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RESUMO 

ALMEIDA, Marcelo Signorini Prado de. Responsabilidade Tributária do Grupo Econômico: 

elementos de identificação e sua interpretação. 2019. 188p. Mestrado. Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

O Direito Tributário possui instrumentos de aplicação específicos buscando maior efetividade 

na arrecadação tributária. Dentre estes instrumentos está a responsabilidade tributária que 

passa constantemente por reformulações tentando acompanhar a evolução da sociedade e 

complexidade das organizações empresariais globalizadas da atualidade. Por outro lado, 

apesar da importância e atualidade do tema, pouco se atenta a importância dos limites e 

aspectos de caracterização e, consequentemente, sobre a produção de prova. Não é diferente 

com a responsabilidade tributária do grupo econômico, especialmente pela influência de 

outros ramos de direito, sem critérios e fixação de limites objetivos, confundindo com 

institutos como da desconsideração da personalidade jurídica ou mesmo da responsabilidade 

solidária por interesse comum, interferindo na produção da prova e afastando-se da tendência 

do sistema jurídico de harmonização e participação efetiva das partes, inclusive no âmbito 

das provas no novo sistema processual. Por meio deste trabalho procuramos, portanto, 

elencar limites com maior objetividade de aplicação e interpretação do grupo econômico 

no sistema tributário, com especial atenção aos reflexos na produção da prova sem ferir 

as garantias e limites constitucionais ao poder de tributar. Importante destacar que a 

extensão de dever jurídico de pagamento de um tributo a um terceiro que originalmente não 

era sujeito passivo da relação jurídica tributária ordinária interfere diretamente no Princípio da 

Segurança Jurídica das relações tributárias, garantindo a proteção de uma confiança legítima e 

impedindo a arbitrariedade dentro do devido processo legal. Desta forma, busca-se a análise 

dos elementos de identificação e sua interpretação da reponsabilidade do grupo econômico, 

orientando os aplicadores do Direito e do Poder Judiciário na produção dos resultados que 

norteiem a elaboração de normas e regramentos específicos sobre a responsabilidade tributária 

específica, atento à teoria das provas e às garantias constitucionais no Estado de Direito. 

 

Palavras-chave: 1. Responsabilidade tributária. 2. Grupo econômico. 3. Teoria das Provas. 



 



ABSTRACT 

ALMEIDA, Marcelo Signorini Prado de. Tax Responsibility of the Economic Group: 

identification elements and their interpretation. 2019. 188p. Master Degree. Faculty of Law, 

University of São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

The tax law has specific application instruments seeking greater effectiveness in tax 

collection. Among these instruments is the tax responsibility that constantly changes by trying 

to follow the evolution of society and complexity of current globalized business 

organizations. On the other hand, despite the importance and relevance of the theme, little 

attention is paid to the importance of the limits and aspects of characterization and, 

consequently, the production of evidence. It is not different with the tax responsibility of the 

economic group, especially by the influence of other branches of law, without criteria and 

fixation of objective limits, confusing with institutes such as the disregard of legal personality 

or even joint responsibility for common interest, interfering in the production of evidence and 

moving away from the tendency of the legal system of harmonization and effective 

participation of the parties, including in the scope of the evidence in the new procedural 

system. In this work, we discuss the limits with greater objectivity of application and 

interpretation of the economic group in the tax system, with special attention to the reflexes in 

the production of the evidences without prejudice the guarantees and constitutional limits to 

the power to tax. Important to note that the extension of the legal duty to pay a tax to a third 

party who was not originally a taxable person in the ordinary tax relationship interferes 

directly with the Principle of Legal Security of tax relations, ensuring the protection of a 

legitimate expectation and preventing arbitrariness within due process of law. We seek to 

analyze the elements of identification and their interpretation of the economic group's 

responsibility, orienting the applicators of the law and the Judiciary in the production of the 

results that guide the elaboration of specific norms and regulations on specific, the theory of 

evidence and constitutional guarantees in the rule of law. 

 

Key words: 1. Tax liability. 2. Business group. 3. Theory of evidence. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Direito Tributário disciplina ações que impactam e são influenciadas por 

diversas áreas, inclusive o econômico e financeiro. Esse trânsito entre as áreas do 

conhecimento se faz necessário desde que não ultrapasse o limite do razoável a ponto de 

impossibilitar direitos constitucionais. Os tributos e suas formas de cobrança se 

enveredam no patrimônio dos contribuintes. Por vezes, esta cobrança sofre influência de 

regramentos de outras áreas, bem exemplificado quando há responsabilização de dívida 

tributária a empresa integrante de um grupo econômico. 

Por meio deste estudo procuramos identificar elementos objetivos da aplicação de 

conceitos diversos na Responsabilidade Tributária dentro da realidade em ascensão 

envolvendo grupos econômicos, tema que ganha grande importância depois da 

promulgação da Lei 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil – e 

seus instrumentos que representaram alterações consideráveis na tradicional rigidez do 

sistema processual brasileiro. 

A extensão de dever jurídico de pagamento de um tributo a um terceiro que 

originalmente não figurava como sujeito passivo da relação jurídica tributária ordinária 

passa a ter, portanto, novas possibilidades de instrumentação e abordagens perante as 

provas a serem produzidas, limitando atuação de cobrança de tributos e trazendo 

reflexos no ato de lançamento e atribuição do sujeito passivo. 

Estas limitações se inserem diretamente no campo do Princípio da Segurança 

Jurídica das relações tributárias, garantindo ao contribuinte a proteção de uma confiança 

legítima e o alcance de duas das finalidades deste instituto, quais sejam: afastar a 

arbitrariedade e adequar as condutas ao direito, respeitando-se o devido processo legal. 

Portanto, é de suma relevância e atualidade o estudo das limitações da 

responsabilidade do grupo econômico para os operadores do Direito, já que se trata de 

um tema ligado à extensão de dever jurídico de pagamento de um tributo a um terceiro 

que, originalmente, não figurava como sujeito passivo da relação jurídica tributária 

ordinária. 

Apesar de existir algumas previsões legais sobre a responsabilidade, não há uma 

norma geral explícita e específica de Direito Tributário que aborde especificamente a 



responsabilidade do grupo econômico. Há verdadeiro termo indeterminado e aberto a 

regulamentação e interpretação científica e jurisprudencial.
1
 Em razão disso, há, 

evidentemente, uma necessidade ímpar de harmonização entre o Direito Tributário e as 

demais subáreas do Direito para melhor delinear a possível responsabilização de grupos 

econômicos. 

A responsabilidade tributária nos remete ao critério pessoal da regra-matriz de 

incidência tributária, especialmente o sujeito passivo da relação jurídica tributária. Sem 

dúvida trata-se de tema complexo, valendo observar os ensinamentos de Rubens Gomes 

de Sousa.
2
 A responsabilidade tributária ganha viés de sujeição passiva relacionado com 

o sujeito ativo a fim de cumprir a entrega de dinheiro ao ente competente dotado de 

capacidade tributária ativa. 

Há princípios informadores no Direito Tributário como segurança jurídica e a 

estrita legalidade que impedem a aplicação desordenada e sem critérios de normas de 

responsabilidade. Não cabe às Fazendas Públicas, ou mesmo ao Poder Judiciário, se 

utilizar da analogia ou realizarem trabalhos de extensão criativa com o intuito de maior 

arrecadação. Não são requisitos simples de analisar, demandam um campo amplo de 

provas, especialmente no Direito Tributário, com impactos relevantes diante das 

recentes alterações no campo da distribuição dinâmica do ônus da prova. 

Desse modo, o estudo se mostra de tamanha importância e atualidade para o 

contribuinte, para os órgãos de cobrança e o Judiciário, para que se obtenha uma atuação 

estatal apta a produzir resultados que norteiem a elaboração de normas e regramentos 

específicos sobre esta espécie de responsabilidade tributária, em voga em nosso Sistema 

jurídico. 

 

                                                 
1
 Estevão Horvath, citando Eros Grau assim defende: “Indeterminado” pode significar: impreciso, fluido, 

elástico, vago, poroso, flexível, zona de penumbra. Para Eros Grau “não há conceitos jurídicos indeterminados, 

mas tão-somente conceitos jurídicos cujos termos são indeterminados”. Assim, o correto seria falar-se em termos 

indeterminados e não conceitos indeterminados (GRAU, Eros Roberto. Direitos e Normas Jurídicas. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1988, p. 76 in HORVATH, Estevão. Lançamento tributário e “autolançamento”, São 

Paulo: Quartier Latin, 2002, p. 34). 
2
 GOMES DE SOUZA, Rubens. Compêndio de Legislação Tributária, Editora Resenha Tributária, São Paulo, 

1975, p. 83. 
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CAPÍTULO 1. ASPECTOS GERAIS DA RESPONSABILIDADE 

TRIBUTÁRIA 

A figura da responsabilidade no Sistema Tributário nem sempre é de fácil 

compreensão, trazendo diversas perturbações na doutrina. A sujeição passiva, um dos 

elementos componentes da regra matriz de incidência, traz inúmeras possibilidades, no qual o 

Código Tributário Nacional subdivide em contribuinte, com relação pessoal e direta com a 

situação tributante e o responsável, que seria o ente relacionado ao fato jurídico tributário sem 

ser propriamente o contribuinte, mas com o dever de pagamento.  

Na relação jurídica tributária há uma ligação entre dois pólos, ou seja, um elo relacional 

ligando o dever de prover o objeto entre a extremidade negativa, representado pelo sujeito 

passivo, à extremidade positiva, sujeito ativo, exigindo-se a prestação de um tributo.  

Seria, pois, a responsabilidade uma espécie de sujeição passiva, no qual possui a 

subdivisão resumida em sujeito passivo direto, contribuinte, e sujeito passivo indireto, o 

responsável tributário. Esta modificação na sujeição passiva se dá por determinação legal, 

afastando o contribuinte natural e o colocando como responsável, como se defende para 

atribuir a uma empresa a responsabilidade pelo pagamento de tributo de outra empresa por 

estar organizada em grupo econômico. 

Nem sempre a identificação do sujeito passivo ocorre de forma lógica, sendo que o 

próprio Código Tributário Nacional se equivoca e mescla diversos conceitos que prejudicam a 

real compreensão do instituto e dificulta sua operacionalização. A fim de auxiliar na solução 

de problemas relacionados à sujeição passiva tributária é importante que a conceituação 

jurídica supere a definição legal, diga-se de passagem, simplória, diante da complexidade das 

relações jurídicas que evoluem constantemente, especialmente na atribuição de 

responsabilidades tributárias de um grupo econômico. 

Em razão destas celeumas é que se propõe a análise deste primeiro capítulo a fim de 

conceituar
3
 e traçar algumas premissas, analisando criticamente as posições doutrinárias e 

legislativas, em especial as classificações a fim de aclarar as situações jurídicas da prática 

tributária. 

                                                 
3
 Em sua clássica exposição, Alfredo Augusto Becker assim defende: “o rigoroso cuidado na terminologia não é 

uma exigência ditada pela gramática para a beleza do estilo, mas é uma exigência fundamental – como aguda e 

exaustivamente demonstrou Norberto Bobbio - para se construir qualquer Ciência”. (BECKER, Alfredo 

Augusto. Teoria geral do direito tributário. 5. ed. São Paulo: Noeses, 2010, p.42). 
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Tais considerações se tornam mais importantes na medida em que se analisa a 

distinção entre contribuinte e responsável sob o ângulo da atribuição de obrigação de 

pagamento nos casos de formação de grupos econômicos, sejam eles de fato, sejam 

constituídos expressamente. 

 

1.1 Sujeição Passiva Tributária: contribuinte e responsável 

  

Conforme já exposto, a conceituação e distinção entre contribuinte e responsável não é 

um elemento tranquilo no Direito Tributário
4
. De um lado temos o contribuinte como o sujeito 

passivo na relação jurídica tributária, obrigado ao pagamento do tributo. Porém, o terceiro 

também pode ocupar posição semelhante, no vínculo obrigacional, desde que a lei assim 

determine. Desse modo temos a sujeição passiva como identificação do sujeito relacionado na 

obrigação tributária com o dever de prestar ao sujeito ativo, credor, o objeto decorrente 

daquela relação obrigacional. 

É, em outros termos, o devedor da obrigação tributária, o qual tem o dever de prestar 

ao credor – sujeito ativo – o objeto da relação, seja o tributo ou a penalidade pecuniária, assim 

como define o artigo 121 do Código Tributário Nacional. Por isso, considerando a 

complexidade e peculiaridades envolvidas traz uma gama maior de problemas do que o 

sujeito ativo, determinado na Constituição Federal quando das atribuições de competência. 

 Sendo assim, podemos afirmar que o sujeito passivo é um dos componentes do aspecto 

pessoal do consequente da regra matriz de incidência tributária, definido como o agente que 

compõe o pólo passivo, ou o pólo negativo
5
 da relação jurídica tributária. O fato é que a 

sujeição passiva acaba por ser o gênero das espécies contribuinte e responsável, sem que a 

                                                 
4
 Nesse sentido, Paulo de Barros Carvalho ensina: “O eixo temático da responsabilidade tributária tem-se 

mostrado, na experiência brasileira, um terreno sobremodo fecundo para o surgimento de dúvidas e imprecisões 

de todos os tamanhos. Além das dificuldades de ordem sintática e semântica que o texto desde logo suscita, a 

pragmática da comunicação jurídica vem desenvolvendo usos sempre diversos que, ao invés de concorrerem 

para o esclarecimento das questões existentes, têm trazido crescentes embaraços ao entendimento da matéria”. 

(CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: Fundamentos Jurídicos da Incidência Tributária. 9. ed. 2ª 

tiragem. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 229). 
5
 O mestre Geraldo Ataliba assim leciona: “Sujeito passivo da obrigação tributária é o devedor, 

convencionalmente chamado de contribuinte. É a pessoa que fica na contingencia legal de ter o comportamento 

objeto da obrigação, em detrimento só próprio patrimônio e em favor do sujeito ativo. É a pessoa que terá 

diminuição patrimonial, com a arrecadação do tributo”. (ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. 

6. ed. 15ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 86). Maria Rita Ferragut assim define sujeito passivo: “Para nós, 

é a pessoa física ou jurídica, privada ou pública, detentora de personalidade, e de quem juridicamente se exige o 

cumprimento da prestação. Consta, obrigatoriamente, do pólo passivo de uma relação jurídica, única forma que o 

direito reconhece para obrigar alguém a cumprir determinada conduta” (FERRAGUT, Maria Rita. 

Responsabilidade tributária e o Código Civil de 2002, 3. ed. São Paulo: Noeses, 2013, p. 33). 
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letra pura da lei não consiga definir com precisão as definições científicas adequadas para o 

nosso trabalho.  

Por esta razão, passamos a analisar cada um de seus conceitos para melhor 

compreender a responsabilidade tributária e sua aplicação no grupo econômico. 

 

1.1.1 Conceito jurídico de contribuinte 

 

 A definição de contribuinte com base na letra fria da lei é simplesmente o sujeito que 

realiza o fato gerador da obrigação tributária. Porém, analisando diversas situações difíceis do 

plano jurídico vemos que a complexidade é superior a esta simplória definição legal, 

especialmente quando se trata de relações jurídicas complexas, envolvendo diversas 

ramificações empresariais como em um grupo econômico. 

 Assim, dependendo da análise do denominado fato gerador ou fato imponível 

tributário não corresponderá ao ato do contribuinte propriamente dito, mas refere-se a uma 

situação em que este sujeito tem alguma relação. 

 Diga-se de passagem, a identificação do contribuinte é de importância ímpar, já que 

uma vez sendo um elemento da regra matriz de incidência pode alterar a natureza do tributo e, 

consequentemente o próprio tributo em si
6
. 

 Independentemente dos casos em que a lei prescreve um terceiro como sujeito passivo 

da obrigação tributária
7
 não diminui a importância de que se defina o contribuinte, pois é 

possível que se altere a natureza jurídica do tributo de acordo com o contribuinte a exemplo 

dos casos de imunidade. 

 Por esta razão que o contribuinte, relacionado ao devedor do objeto está intimamente 

ligado ao aspecto material da hipótese de incidência tributária. Na relação jurídica que se 

forma há um objeto relacionado a uma pessoa, credora, e outra devedora. 

 Vê-se que aqui já temos um primeiro aspecto de que dentro de uma relação lógica de 

objetos e pessoas há uma “relação pessoal e direta”, como mencionada pelo Código Tributário 

Nacional, ou ao menos uma relação com o ato praticado.  

                                                 
6
Amílcar de Araújo Falcão assim disserta: “A figura do sujeito passivo é relevante, in hypothesi, quando dela 

resulta, conforme a situação, a alteração da natureza do fato gerador e, pois, do próprio impôsto” (FALCÃO, 

Amílcar de Araújo. Sistema Tributário Brasileiro: Discriminação de Rendas, Rio de Janeiro: Financeiras, 1965, 

p. 112). 
7
 Paulo de Barros Carvalho entende que “as relações jurídicas integradas por sujeitos passivos alheios ao fato 

tributado apresentam a natureza de sanções administrativas”. (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito 

Tributário. 27. ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p.320). 
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 Não é raro encontrar situações em que o aspecto material descrito da hipótese de 

incidência nem sempre nos trará elementos seguros para afirmar qual será o contribuinte, 

apesar do Código Tributário Nacional utilizar este critério. 

 Na relação jurídica tributária, conforme já defendido, há uma ligação entre dois pólos, 

positivo e negativo, buscando a satisfação de um objeto, que se resume a uma relação de 

crédito, em que a obrigação tributária pode alcançar o contribuinte ou o responsável. 

No Direito Civil muito se discute sobre a teoria dualista da obrigação, especialmente 

no Direito Alemão com destaque para o estudo de Otto von Gierke
8
, baseado no Direito 

Romano. Esta teoria, apesar de criticada por vários doutrinadores
9
, tem importância na 

separação do debitum e obligatio (Schuld e Haftung no Direito alemão), servindo de base 

didática para compreendermos a simplicidade na definição legal e ajudando a explicar a 

separação entre contribuinte e responsável. Separa-se o binômio crédito e débito, o Schuld, da 

garantia de recebimento e a responsabilidade, o Haftung. 

Alguns autores
10

 não concordam com a denominação de “responsável”, já que todos, 

seja o principal ou o terceiro, têm a responsabilidade quanto ao pagamento do tributo, 

participando ou não do fato jurídico tributário, já que não concordam que haja distinção entre 

a dívida (Schuld) e responsabilidade (Haftung).  

 No âmbito tributário teríamos relação de crédito tributário ligado ao elemento anterior, 

no qual pode se realizar a prestação do objeto tributário envolvendo o contribuinte, enquanto 

que a obrigação está relacionada com o contribuinte ou o responsável tributário
11

. Conclui-se 

de maneira lógica que os sujeitos detentores de dívida têm responsabilidade, mas nem todos 

que são responsáveis são devedores, já que nem sempre a sujeição passiva, no qual um sujeito 

é obrigado a cumprir a obrigação, está atrelada ao contribuinte
12

. 

                                                 
8
 GIERKE, Otto von. Schuld und Haftung im älteren deutschen Recht (insbesondere die Form der Schuld- und 

Haftungsgeschäfte), Aalen: Scientia Verlag, 1969 - reimpressão da edição de Breslau, 1910. O tema também é 

abordado por Carnelutti (CARNELUTTI, Francesco. Instituciones del proceso civil; Santiago Sentis Melendo 

(trad.) Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1973, p. 127). 
9
 Cf. BORGES, José Souto Maior. Obrigação tributária: uma introdução metodológica. São Paulo: Saraiva, 

1984, p. 33. 
10

 Cf. VILLEGAS, Hector B. Curso de finanzas, derecho financiero y tributario. Buenos Aires: Depalma, 1973, 

pp.152-153.  

Alfredo Augusto Becker também não concorda: “O responsável sempre é devedor de débito próprio. O dever 

que figura como conteúdo da relação jurídica que vincula o Estado (sujeito ativo) ao responsável legal tributário 

(sujeito passivo) é dever jurídico do próprio responsável legal tributário e não de outra pessoa)” (BECKER, 

Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 509). 
11

 Interessante registrar a posição de Roque Antônio Carrazza sobre o tema: “Enquanto o ‘Shuld’ - elemento não 

coativo, pois o devedor é livre para realizar ou não a prestação - surge com a formação do vínculo obrigacional, 

o ‘Haftung’ nasce na hipótese do inadimplemento”. (CARRAZZA, Roque Antônio. O Sujeito ativo da obrigação 

tributária. São Paulo: Resenha Tributária, 1977, p. 85) 
12

 Nos dizeres de Ricardo Lobo Torres: “As diferenças fundamentais entre o contribuinte e o responsável são as 

seguintes: a) o contribuinte tem o débito (debitum, Schuld), que é o dever de prestação e a responsabilidade 



    21 

 

 Assim, podemos afirmar que o contribuinte
13

 é a pessoa física ou jurídica que realiza o 

fato jurídico ou que tem alguma relação substancial com o fato jurídico tributário, responsável 

pela obrigação, desde que prescrito em lei e obedecido os parâmetros constitucionais, não se 

relacionando apenas com o dever de suportar o dever de pagamento, mas que acumula o dever 

de prestação e a responsabilidade pela obrigação tributária. 

 Há, portanto, uma necessidade notável de que este sujeito tenha participado ou tenha 

uma relação direta e pessoal com o fato jurídico tributário, é uma condição necessária, mas 

nem sempre suficiente para qualificá-lo. Em uma alusão à estrutura organizacional de uma 

orquestra sinfônica, é o primeiro violino no qual a melodia se desenvolve primordialmente, 

ainda com participação do segundo violino, formando um único naipe das cordas. 

A lei pode até estabelecer que o ônus tributário recaia sobre terceiro que não realize o 

fato imponível, mas o contribuinte será sempre aquele que deu causa ao tributo, que 

ordinariamente acumula o dever de prestação e a responsabilidade pela obrigação tributária. 

 

1.1.2 Contribuinte de fato e de direito 

  

Alguns doutrinadores mais antigos procuravam subdividir o contribuinte em duas 

espécies, o de fato e o de direito, relacionado ao critério de quem suportaria economicamente 

o tributo. Como o próprio critério identifica, esta classificação se relaciona mais a questões 

econômicas do que tributárias propriamente ditas. 

 Mesmo que esta classificação se ativesse à capacidade contributiva, vimos que o 

sujeito que manifesta capacidade contributiva não necessariamente indicará a figura do 

contribuinte. 

 De qualquer maneira, é importante o registro da divisão doutrinária de contribuinte 

“de fato” e “de direito”, no qual o primeiro tem relação com o fato imponível enquanto que o 

outro tem é o que suporta o ônus tributário, como nos tributos indiretos. 

                                                                                                                                                         
(Haftung), isto é, a sujeição do seu patrimônio ao credor (obligatio), enquanto o responsável tem a responsabilidade 

(Haftung) sem ter o débito (Schuld), pois ele paga o tributo por conta do contribuinte. b) a posição do 

contribuinte surge com a realização do fato gerador da obrigação tributária; a do responsável, com a realização 

do pressuposto previsto na lei que regula a responsabilidade, que os alemães chamam de responsabilidade 

(Haftungstatbestand)”. (TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. 18. ed. rev e atual. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 258). 
13

 Dino Jarach bem sintetiza a definição de contribuinte: “El contribuyente es el sujeto que está obligado al pago 

del tributo por un título propio, y, si se me permite la expresión, es obligado por naturaleza, porque con respecto a 

él se verifica la causa jurídica del tributo.” (JARACH, Dino. El hecho imponible: teoría general del derecho 

tributario sustantivo. 2. ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1971, p. 168). 
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 Trata-se, portanto, de uma classificação com base na repercussão econômica, que 

recebe muitas críticas da doutrina
14

, já que estaria extrapolando os limites do Direito 

Tributário. De fato, as classificações devem ser úteis para o Direito Tributário, não como 

elemento de confusão entre diversas áreas do Direito, misturando conceitos e repercussões 

que não interessam a parte da ciência estudada com maior especialidade. Tal confusão não é 

rara de se encontrar na análise de reponsabilidade de grupo econômico, chegando a tal ponto 

de classificar terceira empresa como contribuinte de fato. 

O contribuinte sempre será de direito, pois estará definido na lei; afirmar o contrário 

seria uma redundância. O denominado contribuinte de fato não integra a relação jurídica 

tributária definida na lei, mas apenas suporta o ônus do tributo, sofrendo a repercussão 

econômica, em nada se relacionando com organização societária. 

 Sendo assim, acompanhamos a doutrina que defende que a repercussão dos tributos 

não influenciaria o conceito jurídico tributário de contribuinte, mas com ligação mais forte 

com os conceitos econômicos que neste aspecto não se confundem com a relação empresarial 

do grupo econômico e não alteram o conceito de contribuinte formulado acima.  

 

1.1.3 Conceito jurídico de responsabilidade tributária 

  

A partir de definição jurídica do contribuinte podemos extrair o conceito de 

responsabilidade tributária. O que os separa é fundamentalmente que o contribuinte tem o 

próprio débito, com o dever de prestação somado à responsabilidade. 

 Os artigos 121, inciso II e 128 do Código Tributário Nacional fazem esta referência, 

determinando que a obrigatoriedade de assumir o débito de terceiro é decorrente da lei, em 

referência ao Princípio da Legalidade, desde que esteja vinculado ao fato gerador. Ou melhor, 

sendo o sujeito passivo, quem arca é o contribuinte, mas por determinação legal o responsável 

pode assumir o débito em nome de terceiro
15

. Por força da lei constitui-se uma relação entre o 

                                                 
14

 Alfredo Augusto Becker assim se posiciona: “O estudo do fenômeno econômico da repercussão dos tributos é 

da competência dos especialistas da Ciência das Finanças Públicas e da política fiscal, os quais servem-se, na 

investigação e análise deste fenômeno, de conceitos econômicos e de terminologia econômica. O jurista, para 

construir e interpretar a regra jurídica tributária, freqüentemente necessita conhecer os conceitos e conclusões 

fundamentais do fenômeno econômico da repercussão do tributo. Neste momento, o jurista assume o grave risco 

de contaminar sua atitude mental jurídica, pois estudará a repercussão, necessariamente, em livro de Ciência das 

Finanças Públicas e de política, cujos autores, na exposição da matéria, servem-se de conceitos econômicos e 

terminologia econômica”. (BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. 5. ed. São Paulo: Noeses, 

2010, pp.567-568). 
15

 Novamente em alusão à orquestra, é o segundo violino do naipe das cordas. Existe uma melodia, que, por 

regra, é orientada pelo primeiro violino, sendo que, em determinadas situações, a melodia pode ser assumida 

pelo segundo violino, dentro de seu mesmo naipe. 
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terceiro obrigado, o objeto e o sujeito ativo, não deixando de ocupar, portanto, o consequente 

da norma tributária
16

. 

Daqui se extrai mais uma importante função na definição precisa do contribuinte, já 

que sua identificação facilita quem é o sujeito principal na relação obrigacional tributária. Por 

isso que alguns autores até o denominam de sujeito passivo indireto
17

 ou colateral
18

. 

O que não pode ocorrer é a confusão entre sujeição passiva indireta e sujeito passivo 

de tributo indireto, hipótese em que o tributo tem natureza jurídica indireta, sem relação 

alguma com o sujeito aqui estudado. 

Na discussão civilista, o sujeito com a obrigação (obligatio ou Haftung) não coincide 

com o da dívida (debitum, Schuld). Quando analisarmos as modalidades de responsabilidade 

ficará claro que a eleição de terceiro pode se dar até após o surgimento da obrigação, quando 

nos deparamos com a responsabilidade por sucessão, por exemplo. 

É, pois, o terceiro que a lei escolhe para estar no pólo passivo da relação jurídica 

tributária quando este possui alguma ligação com o fato jurídico tributário. Não se pode, 

obviamente, responsabilizar um terceiro que sequer se relaciona com o fato jurídico tributário, 

como se fosse responsabilizar a melodia das cordas ao oboé, quebrando a harmonia musical
19

. 

Neste ponto discute-se sobre a natureza jurídica da responsabilidade. Para parte da 

doutrina a responsabilidade sempre será ligada a uma sanção administrativa, em que um 

sujeito é compelido a participar da relação jurídica tributária
20

. A tese sustentada é de que o 

terceiro seria responsabilizado por um descumprimento de norma pelo sujeito passivo direto 

ou mesmo sua culpa ao não analisar a situação de inadimplência de uma empresa incorporada, 

por exemplo. 

Outra parte da doutrina entende que a responsabilidade ora possui características de 

normas sancionatórias e, em alguns casos, caráter assecuratório, pois garante que o tributo 

seja pago com mais segurança e comodidade para o Fisco 
21

, sendo que se considerarmos a 

norma de responsabilidade como sanção administrativa incorremos no risco de afirmar que 

estas normas de responsabilidade não têm caráter puramente tributário. A norma de 

                                                 
16

 Cf. GIANNINI, A.d. Elementi di Diritto Finanziario. Milano: A. Giuffre 1945, pp.98- 99. 
17

 Cf. SOUSA, Rubens Gomes de. Compêndio de Legislação Tributária. São Paulo: Resenha Tributária, 1975, p. 

92. 
18

 Cf. HENSEL, Albert. Diritto tributário. Dino Jarach (trad.), Milano: Dott. A. Giuffrè, 1956, p. 99. 
19

 Ou, em outro exemplo, seria o mesmo que atribuir a composição do Adágio em sol menor “de Albinoni” a 

Bach, que apesar de sua admiração pelo compositor italiano, não teve qualquer ligação com a obra, diferente do 

caso de seu catalogador, Remo Giazotto. 
20

 Cf. CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 27. ed., São Paulo: Saraiva, 2016, pp. 321-322. 
21

 COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário: Constituição e Código tributário nacional. 4. ed., rev., 

ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 228. 
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responsabilidade, nestes temos, não pressupõe somente um ato ilícito, sendo que na 

incorporação a responsabilidade decorreu de ato lícito, previsto em lei, não justificando 

qualquer sanção e não ligado à apuração de um suposto ilícito. 

Por esta razão há doutrina em que a responsabilidade não chegaria a ser considerada 

uma sanção, já que pagam o tributo por terceiro e tem direito a ressarcimento sem incluir um 

caráter de punitivo
22

. 

Parece-nos que as teorias sustentadas consideram sua posição de acordo com o grau de 

abrangência do instituto da sanção, sendo uma mais abrangente e outra com aspecto de 

punição mais evidente, dentro das várias acepções que a sanção pode ter
23

. 

Obviamente há casos em que a responsabilidade decorre da prática de atos ilícitos, 

sendo que nem todas as responsabilidades terão esta natureza, podendo decorrer de ato legal, 

por simples conveniência a fim de assegurar maior precisão na cobrança do tributo. Por outro 

lado, é evidente que há uma delimitação de sanção administrativa sem um intuito meramente 

punitivo como meio único de consequente da norma, dentro de um elo de hipótese e 

consequência. 

Sem queremos nos aprofundar demasiadamente no tema de sanção, temos que o 

vocábulo não deve ser tratada apenas como forma punitiva, mas uma consequência de uma 

atribuição jurídica
24

. Assim, a própria responsabilidade dos herdeiros ou do espólio nos casos 

de sucessão é um exemplo categórico de ratificação do abordado, já que o desaparecimento do 

sujeito passivo originário não nos leva a uma punição, mas um fato ensejador, consequencial, 

de transferência, atribuindo a terceiro uma responsabilidade não originária. Independente de 

entrarmos na análise da conduta das partes houve ou não cumprimento da obrigação tributária 

original, transferindo-a ao terceiro a responsabilidade como consequência da primeira
25.  

Vê-se que não se nega a existência do caráter assecuratório de forma a garantir que o 

tributo seja pago com mais segurança e comodidade para o Fisco, mas também há uma não 

prestação da obrigação original, não punido necessariamente por configurar ato ilícito, sem 

afastar a natureza tributária da norma. 

                                                 
22

 Cf. VILLEGAS, Hector B.. Infracciones y sanciones en el derecho penal tributario brasileño. Revista de 

Direito Público, v. 7, n. 31, pp. 209-218. São Paulo, Revista dos Tribunais, set./out. 1974. 
23

 Cf. DE SANTI, Eurico Marcos Diniz. Lançamento tributário. São Paulo: Max Limonad, 1996, pp..37-40. 
24

 Tal afirmativa é melhor explicada por Arnaldo Vasconcelos: “A sanção é puramente uma conseqüência, boa 

ou m á, agradável ou desagradável, de uma atitude perante o Direito.  Em face de uma exigência jurídica, há três 

condutas possíveis: a) a normal, ou o cumprimento voluntário do preceito normativo b) a anormal, ou sua 

inobservância; c) a sobrenormal, ou a adesão a um mais, que ultrapassa o ordinariamente estabelecido para 

todos”. E continua o autor: “Ao se identificar sanção como pena, comete-se o equívoco da redução da espécie ao 

gênero, que bem a refletir negativamente sobre a imagem do próprio Direito” (VASCONCELOS, Arnaldo. 

Teoria geral do Direito: Teoria da norma jurídica. 3.ed. rev. Vol. I. São Paulo: Malheiros, 1993, pp. 155-156). 
25

 Dado o fato (F), deve ser a prestação (P); dada a não prestação (NP), deve ser a sanção (S). 
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Por esta razão, o terceiro tem a responsabilidade como elemento consequencial e não 

propriamente o débito, que pertence ao contribuinte, pois arca com o débito de terceiro a 

partir de uma determinação legal
26

, dentro dos critérios do Código Tributário Nacional e os 

limites constitucionais
27

 que veremos mais adiante.  

Neste ínterim, a responsabilidade do grupo econômico é uma clara acepção de sanção 

a terceira pessoa, representada por outra empresa, impactando diretamente em seu patrimônio. 

Esta sanção deve ser apurada comprovando-se o aproveitamento da estrutura empresarial de 

modo ilícito desde que submetidas a todas garantias constitucionais, especialmente a estrita 

legalidade, em procedimento específico com ampla defesa e devido processo legal. 

 

1.2 Responsabilidade Tributária e o Código Tributário Nacional 

 

O Código Tributário Nacional traz as figuras do contribuinte e responsável como 

sujeito passivo (artigo 121, parágrafo único, do Código Tributário Nacional). Neste 

dispositivo legal que se faz a distinção do contribuinte possuir relação pessoal e direta com a 

situação, devendo ser interpretado em conjunto com o artigo 128. 

Desse modo, o contribuinte tem uma relação direta e pessoal com o fato jurídico 

tributário e o próprio Código diferencia do responsável, no sentido lato sensu, quando a lei 

expressamente define a obrigação a terceira pessoa. 

Apesar da distinção que o Código Tributário faz ser simplória e com falhas técnicas, 

não deixa de ser importante para que não se confunda os sujeitos da relação jurídica. O 

Código Tributário Nacional prevê regras orientadoras de responsabilidade tributária, em 

capítulo distinto da sujeição passiva – o seria mais natural – servindo de diretriz aos 

legisladores para formular regras específicas sem ultrapassar a Segurança Jurídica. 

Obviamente o Código Tributário cria normas de responsabilidade como forma de permitir 

uma arrecadação mais precisa e eficiente, seja por conveniência ou necessidade. O terceiro é 

eleito como responsável com caráter pessoal, solidário ou subsidiário e até mesmo como uma 

punição para quem já não ocupa a posição de contribuinte. 

                                                 
26

 Cf. TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. 18. ed. rev e atual. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2011, p. 263. 
27

 Neste sentido: “A responsabilidade tributária como sanção, ainda que por negligência, é uma interpretação que 

exige a apuração prévia do ilícito praticado. Assim, a hermenêutica sustenta a necessidade de apuração da 

responsabilidade em procedimento próprio, notadamente judicial, em que sejam assegurados os princípios 

constitucionais mais elementares para o Estado de Direito, como o do devido processo legal, com direito de 

defesa, de recurso e outros desse jaez” (BECHO, Renato Lopes, Sujeição Passiva e Responsabilidade 

Tributária. São Paulo: Dialética, 2000, p.83) 
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A importância do Código é garantir que os princípios Constitucionais sejam 

cumpridos, trilhando parâmetros limitadores para o legislador tributário a fim de que 

extrapolem os limites razoáveis para eleição do responsável tributário.  

Antes de adentrarmos nas classificações do Código Tributário Nacional é necessário o 

registro de Rubens Gomes de Sousa
28

, que separava a sujeição passiva indireta em “por 

substituição” e “por transferência”, esta subdividida em solidariedade, sucessão e 

responsabilidade em sentido estrito. Vê-se que a doutrina do renomado autor influenciou 

sobremaneira a elaboração do Código Tributário Nacional, servindo de base para 

compreendermos a classificação adotada pelo instrumento normativo. 

Como sabemos, na promulgação do Código passou-se a considerar a responsabilidade 

como instituto geral para os casos de sujeição passiva indireta. Ou seja, o Código acaba por tratar 

a responsabilidade de modo mais abrangente
29

, disciplinando no Capítulo V, do Título II, do 

Livro Segundo, diversos tipos de responsabilidade, seja dos sucessores, de terceiros e por 

infrações. Além desses, parte da doutrina considera que apesar de estar geograficamente 

deslocado, há a responsabilidade por solidariedade, muito utilizado nos casos de grupos 

econômicos atribuindo o ônus de pagamento de terceiro que não estava na relação originária.  

 

1.3 Breves considerações sobre as modalidades legais de responsabilidade  

  

Conforme abordado, existem diversas classificações possíveis sobre o tema da 

responsabilidade, sendo que para fins didáticos utilizaremos aquela que é aquela utilizada 

pela doutrina influenciada por Rubens Gomes de Sousa e prevista no Código Tributário 

Nacional, sempre recordando do pressuposto básico trazido pelo artigo 128 do Código 

Tributário Nacional, que está na Seção de Disposição Geral do Capítulo de 

Responsabilidade Tributária e exige vinculação do sujeito ao fato gerador da respectiva 

obrigação. 

 Registre-se que há classificações diversas, mas a fim de se adequar ao tema 

proposto, optaremos por analisar as categorias previstas na lei. No Código Tributário 

Nacional temos, portanto, as seguintes possibilidades: i) responsabilidade por substituição, 

quando a lei substituiria de antemão o sujeito passivo por um terceiro lhe imputando a 
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 Cf. SOUSA, Rubens Gomes de. Compêndio de Legislação Tributária. São Paulo: Resenha Tributária, 1975, 

pp. 92-93. 
29

A Ley de Procedimiento Tributario (Ley n° 11.683/98), considerado o Código Tributário Argentino prevê os 

casos de responsabilidade nos artigos 5º a 10, dividindo em: Responsables por deuda propia, Responsables del 

cumplimiento de la deuda ajena, Responsables en forma personal y solidaria con los deudores, Responsables 

por los subordinados, Responsabilidad del consumidor final. 
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obrigação tributária e; ii) por transferência, subdividido em sucessão, transferindo o ônus 

tributário para terceira pessoa em razão do desaparecimento do devedor originário; de 

terceiros, ou a responsabilidade stricto sensu, quando a lei tributária responsabiliza uma 

pessoa pelo dever obrigacional por algum motivo; por solidariedade quando mais de uma 

pessoa será responsabilizado simultaneamente pela obrigação tributária. 

  O fato é que o Código acaba por se equivocar na classificação da responsabilidade, 

especialmente quanto à solidariedade, tema disciplinado pela lei mencionada, mas que estão 

desorganizados em capítulos diversos. Neste aspecto não consideramos que o Código 

Tributário Nacional possa ser inconstitucional nos artigos 121 e 128, pois a Constituição 

Federal traçou parâmetros de sujeição passiva, que não deixa de ser gênero das espécies de 

responsabilidade, seja por substituição, sucessores, terceiros, por solidariedade ou infração. 

 Também há a crítica dessa classificação influenciada por Rubens Gomes de Sousa 

em razão de que os sujeitos passivos diretos e indiretos utilizam critérios econômicos e pré-

jurídicos
30

. De fato, há razão na crítica quanto a considerar a lei como única norma capaz de 

atribuir a sujeição passiva e consequentemente o ligar ao vínculo obrigacional. De qualquer 

sorte, importante conhecer a classificação legal para que com seu estudo tenhamos as 

considerações necessárias para deixar o estudo mais claro e eficiente na sua aplicabilidade 

nos casos de grupo econômico. 

 

1.3.1 Responsabilidade de terceiros 

 

Em relação à responsabilidade de terceiros, o Código Tributário Nacional nos elenca 

os artigos 134 e 135 como disciplinadores deste tema tradicional e muito discutido na 

doutrina. O objetivo da abordagem não é tão profunda a ponto de retirar a atenção do tema 

aqui proposto, mas simples fixação de premissas a ponto de auxiliar no entendimento da 

responsabilidade do grupo econômico. 

A primeira crítica que se faz é em relação a denominação empregada, já que toda 

responsabilidade é para terceiro; no caso do substituto tributário não há uma colocação 

legislativa na condição de sujeito passivo, com integral responsabilidade pela dívida, mas este 

absorve totalmente a dívida de maneira a assumir todas as dívidas e deveres de sujeito 
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 Maria Rita Ferragut bem sintetiza a celeuma: “A classificação de Rubens Gomes de Sousa, de sujeitos 

passivos diretos e indiretos, é criticada por utilizar critérios econômicos e pré-jurídicos. Compartilhamos dessa 

crítica, já que, para nós, o melhor e único critério para se classificar os sujeitos passivos é a norma jurídica 

instituidora do tributo, acrescida da norma de responsabilidade sc ambas já não constarem do mesmo veículo 

introdutor”. (FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária: conceitos Fundamentais. In FERRAGUT, 

Maria Rita; NEDER, Marcos Vinícius (Coord.) Responsabilidade tributária. São Paulo: Dialética, 2007, p. 24). 
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passivo. Ou seja, toda responsabilidade é o repasse da incumbência do tributo ao terceiro 

vinculado ao fato gerador. Este terceiro pode ser qualquer pessoa desde que não tenha relação 

direta e pessoal com o fato jurídico tributário, já que nesse caso seria o contribuinte. 

Sabemos que o artigo 134 do Código Tributário Nacional dispõe sobre a 

responsabilidade de determinadas pessoas, desde os pais, tutores, inventariantes, síndicos e até 

os sócios para responderem subsidiariamente pelos débitos tributários do contribuinte quando 

intervierem em algum ato ou se omitirem em determinadas situações. 

Vê-se clara enumeração de características diante de uma ação ou omissão, ainda que 

culposa, por parte do terceiro responsabilizado ou no caso dos bens do contribuinte não serem 

suficientes para responder integralmente pela dívida tributária.  

No caso de um grupo econômico, em uma situação em que determinada empresa é 

sócia de outra, dentro de um grupo econômico, devemos elencar os seguintes elementos: a 

liquidação da sociedade, impossibilidade de satisfação do crédito tributário e, figurando como 

principal requisito na nossa leitura, o nexo de causalidade entre o ato omissivo ou comissivo 

praticado pelo sócio que resultou no inadimplemento da obrigação tributária pelo contribuinte 

originário. 

Vê-se que não há uma imputação automática de responsabilidade, mas uma 

necessidade de comprovação de que aquele terceiro que administrava os bens do contribuinte 

se equivoca culposamente ocasionando a inadimplência. Na melhor leitura do artigo aqui 

exposto, não há qualquer responsabilização do sócio ou de qualquer outro ente enumerado se 

não houver uma ligação entre o ato do agente e a inadimplência; sem este nexo causal não há 

responsabilização por falta de previsão legal expressa
31

. Portanto, o Estado é responsável para 

demonstrar o nexo causal entre intervenção ou a omissão concorreu e o descumprimento da 

obrigação tributária. 

Posto isso é fácil identificar uma clara infelicidade do legislador ao eleger a 

responsabilidade de modo solidário, já que nos parece bem clara a subsidiariedade quando a 

lei exige a impossibilidade de satisfação do crédito tributário pelo contribuinte. Se há um 
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 Nesse mesmo sentido Ives Gandra Martins: “O que vejo é o seguinte: nos casos de impossibilidade de 

cumprimento da obrigação tributária pelo contribuinte, pressupondo todo um patrimônio sendo administrado por 

terceiros, respondem solidariamente com este, e só nessa hipótese, nos casos em que intervierem ou pelas 

omissões que forem responsáveis. É evidente que o ato em que veio a intervir o representante é um ato que 

terminou representando uma obrigação tributária não cumprida. Se não praticou ato nenhum que tivesse de 

alguma forma alterado, por exemplo, as obrigações de uma massa falida em que o síndico sabe que a massa 

falida ser insuficiente para pagar e ele a administra rigorosamente dentro da lei de falências e concordatas, vale 

dizer, ele fez diversos atos sem pagar tributos, mas ele não pode ser responsável porque não praticou nada que 

tivesse dado causa a essa situação” (BECHO, Renato Lopes; MARTINS, Ives Gandra. Responsabilidade 

Tributária e o Novo Código Civil. In BORGES, Eduardo de Carvalho (coord.). Impacto Tributário do Novo 

Código Civil. São Paulo: Quartier Latin, 2004, pp. 81). 
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esgotamento de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte para 

depois responsabilizar um terceiro, há uma subsidiariedade e não solidariedade. 

Repise-se, deve haver um esgotamento e não mero inadimplemento também no artigo 

134 do Código Tributário Nacional, configurando também uma hipótese de subsidiariedade e 

não a solidariedade expressa no texto legal. 

De um lado poderíamos defender que haveria no artigo 134 um caso de solidariedade 

após o esgotamento dos bens do contribuinte originário, ou seja, em um segundo momento 

com a constatação de insuficiência do contribuinte responder pelas suas dívidas os bens do 

responsável responderia pela dívida, independente de surgir uma situação superveniente em 

que o contribuinte retomasse a capacidade de dívida. Porém, não nos parece que este seja a 

melhor leitura do artigo, já que o intuito seria o recebimento do tributo; caso o contribuinte 

originário detenha esta capacidade, ainda que em momento posterior, faltaria razão por 

imputar a terceiro a solidariedade pela dívida. 

No que tange o artigo 135 do CTN há uma responsabilidade de pessoas já enumeradas 

no artigo antecedente, além dos mandatários, prepostos, empregados, diretores, gerentes ou 

representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Neste artigo há um repasse de ônus 

tributário ao terceiro por prática de um ato ilícito, seja o ato praticado com excesso de 

poderes, contrário ao contrato ou estatuto social ou a lei. O principal aspecto deste artigo é o 

ato praticado com dolo, relacionados aos elementos gerenciais de uma pessoa jurídica. 

Assim como no caso da responsabilidade por culpa, aqui o ato ilícito deve guardar um 

nexo de causalidade com o inadimplemento do tributo pelo contribuinte. A simples prática do ato 

ilícito não gera automaticamente a reponsabilidade tributária do terceiro, mas apenas este ocorrerá 

se o ato gerencial praticado seja ilícito e que contribua com o inadimplemento do tributo. 

Poucos são os casos em que a responsabilidade de terceiros com fundamento no artigo 

135 do Código Tributário Nacional atendem os requisitos legais, relacionando e comprovando 

os atos ilícitos como causador do inadimplemento tributário. Certo é que a utilização de 

fundamento no grupo econômico não interfere na ocorrência dos artigos mencionados, sendo 

que o elemento a ser utilizado é diverso de agrupamento de empresas. 

 

1.3.2 Responsabilidade por solidariedade 

 

Em uma relação jurídica tributária há fatos previstos em hipóteses relacionando o 

sujeito ativo ao passivo a fim de prestar um objeto. Por vezes, a lei prevê a relação jurídica 

unindo vários sujeitos, sejam devedores ou credores com interesses comuns entre si. Muito 
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se confunde a responsabilidade por substituição com a solidariedade, institutos diversos, 

pois na substituição não há uma dupla imputação, mas uma alteração do sujeito passivo de 

acordo com os objetivos almejados pelo legislador infraconstitucional. Parece óbvio que são 

dois institutos que não se confundem, com características próprias em que no primeiro há 

um terceiro substituindo, enquanto que no segundo há uma pluralidade de sujeitos, relação 

que melhor se adequaria aos casos em que se atribui o ônus de pagamento do tributo a 

terceiro pertencente ao grupo econômico, já que não pertence à cadeia, mas de atribuição de 

responsabilidade de pagamento de um tributo o qual originariamente não lhe pertencia. 

O instituto da solidariedade nos traz grandes impactos na responsabilidade dos 

grupos econômicos e por isso é importante que seja considerado o artigo 264 Código 

Civil
32

. A definição da legislação civil se relaciona com a existência de mais de um credor 

ou devedor em uma mesma relação obrigacional, com direito ou obrigado à dívida como um 

todo. 

A aplicação da solidariedade no Direito Tributário diferentemente ocorre em relação a 

duas ou mais pessoas físicas ou jurídicas respondendo pela obrigação tributária, não sendo 

possível a existência de mais de um credor. Também se destaca a solidariedade tributária por 

abranger a denominada obrigação principal e os deveres instrumentais. 

Pode se caracterizar por mais de uma pessoa ocupar a posição de sujeito passivo ou 

um terceiro for responsabilizado por uma determinação legal. Nesta última situação é 

importante que se note que não há uma substituição do sujeito passivo ou transferência da 

obrigação com desaparecimento ou não do contribuinte originário, mas a incumbência de 

responder pela obrigação como se fosse o sujeito passivo, em que ocorre verdadeira extensão 

de devedores dentro dos limites legais. 

Este terceiro deve ter alguma relação com o fato jurídico de imposição do tributo, ou 

seja, também deve ter alguma relação, um nexo causal com aquela relação jurídica tributária 

formada. Com estas características parece estar mais próximo ao instituto da responsabilidade 

tributária do que da solidariedade do Direito Civil
33

, apesar de estar topologicamente em 

capítulo da sujeição passiva e não da responsabilidade tributária
34

.  
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 Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, 

cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda. 
33

 Marcos Vinícius Neder assim se posiciona: “Cumpre observar, nesse passo, que a norma de solidariedade 

albergada pelo art. 124 do CTN é uma espécie de responsabilidade tributária, apesar de o dispositivo legal estar 

localizado topograficamente entre as normas gerais previstas no capítulo de Sujeição Passiva e, por conseguinte, 

fora do capítulo específico que regula a responsabilidade tributária. Decerto a organização dos dispositivos 

acerca de responsabilidade no Código segue uma orientação lógica, mas as reflexões sobre tal conjunto 

normativo devem considerar princípios constitucionais que atuam, especificamente, sobre o tema, como o da 

capacidade contributiva e da vedação ao confisco” (FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária: 
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Nestes casos é plenamente possível que se tenha atribuições originárias de sujeição 

passiva, com a real solidariedade, originária. Ou seja, no artigo 124, inciso I, do Código 

Tributário Nacional há uma possibilidade de afirmar que há solidariedade propriamente dita, 

pois participa da realização do fato jurídico tributário, previsto na hipótese de incidência. Por 

sua vez, o artigo 124, inciso II, atinge terceiros, com alguma ligação com obrigação principal, 

decorrente de uma disposição legal, denominada de solidariedade de direito
35

.  

Por tal razão alguns doutrinadores como Renato Lopes Becho
36

 afirmam que a 

solidariedade não tem relação com responsabilidade, pois englobam fato anterior, 

concomitante e posterior à ocorrência da hipótese de incidência tributária, caracterizando-se 

por uma garantia de recebimento, permitindo que o fisco cobre determinada contraprestação 

de qualquer de um dos coobrigados, ou seja, a solidariedade seria uma forma de graduar a 

responsabilidade de sujeitos já pertencentes ao pólo passivo e não uma inclusão de terceiro na 

relação jurídica tributária. Neste raciocínio, defende-se que decorrente da situação originária 

este se classifica como contribuinte em relação ao seu quinhão na relação de solidariedade e 

responsabilidade na parte que não lhe pertence, configurando um regime híbrido
37

 de 

contribuinte e responsável em decorrência do mesmo fato jurídico tributário. 

                                                                                                                                                         
conceitos Fundamentais. In FERRAGUT, Maria Rita; NEDER, Marcos Vinícius (Coord.) Responsabilidade 

tributária. São Paulo: Dialética, 2007, p. 33). 
34

 Neste sentido, Andréa Darzé: “a solidariedade pode vincular não apenas responsáveis, mas também 

contribuintes. Isso, por si só, justificaria a sua não alocação no Capítulo reservado às espécies de responsáveis. 

Não bastasse isso, o art. 124 não pode ser qualificado pura e simplesmente como mais uma hipótese de 

responsabilidade tributária. Afinal, o inciso II apenas outorga competência para o ente tributante estabelecer 

vínculo de solidariedade entre sujeitos passivos já existentes ou por ser criados. Mais um argumento para 

justificar sua localização topológica” (DARZÉ, Andréa. Responsabilidade tributária: solidariedade e 

subsidiariedade. São Paulo: Noeses, 2010, p.258). 
35

 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. 
36

 Cf. BECHO, Renato Lopes. Responsabilidade tributária de terceiros: CTN, arts. 134 e 135. São Paulo: 

Saraiva, 2014, p. 34 - 35. 
37

 Neste sentido, Luciano Amaro assim defende: “O interesse comum no fato gerador põe os devedores solidários 

numa posição também comum. Se, em dada situação (a copropriedade, no exemplo dado), a lei define o titular 

do domínio como contribuinte, nenhum dos coproprietários seria qualificável como terceiro, pois ambos 

ocupariam, no binômio Fisco-contribuinte, o lugar do segundo (ou seja, o lugar de contribuinte). Ocorre que 

cada qual só se poderia dizer contribuinte em relação à parcela de tributo que correspondesse à sua quota de 

interesse na situação. Como a obrigação tributária (sendo pecuniária) seria divisível, cada qual poderia, em 

princípio, ser obrigado apenas pela parte equivalente ao seu quinhão de interesse. O que determina o Código 

Tributário Nacional (art. 124, I) é a solidariedade de ambos como devedores da obrigação inteira, donde se 

poderia dizer que a condição de sujeito passivo assumiria forma híbrida em que cada codevedor seria 

contribuinte na parte que lhe toca e responsável pela porção que caiba ao outro” (AMARO, Luciano. Direito 

tributário brasileiro. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p.346). Tal posição também é abordada por Andréa 

Darzé: “Assim, o que se percebe é que, em consequência da regra prescrita no art. 124, I, do CTN, configura-se 

situação híbrida em que, um único sujeito, ao mesmo tempo, reúne as condições de contribuinte e responsável, a 

depender do ângulo de análise. Por conta disso, cada um desses devedores submeter-se-á simultaneamente, a 

dois regimes jurídicos diferentes” (DARZÉ, Andréa. Responsabilidade tributária: solidariedade e 

subsidiariedade. São Paulo: Noeses, 2010, p.238). 
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Não negamos que é possível que se eleja mais de um contribuinte para uma relação 

jurídica tributária, a exemplo das copropriedades, mas nestes casos há uma solidariedade 

interna, envolvendo sujeitos passivos diretos que respondem por um tributo de forma 

concomitante, mas não impede que esta atribuição em uma relação de responsabilidade.  

Mesmo que o inciso primeiro pareça mais abrangente, é importante que se reafirme 

que cabe ao Estado demonstrar o interesse comum entre o descumprimento da obrigação 

tributária e a terceira pessoa. Vê-se claramente que não é qualquer interesse, mas um interesse 

comum e que tenha um elo entre o que está sendo cobrado e o terceiro a ser responsabilizado. 

A previsão do Código Tributário Nacional é vaga e abrangente, dando margem a 

grande utilização para responsabilizar outras empresas do grupo econômico por dívidas de 

outra pessoa jurídica, vinculada de alguma forma. Registre-se, por exemplo, a expressão 

determinando que as pessoas tenham que ter interesse comum “na situação que constitua o 

fato gerador da obrigação principal”. Não basta um simples interesse de pagamento do tributo, 

que a empresa esteja adimplindo suas obrigações, pois se assim o fosse, qualquer um teria 

interesse na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, até mesmo um 

consumidor, fornecedor ou empregado da pessoa jurídica. 

É evidente que o interesse deve ser delimitado de forma segura, obedecendo a 

parâmetros constitucionais e, em um exercício lógico e analítico hermenêutico, analisar a 

expressão para que não haja abusos de ambos os lados da relação jurídica tributária e construir 

uma significação para aplicação na responsabilização do grupo econômico. 

Desta forma, a partir do enunciado legal, ou expressão linguística representada por 

uma frase ou um texto escrito em determinado contexto é que será possível a construção 

da norma jurídica em um exercício de interpretação baseado no suporte físico dentro de 

um sistema jurídico. Diante da análise da linguagem do Direito interpreta-se determinada 

conduta diante de enunciados prescritivos, de forma a realizar cortes metodológicos a fim 

de aplicar com a máxima perfeição a linguagem visada pela norma jurídica.  

Ao analisarmos a norma jurídica de forma lógica estamos diante de uma linguagem 

cujo objeto é dinâmico. Quando este objeto é submetido à construção de uma norma 

individual e concreta há um fato jurídico submetido a um ponto de vista, a um prisma de 

análise sobre um fato social vertido em linguagem jurídica, onde existirá a lógica.  Pois é 

nesta estrutura formal que a ciência estuda seu objeto, submetido a um ponto de vista 

jurídico. Vê-se que há fatalmente uma redução da complexidade e jamais haverá 

possibilidade de se transmitir a realidade total para a linguagem jurídica, ou seja,  a 

linguagem-objeto quando submetido à metalinguagem não consegue figurar toda pureza. 
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Nesta redução de complexidade o interesse pode ser tido como um ímpeto subjetivo que 

lhe traz utilidade ou vantagem a ponto de lhe chamar a atenção. Por sua vez, o comum é a relação 

jurídica em que a utilidade ou vantagem que lhes reclama cuidado pertence a dois ou mais 

indivíduos. Ou seja, deve necessariamente existir deveres, direitos e vantagens a partir desta 

relação jurídica tributária em que se verifica o denominado interesse comum sobre o fato gerador. 

O interesse comum é jurídico e necessariamente deve ser comprovada a vantagem 

obtida pelo terceiro a partir de direitos e deveres comuns
38

, não se equiparando em nenhum 

momento a um mero interesse factual do evento
39

, ou seja, que efetivamente ambos 

participem da relação jurídica tributária.  

Parece-nos que o legislador
40

 não foi inteiramente feliz ao atribuir o critério do 

interesse comum como fundamento de solidariedade no Direito Tributário, pois em se 

tratando de posição vaga não há segurança jurídica suficiente para atribuição de 

responsabilidade tributária neste caso, o que torna recorrente nos casos de grupo econômico
41

. 

O inciso II do artigo 124 parece repetir a disposição do artigo 121 e o próprio princípio 

da legalidade, já que a reserva de lei para atribuição de responsabilidade tributária é uma 

máxima tributária a ser respeitada a qualquer tempo. Por este motivo, resta a conclusão lógica 

de que a diferença da solidariedade dos incisos do artigo 124 está na expressão “interesse 

comum”. Se a lei optar por prever outras situações sem que haja responsabilidade solidária sem 

a comprovação de interesse comum, assim o será, como uma forma de responsabilização legal. 
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 Alf Ross, com brilhantismo assim esclarece: “os interesses coincidentes sejam, experimentados também como 

um interesse comum, depende de algo subjetivo, a saber, que cada uma das partes se identifique de tal maneira 

com as outras ou com o todo, que nasça em cada uma delas uma consciência de grupo. Isto significa que cada 

uma sente como se não estivesse agindo em sue próprio nome e em seu próprio interesse, mas como um órgão 

de um todo, de uma comunidade” (ROSS, Alf. Direito e Justiça. São Paulo: Edipro, 2000, p. 412). 
39

 Hugo de Brito Machado assim disserta: “Uma coisa é duas ou mais pessoas terem interesse na situação. Outra e 

terem duas ou mais pessoas interesse comum na situação. Comprador e vendedor têm interesse na compra e venda, 

mas não se trata de interesse comum e sim de interesses contrapostos. O interesse comum, cuja presença cria a 

solidariedade, não é o interesse meramente de fato, e sim o interesse jurídico”. (MACHADO, Hugo de Brito. 

Comentários ao Código Tributário Nacional. Vol. II, São Paulo: Atlas, 2004, p. 463). 
40

 O Artigo 159 do Anteprojeto do Código Tributário Nacional de autoria de Rubens Gomes de Souza assim 

dispunha: “Art. 159. A obrigação tributária principal é solidária, independentemente de disposição legal expressa 

e sem benefício de ordem, quanto a tôdas as pessoas obrigadas ao pagamento do tributo em virtude de um 

mesmo fato gerador no qual tenham interêsse comum, indiviso ou não. Parágrafo único. O disposto neste artigo é 

aplicável às pessoas que seriam excluídas da obrigação se o respectivo lançamento fôsse feito individualmente” 

(ANTEPROJETO de lei. Trabalhos da Comissão Especial do Código Tributário Nacional – Ministério da 

Fazenda, Rio de Janeiro, RJ, n. 1250, jul. 1954). 
41

 Paulo de Barros Carvalho assim analisa criticamente o artigo 124, inciso I: “Aquilo que vemos repetir-se com 

frequência, em casos dessa natureza, é que o interesse comum dos participantes no acontecimento factual não 

representa um dado satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade. Em nenhuma dessas circunstâncias 

cogitou o legislador desse elo que aproxima os participantes do fato, o que ratifica a precariedade do método 

preconizado pelo inc. I do art. 124 do Código” (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 27. 

ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 315). 
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Diferentemente do inciso anterior, a denominada solidariedade de direito está 

vinculado não à comprovação do vínculo e interesse do terceiro no cumprimento da obrigação 

tributária, mas na existência da lei autorizativa. Passa-se a limitar não a atuação do fisco, mas 

a atuação do legislador. A Constituição Federal impõe limites à atuação do legislador de 

forma que não extrapole os limites razoáveis, como veremos no item seguinte. 

Vale registrar o parágrafo único do artigo 124 que a solidariedade não comporta 

benefício de ordem, ou seja, não necessita observar qualquer ordem sequencial no ato de 

cobrança quando os devedores são solidários. 

Os efeitos da solidariedade são prescritos pelo artigo 125 do Código Tributário 

Nacional, resumindo-se na interrupção da prescrição e a isenção ou a remissão concedida de 

forma objetiva, além do fato de que todos os atos aproveitam aos demais devedores, assim 

como o pagamento do crédito extingue ou reduz a dívida para todos os envolvidos, sendo que o 

coobrigado passa a ter o direito de reaver civilmente o montante recolhido pela ação regressiva, 

o que em termos de responsabilidade de grupo econômico pode trazer grandes impactos.  

 

1.4 Críticas doutrinárias à classificação legal de responsabilidade  

 

Conforme já exposto acima, a identificação do sujeito passivo nem sempre é tranquila 

e comporta diversas classificações. A doutrina critica a classificação adotada pelo Código 

Tributário Nacional, que de fato se equivoca e combina diversos critérios que prejudicam a 

precisão na identificação e dificulta sua operacionalização. Luciano Amaro também analisa a 

classificação legal, esclarecendo a posição de Rubens Gomes de Souza, alertando para a falta de 

precisão e pobreza diante de nossas relações jurídicas complexas42. Importante o registro de que a 

crítica à classificação legal envolve na doutrina a análise da figura do substituto, mas como visto 

no tópico anterior, para efeitos de responsabilidade do grupo econômico não tem relação direta, 

motivo pela qual não aprofundaremos tal assunto.  

Apesar de trazer grandes avanços para a época, trazendo à discussão temas específicos 

de direito tributário, é passível de crítica os critérios de classificação de responsabilidade por 

se utilizar de elementos econômicos e pré-jurídicos, dividindo, de forma vaga e pouco precisa, 

em sujeição passiva direta e indireta, relacionado à pessoa que recolhe o tributo, em que o 

                                                 
42

 “A identificação do contribuinte facilita a análise do responsável. Recordemos que, na definição legal, o 

sujeito passivo diz-se responsável “quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de 

disposição expressa de lei” (CTN, art. 121, parágrafo único, II). Esse conceito, tecnicamente pobre, é dado por 

exclusão: se alguém é devedor da obrigação principal e não é definível como contribuinte, ele será responsável.” 

(AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p.333). 
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contribuinte é aquele que tem relação pessoal direta com o fato gerador e o responsável é 

identificado por meio de exclusão, ou seja, quem tem o dever de pagar tributo sem ter relação 

pessoal direta com o fato. 

O Código Tributário Nacional sofreu influências de Rubens Gomes de Souza, sem 

adotar fielmente a base classificatória do ilustre doutrinador, que dividia a sujeição passiva 

indireta em transferência e substituição, sendo que a ocorre a transferência da obrigação nos 

casos de solidariedade, sucessão e responsabilidade por fato posterior e a substituição nos 

casos em que a própria lei alterna a obrigação para pessoa diversa daquela que tem relação 

com o ato, fato ou negócio
43

. 

Apesar disso, a relação econômica com o fato jurídico permanece relevante na 

classificação legal, em que o Estado poderia optar em escolher um terceiro para responder por 

aquele tributo. Ou seja, para o eminente doutrinador a pessoa que deveria arcar com o tributo 

deve ser quem possui relação econômica com o ato, fato ou negócio que dá origem à 

tributação, sendo que o Estado pode optar em cobrar de terceiro, incluindo a 

responsabilização dentro da sujeição passiva. 

Esta, portanto, se revela a classificação legal, com influências anteriores à própria 

edição do Código Tributário Nacional, com base no fato jurídico que levou um terceiro a 

adentrar no polo passivo de forma indireta de forma a substituir o contribuinte ou receber por 

transferência o dever de pagar o tributo em hipóteses diversas, tais como a solidariedade, 

sucessão e responsabilidade, posição seguida por Sacha Calmon Navarro Coêlho44. 

Em decorrência da crítica em razão da classificação de responsabilidade com 

econômicos e pré-jurídicos, Alfredo Augusto Becker
45

 propôs a classificação baseada em 

regras do direito positivo, sendo que haveria o contribuinte de “jure”, responsável legal 

tributário e o substituto legal tributário. O contribuinte estaria definido no Código Tributário 

                                                 
43

 “No que se refere à conceituação do sujeito passivo da obrigação principal, isto é, ao contribuinte, surge um 

problema correspondente àquele que examinamos (§ 21) quanto à justificativa do exercício do poder tributário: o 

tributo, evidentemente, deve ser cobrado de alguém; para definir quem a lei deva escolher para pagar o tributo, 

os critérios possíveis são os mesmos que já examinamos, isto é, o territorial, o político e o econômico. Afastados 

os dois primeiros pelas razões já explicadas, resta o critério económico que é de fato o melhor: o tributo deve ser 

cobrado da pessoa que esteja em relação econômica com o ato, fato ou negócio que dá origem à tributação; por 

outras palavras, o tributo deve ser cobrado da pessoa que 'tira uma vantagem económica do ato, fato ou negócio 

tributado. Quando o tributo seja cobrado nessas condições, dá-se a sujeição passiva direta, que é a hipótese mais 

comum na prática. Entretanto, pode acontecer que em certos casos o Estado tenha interesse ou necessidade de 

cobrar o tributo de pessoa diferente: dá-se então a sujeição passiva indireta*. A sujeição passiva indireta 

apresenta duas modalidades: transferência e substituição; por sua vez a transferência comporta três hipóteses: 

solidariedade, sucessão e responsabilidade” (SOUSA, Rubens Gomes de. Compêndio de Legislação Tributária. 

São Paulo: Resenha Tributária, 1975. pp. 91-92). 
44

 Cf. COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2005, pp. 709-710. 
45

 Cf. BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. 5. ed. São Paulo: Noeses, 2010, pp. 595-600. 
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Nacional que pratica o fato-signo presuntivo, enquanto que o substituto é quando a lei elege 

um terceiro como sujeito passivo da relação jurídica de forma a substituir o contribuinte de 

“jure”. Haveria também a figura do responsável, que seria o sujeito que a lei obrigou, de 

forma ampla, a cumprir determinada prestação jurídico-tributária em decorrência da omissão 

do contribuinte.  

De fato, considerando o tema aqui proposto, em tempos atuais, não nos parece racional 

considerar que qualquer relação de elementos econômicos com responsabilidade tributária, 

sendo que a utilização de dados econômicos não justifica e nem pode ser elemento 

fundamental para atribuição de responsabilidade de pagamento de um tributo a outra empresa 

por simples fato de pertencer a um grupo econômico, pois não há essencialidade no elemento 

econômico, mas regras jurídicas que poderão prescrever as hipóteses em que será possível a 

atribuição de responsabilidade a terceiro. 

Por sua vez, Hugo de Brito Machado
46

 considera a determinação do artigo 121 do 

Código Tributário Nacional, classificando o sujeito passivo como contribuinte e responsável, 

restringindo a classificação do Código Tributário somente para as situações de inadimplência 

pelo contribuinte principal, excluindo o substituto. Assim, o substituto é contribuinte originário 

definido pela lei com ligação econômica ou em decorrência de um negócio jurídico que o insere 

no polo passivo, de forma que teríamos somente as figuras de contribuinte e responsável. 

A classificação feita por Maria Rita Ferragut
47

 divide a responsabilidade a partir de 

proposições prescritivas, considerando a substituição, solidariedade, sucessão, 

responsabilidade de terceiros e por infrações. Vale registrar que a substituição demanda 

relação entre as partes, ou mesmo uma ligação indireta do substituto e o próprio fato jurídico 

tributário previsto na norma. 

Como bem destacado por Eduardo Schoueri48, nos parece que a relação jurídica tributária 

originária e a transferência da responsabilidade pelo tributo por uma constatação da hipótese de 

                                                 
46

 O ilustre professor assim defende: “Essa vinculação do sujeito passivo indireto pode dar-se por transferência e 

por substituição. Diz-se que ha transferência quando existe legalmente o sujeito passivo direto (contribuinte) e 

mesmo assim o legislador, sem ignora-lo, atribui também a outrem o dever de pagar o tributo, tendo em vista 

eventos posteriores ao surgimento da obrigação tributária. Diz-se que há substituição quando o legislador, ao 

definir a hipótese de incidência tributária, coloca desde logo como sujeito passivo da relação tributária que 

surgirá de sua ocorrência alguém que está a ela diretamente relacionado, embora o fato seja indicador de 

capacidade contributiva de outros, aos quais, em principio, poderia ser atribuído o dever de pagar, e que, por 

suportarem, em principio, o ônus financeiro do tributo, são geralmente denominados contribuintes de fato” 

(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 31 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2010, 

pp. 150-151). 
47

 Cf. FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária e o Código Civil de 2002, 3. ed. São Paulo: Noeses, 

2013, p. 64. 
48

 O professor assim esclarece “No caso da responsabilidade stricto sensu, devem ser considerados dois fatos 

distintos (que podem ou não ser simultâneos, ambos descritos hipoteticamente pela lei): o fato jurídico tributário, 
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responsabilização prevista na norma tributária são relações jurídicas distintas. Se partirmos da 

classificação legal vemos que ambas são categorias de sujeição passiva, mas que não corresponde 

à realidade e complexidade tributária. Assim como o citado autor faz, quando analisamos a 

responsabilidade por aquisição do estabelecimento empresarial do artigo 133, vemos que a 

empresa adquirente passa a ser devedora, englobando a relação jurídica tributária e a aquisição do 

estabelecimento. Vê-se que a aquisição empresarial é fato estranho e independente do fato jurídico 

tributário, que faz com que passe a responder pelos tributos do estabelecimento de forma integral 

ou subsidiária juntamente com o alienante dependendo se este prosseguir na exploração ou iniciar 

dentro de seis meses alguma atividade. 

Renato Lopes Becho considera que o devedor possui responsabilidade decorrente da 

relação jurídica originária, sendo que o sujeito que detém responsabilidade não necessariamente 

possui o débito, nos termos que vimos no tópico de conceito jurídico de responsabilidade. Neste 

sentido, nos parece que o Código Tributário Nacional trata o capítulo de responsabilidade 

tributária como elemento processual tributário, já que o credor tem a norma de incidência, 

completando com a norma processual de responsabilidade, tratando o responsável não como 

figura material tributária em sua essência49, fugindo da figura típica da relação originária por 

razões diversas de conveniência, necessidade ou qualquer outra discriminada no texto legal50. 

Desta forma, as hipóteses dos artigos 134 a 138 revelam consequências que interessam à parte 

credora de forma a receber com maior efetividade ou conveniência o seu crédito, sem que sejam 

necessariamente sujeitos passivos do tributo, ou melhor, antes da ocorrência da subsunção do fato 

jurídico tributário à hipótese de incidência tributária e o consequente crédito. 

Neste diapasão vemos que o professor Humberto Theodoro Júnior51 destaca, com base na 

redação bem semelhante ao do atual artigo 779, que a sujeito processual passivo em execução 

                                                                                                                                                         
que faz nascer a pretensão tributária em face de uma pessoa (normalmente, o contribuinte, mas pode até mesmo ser 

um substituto) e um outro fato jurídico, que desloca a obrigação para o responsável stricto sensu (solidariamente ou 

não). Ou seja: o surgimento da obrigação tributária para o último, conquanto dependa da concretização da hipótese 

tributária, não se esgota nela. Para que surja tal sujeição passiva, é necessária, além dessa ocorrência (que dará 

surgimento à obrigação tributária), a constatação fática da hipótese de responsabilização”. (SCHOUERI, Luís 

Eduardo. Direito tributário. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p .565). 
49

 Cf. BECHO, Renato Lopes, Sujeição Passiva e Responsabilidade Tributária. São Paulo: Dialética, 2000, pp. 152-153.   
50

 Com propriedade, Luciano Amaro assim disserta: “A figura do responsável aparece na problemática da 

obrigação tributária principal por uma série de razões que são valorizadas pelo legislador ao definir a sujeição 

passiva tributária. Após definir o fato gerador e, “naturalmente”, localizar a pessoa que deveria (ou poderia) 

ocupar o polo passivo da obrigação tributária na condição de contribuinte, o legislador pode ignorar esse 

personagem e eleger como sujeito passivo outra pessoa (que tenha relação com o fato gerador). Esse personagem 

(que não é o contribuinte, nem, obviamente, ocupa o lugar do credor) é um terceiro, que não participa do 

binômio Fisco-contribuinte. A eleição desse terceiro, para figurar no polo passivo da obrigação tributária, 

decorre de razões que vão da conveniência até a necessidade” (AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 

22. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p.334). 
51

 Dentro da sistemática do Código a legitimação passiva pode ser dividida em: a) devedores originários, 

segundo a relação obrigacional de direito substancial; b) sucessores do devedor originário: espólio, herdeiros ou 

sucessores, bem como o “novo devedor” c) apenas responsáveis (e não obrigados pela dívida): o "fiador judicial 
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pode ser o devedor originário, sucessor do originário e o apenas os responsáveis, que não são 

obrigados pela dívida, mas responde com seu patrimônio em decorrência de uma sanção 

decorrente de disposição legal, como na responsabilidade tributária.  

Temos, portanto, um legitimado ordinário, primário e superveniente e um 

extraordinário, ou seja, havendo um descumprimento da relação jurídica principal a lei 

autoriza a materializar a segunda relação jurídica objetiva que inclui o terceiro estranho em 

momento posterior ou imediatamente posterior ao fato original. Com razão o emitente 

professor, já que este é definido na legislação própria e não se relaciona à dívida originária, 

distinguindo a dívida, com caráter de pessoalidade e, em momento posterior, a responsabilidade 

decorrente da sanção legal.  

Referida posição de distinção de dívida e patrimônio é a mesma de Carnelluti52, 

garantindo o contraditório e ampla defesa do devedor e do responsável, especialmente deste 

último que é parte em sentido processual, enquanto que o primeiro é parte material e processual 

da relação jurídica, que desde o início responde pela dívida, enquanto que o primeiro apenas surge 

em decorrência de algum elemento processual. 

 Desta forma, vemos que as classificações legais são ineficientes às complexidades das 

relações jurídicas, sendo que a visão processual vem bem a calhar, uma vez que trata a 

responsabilidade como consequente de determinado ato, previsto na lei, conferindo maior 

efetividade na cobrança do tributo. Tal teoria possui ampla aplicabilidade aos casos de 

responsabilidade de grupos econômicos, pois a relação jurídica principal não nasce do binômio 

fisco-grupo econômico, mas sim do fisco-contribuinte. A responsabilidade nestes casos nos 

parece ser a sanção originária de apuração processual administrativa ou judicial do ato e do sujeito 

passivo originário, em decorrência de fatos jurídicos distintos, desde que dentro das hipóteses 

legais permitidas para a responsabilização da outra empresa. 

 

1.5 Limitações constitucionais à instituição da responsabilidade tributária 

 

A Constituição Federal não aborda diretamente a questão de responsabilidade tributária 

trazida pelo Código Tributário Nacional, salvo a questão de substituição tributária prevista no 

                                                                                                                                                         
" e o "responsável tributário"). (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 6. ed.  Rio 

de Janeiro: Forense, 1990. v. 2. p. 753). 
52

 Assim dispõe o doutrinador italiano: “Se habla de expropiación contra el tercero cuando el bien expropiado 

no pertenece al deudor. En el lenguaje científico esta hipótesis se formula con la distinción entre el débito y la 

responsabilidad, pudiéndose tener ésta última por una deuda ajena”.  E assim dispõe sobre sua participação 

processual: “La legitimación pasiva en tal caso es, por tanto, doble, del deudor (que es parte en sentido material 

y procesal; supra, ns. 6 y 101) y del tercero (el cual es, en cambio, parte en sentido solamente procesal; supra, n. 

101)”. (CARNELUTTI, Francesco. Instituciones del proceso civil; Santiago Sentis Melendo (trad.) Buenos 

Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1973, pp. 126-128). 
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artigo 150, § 7º dentro da Seção II – Das Limitações ao Poder de Tributar, incluído pela 

Emenda Constitucional nº 3, de 1993 e muito questionado pela doutrina por se tratar de um 

suposto fato imponível tributário presumido, mas que não trata do foco de nosso estudo.  

De qualquer forma, o artigo 146, inciso III, da Constituição Federal, prescreve a clara 

necessidade de lei complementar para tratar de normas gerais em matéria de legislação 

tributária, cabendo ao legislador infraconstitucional, na atribuição de sua competência 

determinar o sujeito passivo, dentro dos limites da Constituição Federal e do próprio Código 

Tributário Nacional. 

Dessa forma, não há possibilidade que se atribua a terceiro a característica de sujeito 

passivo sem que este não tenha praticado o núcleo do elemento material do tributo ou que 

tenha alguma relação com este núcleo tributado, conforme visto anteriormente. 

Como é cediço, a Constituição Federal estabelece as competências legislativas aos 

entes tributantes de forma a indicar os eventos a serem tributados
53

. A partir destas 

delimitações a autoridade legislativa está apta a exercer suas funções de modo a elaborar os 

elementos descritivos da norma, sem extrapolar os limites da fronteira constitucional da 

competência. Em outros termos, há um núcleo celular no qual o exercício da atividade 

legislativa não pode ultrapassar; há um núcleo de competência que não pode ser extrapolado 

sem prejudicar o bom funcionamento do sistema. 

Assim também ocorre com a fixação do contribuinte e do responsável tributário, em 

que a Constituição Federal fixa balizas para eleger quem realizará o fato jurídico tributário 

ou por ele responderá. Neste sentido que atribuímos força elementar para limitação da 

responsabilidade os princípios da Segurança Jurídica, Capacidade Contributiva e Estrita 

Legalidade. Importante que se diga que se registre que os princípios não são as únicas 

limitações à instituição da responsabilidade tributária, cabendo destaque à necessidade de 

Lei Complementar, disposto no artigo 146, inciso III, alínea “b”, ao estabelecer a 

necessidade deste instrumento normativo para definição de contribuintes. 

Obviamente há outros princípios gerais de Direito Tributário como princípios da 

isonomia, irretroatividade e da anterioridade que não vislumbramos se relacionar 

diretamente com o tema do nosso estudo, razão pela qual optamos apenas por mencioná-los 

ao invés de explorá-los individualmente.  

                                                 
53

 O coautor argentino do Modelo de Código Tributário para América Latina, Giuliane Fonrouge, citando Berliri 

assim se posiciona: “(...) o poder tributário consiste na faculdade de exigir tributos (ou estabelecer isenções) ou 

seja, o poder de sancionar “normas jurídicas das quais deriva ou pode derivar, a cargo de determinados 

indivíduos ou categorias de indivíduos, a obrigação de pagar um imposto ou de respeitar um limite tributário”. É, 

em suma, o poder de gravar”. (FONROUGE, Carlos María Giuliani. Conceitos de Direito Tributário. Geraldo 

Ataliba e Marco Aurélio Greco (trad.), São Paulo: Lael, 1973. p. 37) 
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Desse modo, entendemos que o legislador é livre para eleger as pessoas como 

contribuinte e como responsável, mas limitados aos limites constitucionais, especialmente da 

segurança jurídica e estrita legalidade, garantindo uma cobrança de tributo de modo 

equilibrado e não arbitrário, de forma a preservar o direito constitucional de liberdade e 

propriedade. No primeiro há necessariamente a estabilidade das relações no sentido de 

previsibilidade e confiança, enquanto que no segundo há um regramento positivado evitando-

se, igualmente, arbitrariedades e surpresas desnecessárias, conforme passamos a verificar. 

 

1.5.1 Princípio da Segurança Jurídica 

 

A segurança jurídica é buscada por qualquer sistema a fim de sua própria 

sobrevivência e estabilidade e não poderia ser diferente para as relações de reponsabilidade 

de grupos econômicos.  

O aspecto de segurança nas atitudes humanas é inerente ao seu próprio ser
54

 e 

subdivide-se em duas características principais, quais sejam da confiança legítima e da 

previsibilidade. Há com a certeza uma inegável função de estabilidade sistêmica, com 

intuito de proteger a confiança legítima das pessoas relacionadas, de forma a evitar 

conflitos, afastar as arbitrariedades e favorecer as condutas que o sistema tem por 

adequadas. 

Os valores de liberdade, igualdade, dignidade humana e devido processo legal
55

 são 

instrumentalizados pela segurança jurídica, pois o contribuinte necessita de conhecimento 

das regras de tributação, prevendo o que irá acontecer de forma estável, que permite 

liberdade em seu planejamento de atos futuros, assegurando-lhe a autonomia e respeito que 

lhe é essencial. 

Sob esta ótica a segurança jurídica é colocada em graduação superior de um 

princípio, um valor supremo de graduação superior como função estrutural do sistema a fim 

                                                 
54

 Nessa mesma linha de pensamento, José Joaquim Gomes Canotilho assim ensina: “O homem necessita de 

segurança para conduzir, planificar e conformar autônoma e responsavelmente sua vida. Por isso, desde cedo se 

consideravam os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança como elementos constitutivos do 

Estado de Direito. Estes dois princípios – segurança jurídica e proteção da confiança – andam estreitamente 

associados, a ponto de alguns autores considerarem o princípio da proteção da confiança como um subprincípio 

ou como uma dimensão específica da segurança jurídica.” (GOMES CANOTILHO, José Joaquim. Direito 

constitucional e teoria da constituição. 7. ed., 16. reimpr.  Coimbra: Almedina, 2003. p. 257). 
55

 Heleno Taveira Torres defende: “O princípio da segurança jurídica encontra-se enucleado na Constituição com 

a força de um princípio-síntese, construído a partir do somatório de outros princípios e garantias fundamentais”. 

E continua: “A segurança jurídica, assim, assume a condição de princípio e garantia desses direitos e liberdades 

que devem ser efetivados, na preservação da funcionalidade do sistema jurídico” (TORRES, Heleno Taveira. 

Direito constitucional tributário e segurança jurídica: metódica da segurança jurídica do sistema constitucional 

tributário. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p 194 e 195). 
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de garantir a realização de outros princípios de importante valoração. Registre-se que a 

segurança é definida no preâmbulo da Constituição Federal como um dos valores supremos 

de uma sociedade fraterna. Por isto, neste aspecto ocupa posição de sobreprincípio. 

A segurança jurídica engloba valores de confiança legítima alcançado pela 

estabilidade e da previsibilidade dos atos normativos. São dois elementos diversos que não 

se anulam mesmo que estiverem em posições opostas, pois diversamente de vetores, são 

elementos componentes do mesmo princípio, que internamente se relacionam sem se 

desvalorizar. 

Vê-se, portanto, que a segurança jurídica é o resultado da análise destes fatores, cuja 

ordem não altera o produto. A análise interpretativa é essencial para verificação da presença 

destes elementos e os dimensioná-los em um conjunto produtivo de segurança. O operador 

jurídico constrói os significados aos objetos do mundo que lhe circundam tornando o ato 

natural de comunicação mais seguro e lógico. 

No direito tributário mais ainda se faz necessária a previsão de todos os seus 

aspectos de modo a deixar cândida as regras do contribuinte para o Estado para que não haja 

surpresas a destempo que podem provocar prejuízos incalculáveis ao contribuinte ou 

terceiro ligado à relação jurídica tributária
56

. É um princípio orientador para o contribuinte e 

para o Estado de modo a evitar enganos e surpresas diante da atuação cotidiana, permitindo 

a estabilidade do Direito e das suas relações em ideal cumprimento do fator de expectativa 

de confiança legítima. 

O sistema constitucional tributário é recoberto de elementos em busca da garantia da 

segurança jurídica, já que toca em elemento sensível da propriedade. Podemos elencar 

alguns direitos ou limites ao poder de tributar que garantem a eficácia da aplicação do 

sobreprincípio aqui estudado. 

Em primeiro plano podemos vislumbrar o princípio da irretroatividade e a precisão 

exigida na classificação dos tributos a exemplo do artigo 145, §2º, da Constituição Federal 

quando proíbe que as taxas tenham a base de cálculo própria de impostos. Veja que esta 

proibição prestigia a previsibilidade e protege a confiança legítima a fim de que mesmo que 

uma norma institua uma taxa que em verdade é um imposto, esta será inconstitucional por 

estar enganando o contribuinte e o deixando em uma situação pouco confortável em deixá-

lo confuso sobre o que está realmente pagando a título de tributo. 
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 Roque Antônio Carrazza assim disserta: “O tipo tributário (descrição material da exação) há de ser um 

conceito fechado, seguro, exato, rígido, preciso e reforçador da segurança jurídica. A lei deve, pois, estruturá-lo 

em numerus clausus; ou, se preferirmos, há de ser uma lei qualificada ou lex stricta” (CARRAZZA, Roque 

Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 25.ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 263).  
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Neste sentido é que mais se evidencia a dignidade humana de maneira a fazer com que 

o contribuinte seja tratado de forma digna, como ser humano e cidadão, evitando-se arbítrios e 

abusos e materializando um estado de Direito
57

. Nesse ínterim, por outro lado, também não 

podemos imaginar que tudo se resume a segurança jurídica ou que é argumento retórico 

salvador para convencimento da posição defendida. 

Notadamente o Direito Tributário não tem aplicação racional sem a segurança jurídica, 

mas também depende, no âmbito normativo, de regulação de hipóteses normativas, até mesmo 

por decorrência lógica do fator da previsibilidade e expectativa de confiança legítima. Daí que 

o princípio da estrita legalidade ganha importância, conforme visto adiante.  

No fator de previsibilidade é inegável que a hipótese de incidência é elementar e deve 

trazer um conteúdo inteligível a ponto de orientar o contribuinte a ter consciência como 

proceder e o aplicador de determinada norma ter plena convicção de que a regra está sendo 

cumprida de forma segura e uniforme, homenageando o princípio da isonomia. Há verdadeira 

necessidade de segurança não só da aplicação da norma, mas de elaboração racional para 

harmonização da regra, ou seja, interferindo na qualidade da norma jurídica tributária. Esta 

sistemática não afasta a força deste princípio também na aplicação da norma, mas, como dito 

anteriormente, na própria construção da norma jurídica pelo intérprete. 

Sendo previsível e orientador para o contribuinte e para o Estado teremos sua 

aplicação para atos presentes e futuros, permitindo a clareza na observância de quais fatos 

serão tributados e de qual forma será seu procedimento de cobrança. Neste sentido é que se 

diz que há uma segurança jurídica de orientação
58

, que não se confunde com aquela de 

garantia de atos do passado, relacionados com os princípios constitucionais da coisa julgada, 

do ato jurídico perfeito e direito adquirido.  

O que nos chama a atenção para o tema do grupo econômico é justamente a 

previsibilidade e a expectativa de confiança legítima para o contribuinte estar ciente de quais 

as mudanças e os limites que empresas com personalidade diversa podem ou não ser 
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 Antonio Enrique Pérez Luño assim se posiciona sobre a arbitrariedade: “En el Estado de Derecho, a diferencia 

del Estado policía, el pacto de reciprocidad entraña la fundamentación del poder político en la soberanía popular; 

soberanía que se ejerce a través de la ley Por eso, la ley que garantiza la seguridad de los ciudadanos y a la que 

éstos, en reciprocidad, deben obediencia no es el dictado de una voluntad arbitraria o despótica, sino la expresión 

de la voluntad general” (PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. La Seguridad jurídica. 2. ed. revisada y puesta al día. 

Barcelona: Ariel, 1994, p. 69 e 70). 
58

 Sobre o tema, Humberto Ávila defende: “O princípio da segurança jurídica é uma norma portadora de uma 

eficácia sui generis no quadro principiológico, uma espécie de norma-condição ou norma-estrutura, sem cuja 

eficácia mínima as outras normas também deixam de ser minimamente eficazes. Ele é um “princípio de 

intermediação”, pois estabelece condições funcionais para os princípios e para as regras que compõem o 

ordenamento jurídico” (ÁVILA, Humberto Bergmann. Teoria da segurança jurídica. 3. ed. rev. atual. e ampl. 

São Paulo: Malheiros, 2014, p. 711). 
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tributadas por um fato que não participou ordinariamente. Como o investidor ou o sócio pode 

se antecipar e prever o espectro tributário que virá no próximo exercício financeiro é questão 

relevante e de extrema importância em razão das consequências que pode provocar. 

O fato é que o princípio da segurança jurídica em todos seus aspectos é fundamental 

para a garantia de princípios essenciais de um Estado organizado e estável, sem 

arbitrariedades e sem surpresas. É, portanto, instrumento garantidor da execução plena dos 

direitos fundamentais dos cidadãos, a nosso ver, contribuintes ou não, já que a estabilidade as 

relações alcança não só quem está na relação jurídica tributária, mas, ainda que indiretamente, 

aquele que está inserido no sistema jurídico brasileiro, além de limitar a atuação fiscal do 

Estado. Por outro lado também não é possível que haja excessos, seja por parte do Fisco, seja 

por parte do contribuinte a ponto de extrapolar os limites em nome do exercício de seu direito 

fundamental e a segurança jurídica
59

. 

Não podemos perder de vista que a expectativa de confiança legítima é também 

elementar para os direitos fundamentais, assim como a previsibilidade. Deve estar presente a 

expectativa que o aplicador respeite a liberdade e ao mesmo tempo a propriedade e a 

igualdade, ainda mais quando se trata de Direito Tributário, com todas as formalidades 

constitucionais de limitação ao poder de tributar. Neste aspecto que nos parece importante que 

haja não só aplicação de segurança jurídica para o contribuinte, mas também para os terceiros 

de boa-fé atingidos pela relação jurídica, para que a atuação do Fisco não surpreenda ou 

coloque em dúvida a credibilidade do sistema jurídico. 

Obviamente os direitos fundamentais podem ser restringidos, mas de forma que não 

haja abusos e que aquele fato seja visto como mecanismo orbitando ao redor de um eixo 

central de forma centrípeta. Nem mesmo a discricionariedade da Administração é totalmente 

independente da análise nuclear dos princípios fundamentais de modo a dar credibilidade a 

um sistema harmônico para todos os envolvidos, seja o Poder Público, seja o particular sujeito 

a estas normas. 

Não se nega a mutabilidade ou se prega a segurança jurídica absoluta, mas 

previsibilidade de direitos e deveres com base em direitos fundamentais e harmonia do 
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 Sobre a proibição do excesso, Humberto Ávila defende: “A promoção das finalidades constitucionalmente 

postas possui porém, um limite. Esse limite é fornecido pelo postulado da proibição de excesso. Muitas vezes 

denominado pelo Supremo Tribunal Federal como uma das facetas do princípio da proporcionalidade, o 

postulado da proibição de excesso proíbe a restrição excessiva de qualquer direito fundamental” (ÁVILA, 

Humberto Bergmann. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 16. ed. rev. e 

atual. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 188). 
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sistema, especialmente o princípio do devido processo legal
60

 e uma consequente coerência 

com proibição de arbitrariedades. O fato é que com a segurança jurídica se evita subjetivismos 

e arbitrariedades diante de uma harmonização e obediência à força normativa da Constituição 

Federal, potencializando o Estado Democrático de Direito na medida em que se garante a 

efetivação dos direitos fundamentais. 

Apesar de ser necessária a evolução das normas a ponto de buscar a regulação de 

condutas de uma sociedade cada vez mais complexa, a segurança jurídica é uma condição de 

existência de toda a sociedade, no desenvolvimento natural de suas relações jurídicas e das 

necessidades básicas fundamentais. Em verdade, não há um ordenamento congelado ou 

petrificado em um determinado momento histórico, mas a previsão e expectativa calculável 

das normas que fazem com que haja justiça e liberdade na convivência harmônica sem que 

ocorra déficit de certeza ou eficácia, provocados por vazios normativos que 

consequentemente ocasionarão abusos de discricionariedade em desconexão com os objetivos 

buscados pelo próprio Direito. 

Com estas definições, podemos ver o princípio da segurança jurídica como 

fundamento de validade e instrumento permissivo da aplicação das normas tributárias em 

harmonia com os direitos fundamentais dos contribuintes e clareza do que será obrigatório, 

permitido ou proibido. Dessa forma todos poderão organizar suas condutas no presente e 

programar suas expectativas de futuro, fator que impactará diretamente na organização 

empresarial dos grupos econômicos, de forma a fazer com o que o Direito alcance o máximo 

de efetividade e eficácia. 

 

1.5.2 Princípio da Estrita Legalidade 

 

Nos tempos mais remotos a tributação era realizada com base na vontade do senhor 

detentor das terras, instituindo tributos como bem lhe interessasse. Com as revoluções, 

especialmente as burguesas, os súditos não ficaram apenas sujeitos à tirania, mas passaram a 

ter direitos de se manifestar inclusive sobre a tributação; há aqui as primeiras limitações ao 

poder de tributar, especialmente o seu exercício apenas por meio de lei.  
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 O Professor Nelson Nery Júnior nos dá a ideia da dimensão que este princípio passa a ter: “Quando instituído 

no sistema jurídico inglês pela Magna Carta de 1215, o due process ressaltava seu aspecto protetivo no âmbito 

do processo penal, sendo portanto, de cunho iminentemente processualístico àquela ocasião. O conceito de 

“devido processo” foi-se modificando no tempo, sendo que a doutrina e jurisprudência alargaram o âmbito de 

abrangência da cláusula, de sorte a permitir interpretação elástica, o mais amplamente possível, em nome dos 

direitos fundamentais do cidadão” (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do Processo na Constituição Federal: 

processo civil, penal e administrativo. 11. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p.96). 
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Na aplicação mais específica para nosso campo de estudo, o Direito Tributário, o 

artigo 150, inciso I, da Constituição Federal estabelece que é vedado às Pessoas Políticas 

exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça, o denominado princípio da legalidade 

estrita. Como é cediço, para se criar um tributo é necessário que a lei descreva a hipótese de 

incidência, o sujeito passivo, a base de cálculo e sua alíquota; a lei deve delimitar o fato 

tributável para que seja válida e eficaz.  

Este princípio não se confunde com o princípio da legalidade geral, previsto no artigo 

5°, inciso II, da Constituição Federal, com a cediça disposição de que ninguém será obrigado 

a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Da mesma forma que o 

princípio mais abrangente, a estrita legalidade decorre do próprio objetivo do direito, que é 

regular a conduta, através de normas, que cria direitos e deveres, permitindo, proibindo ou 

obrigando, ou seja, não é possível que haja direitos subjetivos e deveres correlatos sem que 

uma norma os estipule, sem o prévio consentimento do povo, efetivado através de seus 

representantes imediatos
61

, eleitos pelo voto direto, que se autorregula em prol do bem 

comum e da própria segurança jurídica. 

O princípio da legalidade geral está diretamente ligado à aplicação das liberdades
62

, 

inserido no rol dos direitos individuais de forma abrangente, em que os limites do exercício de 

sua liberdade só encontrarão óbices nas determinações legais, elaborados de acordo com um 

processo legislativo, de forma a manifestar a vontade do povo através de seus representantes 

na forma do princípio republicano. 

Vale lembrar que até mesmo a atuação administrativa do Estado deve obediência a tal 

princípio, conforme disposto no artigo 37, caput, da Constituição Federal, sob pena de 

invalidade de seus atos e responsabilização de seu autor
63

. E de fato, a administração deve 
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 O mestre Geraldo Ataliba bem define a importância da lei no nosso regime democrático: “No regime que 

adotamos, os representantes do povo – portadores de mandato por ele outorgado, na forma institucional – decidem, 

de modo inaugural, genérico e abstrato, o que os órgãos de estado haverão de fazer. Para tanto, fixam diretrizes 

gerais, ou traçam regras mais precisas. E o fazem de modo quase absoluto, só presos à vontade constituinte, 

expressa na Carta Fundamental. Daí o especial significado que assume, entre nós, o princípio da legalidade, como 

expressão primeira da representatividade. Na sua conformidade, toda ação estatal subordina-se à lei e desta 

depende. Toda ação pública tem por base e limite a lei. Esta contém as decisões inaugurais, inovadoras e básicas do 

Estado. As demais ações do Estado são pela lei balizadas, demarcadas, contidas, pautadas e limitadas. Nenhuma 

(ação estatal) pode contrariar a lei” (ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. 2. ed. Atual. por Rosalea 

Miranda Folgosi. São Paulo : Malheiros, 1998. p. 181). 
62

 Vale o registro do artigo 6º da Declaração de direitos do homem e do cidadão de 1789: “Art. 6º. A lei é a 

expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer, pessoalmente ou através de mandatários, 

para a sua formação. Ela deve ser a mesma para todos, seja para proteger, seja para punir. Todos os cidadãos são 

iguais a seus olhos e igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segundo a sua 

capacidade e sem outra distinção que não seja a das suas virtudes e dos seus talentos”. 
63

 O Professor Charles Eisenmann, da universidade de Paris, sintetiza: “A norma segundo a qual os atos 

administrativos devem ser legais, a afirmativa de que a Administração está prêsa pela lei, a esta submetida, que a 

lei lhe é superior, a ela se impõe, significam por certo, no mínimo, que nenhum órgão administrativo nada deve 
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buscar cumprir a vontade do seu povo, dentro das previsões contidas na lei, em busca do 

interesse da coisa pública, na clássica ideia de que a Administração só pode fazer o que a lei lhe 

permita, sem nos olvidarmos de que os atos da Fazenda Pública, seja de cobrança ou 

fiscalização são atividades tipicamente administrativas que devem estar disciplinadas em lei. 

A aplicação da estrita legalidade deve encontrar harmonia da sistemática da 

autotributação, no qual necessita do consentimento dos representantes das pessoas que devem 

concordar com o tributo e vincula a cobrança à lei, ou seja, os cidadãos só deverão tributos 

que forem consentidos
64

. Desde a Magna Carta de 1215, na Inglaterra, já se defendia o 

consentimento dos contribuintes para que fosse possível a incidência de tributos, ou seja, a 

carta de João Sem Terra impedia que houvesse tributo somente com a prévia consulta aos 

nobres, ou seja, que houvesse tributação com a anuência dos próprios governados através de 

seus representantes, eleitos para elaborar de leis. 

Com esta influência nossa Constituição designa os sujeitos competentes e 

destinatários, especialmente quanto se tratar de encargos tributários transferidos a terceiro, em 

que somente a lei poderá prever a responsabilidade de responder pelo tributo, dentro dos 

limites constitucionais e a capacidade contributiva, conforme veremos adiante, e da própria 

segurança jurídica prescrevendo objetivamente os casos em que determinada conduta 

permitirá incidência de um tributo. 

 Tal princípio aplica-se na maioria dos países
65

, como forma de garantia de um Estado 

de Direito expresso pela expressão nullum tributum sine lege. Com a estabilização do Estado 

de Direito alguns autores afirmam que o dito princípio da auto-imposição ou geral 

consentimento aos impostos perdeu força para o próprio princípio da legalidade
66

. 

Em razão da importância e rigidez é que se afirma que em matéria de Direito 

Tributário há mais do que um princípio da legalidade, mas um princípio da estrita legalidade. 

Em um exercício raciocínio temos que a fixação dos critérios da hipótese da norma geral e 

                                                                                                                                                         
fazer que seja contrário a uma norma vigente da legislação, incompatível com uma tal norma” (EISENMANN, 

Charles. O Direito Administrativo e o Princípio da Legalidade, Revista de Direito Administrativo, n. 56, pp. 47-

70. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, abr./jun. 1959, p.54). 
64

 Ferreiro Lapatza assim leciona: “El principio de legalidad, ya lo hemos dicho, trata de garantizar 

esencialmente la exigencia de autonormación. En el campo tributario trata de garantizar esencialmente la 

exigencia de auto imposición, es decir, el que sean los propios ciudadanos a través de sus representantes quienes 

determinen el reparto de la carga tributaria y, en consecuencia, los tributos que a cada uno de ellos se le pueden 

exigir” (FERREIRO LAPATZA, José Juan. El principio de legalidad y la reserva de ley, Revista de Direito 

Tributário, v. 13, n. 50, pp. 7-13. São Paulo: Revista dos Tribunais, out./dez. 1989, p.10). 
65

 Para uma visão histórica e estudo comparativo em mais de quarenta Constituições cf. UCKMAR, Victor. 

Princípios comuns de direito constitucional tributário. Marco Aurélio Greco (trad.), 2. ed., rev. e atual. São 

Paulo: Malheiros, 1999, p. 34 a 39. 
66

 Cf XAVIER, Alberto. Os princípios da legalidade e da tipicidade da tributação. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1978. 
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abstrata depende de lei, prescrevendo todos os elementos da relação jurídica tributária, sendo 

que a competência definida na Constituição Federal impõe limites ao poder de tributar do 

legislador infraconstitucional, especialmente para fixar o sujeito passivo e os terceiros 

responsáveis. Assim, o princípio da legalidade, permite apenas a instituição ou aumento de 

tributos somente com reserva absoluta de lei, o que faz afastar arbitrariedades, analogia e 

discricionariedade infundada. 

Na estrita legalidade há uma rigidez que abrangem diversas matérias de Direito 

Tributário, além dos atos de atuação da Administração Pública e até mesmo do Poder 

Judiciário ramificando e reafirmando o princípio da legalidade e segurança jurídica na sua 

vertente da proteção da confiança, prevendo e regulando os atos a serem praticados e 

orientando os contribuintes a atuarem dentro da lei. O contribuinte tem todo direito de se 

orientar pelo sistema jurídico a origem e fundamentação que fazem com que ele recolha 

tributos ou realize deveres instrumentais, trazendo-lhe harmonia e previsibilidade e ao mesmo 

tempo limitar o Fisco a subsumir o fato à norma geral abstrata. 

Por diversas vezes vemos esta situação sendo aplicada em casos de atribuir 

responsabilidade do grupo econômico por dívidas de uma só empresa, cuja aplicação é de 

linguagem de órgão competente duvidosa
67

. A norma impessoal, genérica e abstrata não 

comporta atuação do poder executivo prevendo hipóteses cabendo ao fisco sua aplicação, ou 

seja, concretização daquela prescrição legal abstrata. 

Sabemos que a relação jurídica tributária envolve além da obrigação tributária principal 

os deveres instrumentais a fim de auxiliar a aplicação da norma jurídica. Obviamente que o 

terceiro pode ser chamado a colaborar com a atividade de fiscalização
68

, mas este deve 

obediência a limites constitucionais, especialmente o princípio da estrita legalidade. Neste 

aspecto vemos corriqueiramente a requisição de participação de empresas do mesmo grupo 

econômico a auxiliar na fiscalização permitida formalmente a determinada empresa do 

conglomerado, seja em comportamentos positivos como expedição de notas fiscais e 
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 Renato Alessi e Gaetano Stammati se manifestam neste sentido “vale a dire tra potestà di imposizione 

primaria e potestà di imposizione complementare: sotto tale profilo, sempre in base al principio della 

riserva di legge, va affermato che soggetto di funzione tributaria primaria e astratta è soltanto l'organo 

legislativo; e solo in base ad eventuale delega o comunque attribuzione di potestà,  organi amministrativi 

dello Stato” (ALESSI, Renato; STAMMATI, Gaetan. Istituzioni di Diritto Tributário, Torino: Unione 

Tipografico - Editrice Torinese, s/d, p. 45). 
68

 Estevão Horvath esclarece nossa preocupação: “A tendência nos ordenamentos tributários modernos é no 

sentido da colaboração entre a Administração Tributária e o particular na atividade de "gestão tributária". Isso 

não obstante,  em consequência dessa maior participação do particular na mencionada atividade (o que requer,  

muitas vezes,  um grau de especialização que ele não possui,  ao contrário do que ocorre com a Administração),  

e para que se mantenha o equilíbrio que deve reger dita colaboração, é de mister propiciar todo tipo de garantias 

que assegurem ao particular não sair prejudicado (HORVATH, Estevão. Lançamento tributário e 

“autolançamento”. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 154). 



    48 

 

preenchimento de declarações ou negativos como fornecer a escrituração ou permitir a presença 

de fiscais no estabelecimento comercial. Em razão destes atos e abusos cometidos de ambos os 

lados da relação jurídica é que não devemos nos olvidar de que a estrita legalidade protege os 

cidadãos, garantindo sua liberdade, sem que eles sejam compelidos a nenhum comportamento 

que não estiver previamente previsto em lei. 

Veja que a lei também demanda a irretroatividade em homenagem ao princípio da 

segurança jurídica, previamente visto, e assim evitam-se arbitrariedades. Deste preceito 

também garantido na Constituição Federal podemos afirmar com tranquilidade que a 

legalidade não produz consequências jurídicas além daquelas previstas, no momento vigente. 

Assim, alerta-se que após a edição de uma norma de responsabilidade para grupos 

econômicos é essencial que se respeite a irretroatividade não produzindo efeitos para atos 

passados; de nada serviria tal princípio para limitar o poder de tributar se houvesse 

possibilidade de se utilizar do instrumento normativo para aplicação de fatos passados, afinal 

é digno de respeito a máxima do tempus regit actum. 

Importante que também se faça o registro da crítica ao artigo 106, inciso I, do 

Código Tributário Nacional no sentido de que retroage a lei denominada interpretativa. 

Porém, não é a função de uma lei interpretar outra lei
69

, já que o instrumento normativo 

pretende inovar a ordem jurídica; se a primeira inovou a ordem jurídica a segunda 

igualmente irá inovar. Se tanto se questiona a função do Poder Judiciário em inovar a ordem 

jurídica, da mesma forma devemos resistir a lei “interpretar” a própria lei
70

. Não é difícil 

imaginarmos uma lei que possa atribuir interpretação mais expansiva de forma a considerar 

interesse comum de uma empresa de um grupo econômico na prática de um fato jurídico 

tributário, atribuindo-lhe responsabilidade pelo pagamento e, talvez, lhe aplicar a regra de 

forma retroativa, alcançando diversas empresas por atos tributários praticados no passado e 

em fase de cobrança. 

                                                 
69

 Nesse sentido, Paulo de Barros Carvalho defende: “As leis interpretativas exibem um traço bem peculiar, na 

medida em que não visam à criação de novas regras de conduta para a sociedade, circunscrevendo seus objetivos 

ao esclarecimento de dúvidas levantadas pelos termos da linguagem da lei interpretada. Encaradas sob esse 

ângulo, despem-se da natureza inovadora que acompanha a atividade legislativa, retrotraindo ao início da 

vigência da lei interpretada, explicando com fórmulas elucidativas sua mensagem antes obscura” (CARVALHO, 

Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 27. ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 109). 
70

 Souto Maior Borges, com sua costumeira precisão escreveu: “a lei, no Direito positivo brasileiro, é ato normativo de 

caráter geral e abstrato, numa decorrência da tripartição constitucional dos poderes. Como são distintas e inconfundíveis 

entre si as funções do Legislativo, Executivo e Judiciário, a lei não pode conter, mascarado, um provimento de caráter 

individual e concreto, porque essa é a seara dos atos administrativos e das sentenças judiciais” (BORGES, Souto Mario. 

Princípio Constitucional da Legalidade e as Categorias Obrigacionais, Revista de Direito Tributário, n. 23/24, pp. 83-90. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, jan./jul. 1983, pp. 86 – 87). 
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Assim sendo, é imperioso destacar que o nosso sistema os fatos consumados e 

acabados sob a égide de uma determinada lei não são modificáveis por outra lei editada em 

um tempo posterior, salvo exceções pontuais. Não se defende engessar o sistema e todas as 

situações estarem previstas em lei expressa, mas impor limites às interpretações excessivamente 

ampliativas, deixando para os regulamentos e instrumentos complementares as situações que 

necessitam de real esclarecimento da lei tributária, ou seja, determinar o sentido mais puro sem 

inovar o sistema.  

Estas normas complementares têm, portanto, o objetivo de aclarar o direito posto, 

tornando-o menos obscuro e de mais fácil aplicação, especialmente em se tratando de 

responsabilidades no grupo econômico, já que a criação ou ampliação do rol de terceiros que 

responderão por tributo originário depende essencialmente do aval do poder legislativo, na forma 

de uma nova lei complementar, seguindo o mandamento do artigo 146, III, da Constituição 

Federal, já que se trata de sujeição passiva tributária. 

 

1.5.3 Princípio da Capacidade Contributiva 

 

Os entes jurídicos tributantes, apoiados pelos seus súditos, acabam por ampliar a 

desconsideração de atos jurídicos que licitamente afastam a tributação por ímpeto de aumento 

de arrecadação, atrelado a este recurso de dever ético de pagar tributos e sob o argumento do 

princípio da capacidade contributiva. 

Porém, pouco se estuda sob este princípio de importância única de modo que ignoram 

o seu real fundamento servindo de argumento salvador para aplicação ou inaplicabilidade de 

qualquer incidência tributária ou responsabilidade. O artigo 145, § 1º, da Constituição Federal 

estabelece que os impostos devam ser graduados segundo a manifestação de riqueza. Ou, em 

outros termos, este valor imputado pela Constituição deve ser considerado na construção da 

norma tributária diante do fato ocorrido no mundo social, evidenciando capacidade 

econômica, sem alcançar uma tributação excessiva a ponto de ferir o direito de propriedade. 

A norma de responsabilidade tributária não poderia ser interpretada sem a 

consideração deste princípio que acaba por atingir todo o sistema jurídico e, por conseguinte, 

as limitações constitucionais ao poder de tributar e demais princípios como o da Segurança 

Jurídica e da própria Legalidade 
71

, já que cabe, inclusive, à lei determinar o contribuinte e 

atribuir a terceiro a responsabilidade do fato jurídico tributário. 

                                                 
71

 Alberto Xavier se manifesta sobre a importância do estudo do referido princípio em harmonia com o princípio da 

estrita legalidade: “Por isso, nem todas as situações da vida abstratamente suscetíveis de desencadear efeitos tributários 
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A capacidade tem laços estreitos com a ideia de justiça fiscal e remota ao tempo do 

Egito antigo, onde já havia a relação entre a riqueza e o pagamento de tributos. Por este 

motivo muito se confunde a capacidade contributiva com Princípio da Isonomia geral
72

, o que 

a nosso ver configura um raciocínio equivocado, uma vez que a igualdade compara dois 

indivíduos e os trata de forma equitativa e desigual, na medida de sua desigualdade; na 

capacidade contributiva, por sua vez, há uma incidência de acordo com a capacidade, que 

também não se confunde com a capacidade financeira da mesma.  

Melhor dizendo, na capacidade busca-se a tributação pela relevância econômica de um 

fato jurídico relacionado à justiça fiscal
73

, que não necessariamente coincide com a 

capacidade econômica de um sujeito passivo ou com o necessário para a subsistência do 

Estado. Na isonomia tributária, por outro lado, é a reflexão, no âmbito tributário, da isonomia 

jurídica implicando na máxima aristotélica do tratamento igualitário entre pessoas em 

condições iguais e tratamento desigual na proporção de sua desigualdade
74

. 

A teoria do sacrifício, por vezes, justifica a aplicação do princípio da capacidade 

contributiva enquanto aplicação da equidade vertical, distribuindo a carga tributária de maneira 

igual entre os contribuintes de acordo com sua capacidade e custo de existência social, em 

harmonia com a justiça distributiva
75

. Por esta razão que há teorias em que relacionam a 

                                                                                                                                                         
podem ser designadas pelo legislador como fatos tributários. Pelo contrário, este encontra-se limitado na sua faculdade 

de seleção,  eleição ou escolha pela exigência de que a situação da vida a integrar na hipótese da norma tributária seja 

reveladora de capacidade contributiva. Não pode, desta sorte, deixar de estar referido princípio da capacidade 

contributiva no cerne de uma construção ética do Direito Tributário, pelo que não deve apoiar-se o setor da doutrina 

que o pretende relegar para plano secundário, sob o pretexto de se tratar de conceito extrajurídico,  vago e insuscetível 

de aferição concreta” (XAVIER, Alberto. Os princípios da legalidade e da tipicidade da tributação. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1978, p. 75). 
72

 Em sua clássica obra, Regina Helena Costa, com sua sabedoria peculiar ensina: “Cremos que a igualdade está 

na essência da noção de capacidade contributiva, que não pode ser dissociada daquela. Podemos dizer que a 

capacidade contributiva é um subprincípio, uma derivação de um princípio mais geral, que é o da igualdade, 

irradiador de efeitos em todos os setores do Direito. Remarca-se que, desde sempre, extraímos a noção de 

capacidade contributiva do princípio da isonomia, em sua formação geral (art. 5º caput, da CF) e não do 

princípio da igualdade tributária, que já constitui desdobramento daquele” (COSTA, Regina Helena. Princípio 

da Capacidade Contributiva. 4. ed. atual, rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 42). 
73

 Em aula e debates com o Professor Geraldo Ataliba o Professor Carlos Palao Taboada se manifestou no 

seguinte sentido: “Naturalmente, como observa um dos estudiosos italianos da idéia da capacidade contributiva, 

Emílio Giardina, não se tratava senão de uma forma de exprimir um princípio de justiça intuitiva: indicar que os 

impostos deviam ser pagos de conformidade com a capacidade de cada um – expressa de várias formas, como 

disse – provavelmente não se tinha consciência mais do que de manifestar, simplesmente, uma elementar noção 

de justiça” (TABOADA, Carlos Palao. Isonomia e Capacidade Contributiva, Revista de Direito Tributário, 

v. 2, n. 4, pp. 125-154. São Paulo: Revista dos Tribunais, abr./jun. 1978, p. 126). 
74

 Renato Lopes Becho entende que: “a capacidade contributiva é a maneira mais efetiva de se aplicar o princípio 

da igualdade em Direito Tributário, notadamente nos impostos (já que as taxas são regidas pelo princípio da 

retribuição e a contribuição de melhoria pelo princípio eqüitativo). Mas há uma significativa nota distintiva entre 

os princípios da capacidade contributiva e da igualdade. É que a igualdade imprescinde de uma comparação 

entre pessoas, enquanto a capacidade contributiva prescinde” (BECHO, Renato Lopes. Sujeição Passiva e 

Responsabilidade Tributária. São Paulo: Dialética, 2000, p. 93).  
75

 Para uma compreensão da teoria e interessante estudo sobre o diagrama de Musgrave cf. CONTI, José Maurício. 

Princípios tributários da capacidade contributiva e da progressividade. São Paulo: Dialética, 1996, pp. 81 – 84.  
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capacidade contributiva com a progressividade, além de dar origem a outro princípio de grande 

importância, que é o princípio da não utilização do tributo com efeito de confisco
76

. 

No princípio aqui estudado há uma relação essencial entre a graduação do tributo e o 

contribuinte, não com o aspecto pessoal e, consequentemente, com o sujeito passivo que deve 

cumprir com a obrigação tributária, situação evidente em empresas organizadas em um grupo 

econômico.  

A regra-matriz de incidência tributária deve prescrever no antecedente o critério material 

com um sinal de riqueza e no consequente identificar o aspecto pessoal com os sujeitos da relação 

jurídica ou identificar um terceiro que tenha alguma relação indireta com esta riqueza. Destaca-se 

que o responsável legal relaciona diretamente com o sujeito passivo que praticou o fato jurídico 

tributante, sem que, em primeira pessoa, tenha praticado ato com o sinal de riqueza, o que impede, 

inclusive, a ideia de equiparar a capacidade contributiva à capacidade tributária passiva
77

, situação 

recorrente quando há a tentativa de se cobrar uma empresa mais saudável pela dívida contraída 

por outra em crise econômico-financeira. 

Não é possível que se atribua responsabilidade a terceiro simplesmente com o fundamento 

no princípio da capacidade contributiva, pois na maioria das vezes há deslocamento da atribuição de 

pagamento do tributo pelo simples fato do terceiro manifestar capacidade econômica, ou seja, pelo 

simples fato de outra empresa estar em melhores condições financeiras, ter uma riqueza pessoal 

maior, atribui responsabilidade tributária a ela pelas dívidas de outra empresa integrante do mesmo 

grupo econômico.  

Como já afirmado, a lei cria normas de responsabilidade como forma de permitir uma 

arrecadação mais precisa e eficiente, seja por conveniência ou necessidade, o que afasta o 

argumento de capacidade contributiva de terceiro, já que o tributo deve ser graduado 

respeitando a manifestação de riqueza do fato, que não se relaciona ao sujeito que deve 

suportar a carga tributária. Parece-nos claro que a capacidade de uma pessoa ter condições 

tributariamente a partir de um fato não se relaciona com outra pessoa, bastando a 

concretização do aspecto material do tributo. 
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 Para um estudo aprofundado sobre o referido princípio, cf. HORVATH, Estevão. O Princípio do Não-Confisco 

no Direito Tributário. São Paulo: Dialética, 2002. 
77

 Nesse aspecto, Sainz de Bujanda: “Hay que tener buen cuidado en no confundir la noción constitucional de 

capacidad contributiva – a la que ahora me estoy refiriendo – con el concepto de capacidad jurídica tributaria pasiva. 

La noción constitucional opera como limite al ejercicio del poder impositivo por el legislador ordinario: es,  pues,  un 

concepto que enmarca el despliegue de la normativa legal; el concepto de capacidad stricto sensu deriva,  en cambio, 

de la ley ordinaria, en cuanto que es ésta la que determina los requisitos que el ordenamiento exige para que las 

personas,  naturales o jurídicas,  puedan asumir una posición jurídica pasiva dentro de la relación jurídica tributaria, en 

la que el sujeto activo es la Administración pública.” (SAINZ DE BUJANDA, Fernando.  Hacienda y derecho. Vol. 

III. Instituto de Estudios Politicos: Madrid, 1963, pp. 189 - 190). 
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Assim, não é possível que se utilize o princípio da capacidade contributiva como 

fundamento de desconsideração de atos e negócios jurídicos com a consequente 

responsabilização ao grupo econômico, já que este princípio relaciona simplesmente a 

sujeição passiva ao aspecto material, com viés constitucional na interpretação e aplicação da 

lei tributária e não como concretização de norma de responsabilidade. 
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CAPÍTULO 2. ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO 

ECONÔMICO NO SISTEMA JURÍDICO 

 

2.1 Desafios conceituais no grupo econômico 

 

Na legislação há várias definições e alcances para a caracterização de grupo 

econômico, todas remetendo a um conceito de fenômeno econômico da concentração de 

empresas comerciais e industriais. São critérios amplos, com o intuito de impedir a fraude 

empresarial e com o elemento comum da dependência econômica ou gerencial de uma 

empresa controladora e suas controladas. Não são requisitos simples de analisar, demandam 

um campo amplo de provas, especialmente no Direito Tributário, item a qual abordaremos 

mais adiante, não bastando, por exemplo, mero inadimplemento ou sócios em comum. 

Não há na legislação brasileira uma unicidade conceitual clara e objetiva do que seria 

o grupo econômico. O referencial legislativo para o grupo econômico no Direito pátrio está 

ligado especialmente no Direito Trabalhista e no Direito Empresarial. Em âmbito tributário, 

por hora, não há legislação específica que permita que empresas de um grupo econômico 

sejam responsabilizadas por dívidas tributárias de outra, mas existe, como cediço, apenas a 

previsão no Código Tributário Nacional de responsabilidade solidária
78

.  

O grupo econômico deve caracterizar-se pela ligação de empresas com interesses 

jurídicos e econômicos subordinados ao controle de determinado capital; deverá existir um 

comando unificado na busca de interesses em comum, independente de simples interligações 

por relações contratuais ou de capital. Alguns requisitos são importantes para determinar a 

formação deste grupo de empresas ou mesmo permitir a aplicação da sanção diante da 

ilicitude. Alguns exemplos são comuns nas legislações nacionais e nas alienígenas. 
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 A Lei 12.973/2014 traz conceito de partes dependentes em ganho de capital em seu artigo 25, mas que não 

pode ser considerada definição de grupo econômico, especialmente pela limitação do art. 146, III, da 

Constituição Federal: “Art. 25. Para fins do disposto nos arts. 20 e 22, consideram-se partes dependentes quando: 

I - o adquirente e o alienante são controlados, direta ou indiretamente, pela mesma parte ou partes; II - existir 

relação de controle entre o adquirente e o alienante; III - o alienante for sócio, titular, conselheiro ou 

administrador da pessoa jurídica adquirente; IV - o alienante for parente ou afim até o terceiro grau, cônjuge ou 

companheiro das pessoas relacionadas no inciso III; ou V - em decorrência de outras relações não descritas nos 

incisos I a IV, em que fique comprovada a dependência societária. Parágrafo único.  No caso de participação 

societária adquirida em estágios, a relação de dependência entre o(s) alienante(s) e o(s) adquirente(s) de que trata 

este artigo deve ser verificada no ato da primeira aquisição, desde que as condições do negócio estejam previstas 

no instrumento negocial”. 
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Assim, os conceitos legislativos podem ser semelhantes, mas alguns requisitos tais 

como a dependência econômica e objetivo empresarial comum, com, atividades gerenciais 

disfarçadas e controles financeiros únicos, são essenciais para que haja um grupo de empresas 

de forma racional e lógico. Estes requisitos, analisados a seguir, são elementos para permitir 

uma interligação de empresas de tal forma que pareça uma só, somando-se a isso o abuso a 

fim de fraudar a lei e deixar de cumprir com suas obrigações, sejam tributárias, civis, 

trabalhistas, decorrentes de relações do consumo ou mesmo do trabalho. 

De fato, a pessoa jurídica não pode ser considerada uma mesma pessoa que a integram 

na consagração da autonomia patrimonial, nem ser responsabilizada por dívidas da terceira 

pessoa. A dificuldade estará ligada à conceituação e limites da autonomia patrimonial quando 

o instituto é indevidamente utilizado para prática de atos ilícitos em prejuízo de terceiros e até 

do próprio Estado. 

Não há óbices para que uma empresa controle outra de forma que o centro de decisão 

esteja concentrado em uma terceira pessoa jurídica. O grupo econômico é por vezes a maneira 

mais comum de globalização e gestão transparente de um negócio, em anda ofendendo a 

licitude e a boa gestão dos negócios. O ato de generalizar e considerar o grupo econômico 

como meio de fraude generalizada é temeroso e pouco salutar para a estabilidade econômica e 

jurídica. 

Os critérios de definição e a conceituação são importantes para que não haja 

injusta responsabilização por ato de terceiro que ao menos participou, sobretudo no 

Direito Tributário que silencia, ao menos expressamente, sobre os efeitos da existência 

real de um grupo econômico. O uso de um mesmo espaço, compartilhar um mesmo 

serviço e até mesmo o mesmo procurador em processos não podem servir de parâmetros 

científicos para sequer indicar a possível existência de um grupo economicamente 

interligado a ponto de possível responsabilização por estarem a um falso controle 

comum das empresas. 

Estes termos indeterminados
79

 prejudicam a precisão da aplicação das normas e 

interfere diretamente na Segurança Jurídica, especialmente quando se tratar de 

responsabilização de tributos de terceiro e regras as relações jurídicas tributárias.  

 

                                                 
79

 Estevão Horvath, citando Eros Grau assim defende: “Indeterminado” pode significar: impreciso, fluido, 

elástico, vago, poroso, flexível, zona de penumbra. Para Eros Grau “não há conceitos jurídicos indeterminados, 

mas tão-somente conceitos jurídicos cujos termos são indeterminados” (GRAU, Eros Roberto. Direitos e 

Normas Jurídicas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988, p. 76). Assim, o correto seria falar-se em termos 

indeterminados e não conceitos indeterminados (HORVATH, Estevão. Lançamento tributário e 

“autolançamento”, São Paulo: Quartier Latin, 2002, p. 34). 



55 

2.1.1 Elementos de identificação 

 

A doutrina colaciona indícios que poderiam caracterizar um grupo econômico, tais 

como independência formal das pessoas jurídicas, identidade de administradores, investidores 

ou até mesmo de contadores e advogados, mesmos donos, estrutura de administração ou 

ramos de atuação. É importante frisar que são indícios, que devem ser apurados e 

fundamentados com presteza, já que a responsabilização do grupo econômico é complexa e 

demanda cuidado. 

A enumeração de elementos não necessariamente deverá ser taxativa para a 

configuração de uma responsabilidade tributária decorrente de um grupo econômico. A falta 

de previsão legal específica nos leva a elencar alguns dos elementos mais comuns que podem 

orientar a elaboração de uma norma e comprovar a existência de um grupo, sem que isso seja 

elemento permissivo de reponsabilidade pelo pagamento de um tributo cuja materialidade foi 

exercida por um terceiro. Repise-se, são elementos que são utilizados para caracterizar o 

grupo econômico, sem que fundamente uma possível responsabilização tributária ou até 

mesmo solidária, como visto anteriormente. 

Passamos a verificar os elementos mais comuns encontrados, chamando a atenção para 

o fato de que um elemento é interligado e dependente de outro, de forma com que o conjunto 

destes resultará na caracterização de um grupo econômico. 

 

2.1.1.1 Subordinação financeira, administrativa e interdependência societária 

 

Um dos principais requisitos de um grupo econômico, e talvez o mais fácil de ser 

identificado, é a dependência econômica. Nem tão clara estará a subordinação administrativa, 

pois a financeira deixa rastros enquanto que a subordinação de tomada de decisões é mais 

complexa, já que poderá estar oculta. 

Vê-se que há um poder de controle, centralizado, de onde emanam as decisões não só 

da empresa mãe, mas que interferem diretamente na atividade das empresas subordinadas. 

Desta forma, não basta que haja uma tomada de decisão da qual resultará um fluxo de 

estratégia do conglomerado, mas uma subordinação, interdependência direta.  

Por outro lado, não se caracterizará grupo econômico o simples auxilio econômico de 

uma empresa a outra, pois a dependência econômica é evidente quando o seu exercício 

depende constantemente de intervenção e remessas de montantes financeiros relevantes à 
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própria sobrevivência da empresa. Assim, o comodato ou empréstimo não caracteriza, por 

óbvio, subordinação financeira.  

Da mesma forma ocorre quando se decide atos importantes. Quando a central tomar 

decisões de outra ou sob a aprovação da superior haverá um indício forte de formação de 

grupo econômico, que não se confunde com a hipótese em que têm investidores em comum e 

tomam decisões estratégicas. Melhor dizendo, se o governo federal orienta os bancos públicos 

a facilitar o crédito para fomentar a economia, não significa que estará formando um grupo 

econômico entre eles, já que ambos os bancos estarão independentes e insubordinados 

diretamente à ordem emanada. 

A subordinação tem que ser direta, sem possibilidade de que se presuma um indício de 

dependência, de forma que evidencie que a empresa não agirá independente no mercado no 

âmbito financeiro, administrativo e societário. Não há, na nossa visão, subordinação por haver 

identidade de administradores, investidores ou procuradores comuns. O fato de existirem 

donos em comum é mero elemento econômico que nada altera na estrutura organizacional ou 

o ramo de atuação de duas ou mais empresas
80

.  

Há de se esclarecer que mesmo havendo um grupo econômico expresso e até mesmo 

reconhecido documentalmente na organização empresarial, possíveis punições por atos que 

ofenderem a lei só poderão ser consideradas responsabilidade da empresa central se a mesma 

participar de sua decisão ou financeiramente provocar prejuízo a terceiro, em decorrência 

básica de um elemento universal de análise de culpa. 

  

2.1.1.2 Interesse em comum 

 

O interesse comum deve ser analisado por diversos prismas, sendo que o interesse 

comum no Direito Empresarial pode não coincidir com o do Direito Tributário. Objetivo 

empresarial comum inevitavelmente leva à confusão patrimonial, atividades gerenciais, 

controles financeiros, interligando as empresas de tal forma que se pareça uma só. Já o 

interesse comum
81

 como elemento de identificação do grupo econômico não se confunde com 

interesse em âmbito social ou mesmo econômico, mas deve ser necessariamente jurídico. 
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 A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – Metrô e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – 

CPTM podem atuar no ramo de transporte público de passageiros e ter sócios em comum, o Estado de São 

Paulo, mas não configuram, por obviedade, um grupo econômico.  
81

 No Acórdão nº 1101-001.117 do Processo 10882.722133/2012-58 do Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais – CARF é possível visualizar o seguinte entendimento: “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”. 
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Ressalta-se que também não estamos a tratar da solidariedade decorrente do interesse 

comum em função de uma dívida em relação a diversos sujeitos, em que cada um é obrigado 

ao pagamento de seu quinhão, ou seja, uma solidariedade interna da relação. Quando 

utilizamos o interesse comum estamos expondo como elemento do grupo econômico com 

interesse naquela situação jurídica tributária distinta, em que não faz parte da sujeição passiva 

originária. Nesta solidariedade interna podemos ter responsabilidade de um dos sujeitos que 

paga a dívida pelos demais, além de sua cota parte, mas não se relaciona a critérios de 

identificação do grupo econômico na relação jurídica tributária, nem de responsabilidade aqui 

tratada, mas sujeito passivo que responde pela dívida dos demais e tem direito a ação 

regressiva. 

Neste aspecto tributário de solidariedade indireta já tivemos oportunidade de analisarmos 

o artigo 124 do Código Tributário Nacional, em que deve haver expressamente o nexo causal 

entre o descumprimento da obrigação tributária e a terceira pessoa para que seja possível a 

aplicação da responsabilidade. Não é qualquer interesse, mas um elo comum entre a infração à lei 

tributária e o terceiro a ser responsabilizado, já que exige interesse comum “na situação que 

constitua o fato gerador da obrigação principal
82

”. Faz-se necessário interesse idêntico na relação 

jurídica tributária, entre as mesmas pessoas envolvidas na incidência do tributo. 

As empresas interligadas nem sempre estão cientes e terão interesse no pagamento de 

tributos de outra, pois nem sempre haverá subordinação administrativa entre elas. Se 

determinada empresa não detiver interesse jurídico na situação que envolveu o fato jurídico 

tributário e nem se aproveitou daquela falta de pagamento de tributo não há de se defender 

interesse em comum por ter alguma relação. Interesse em muito se difere de relação, sem o 

qual o ímpeto de aproveitamento faz com que este inexista. 

Uma empresa constituindo grupo econômico de fato ou de direito, sem que suas ações 

e objetivos ligados ao fato gerador do tributo cobrado, não pode ser responsabilizada 

solidariamente em razão de suposto interesse comum, já que pode não ter se beneficiado ou 

concorrido com o surgimento daquela relação jurídica tributária
83

. Não há interesse comum se 

não houver comprovação de que conjuntamente realizaram a situação configuradora do fato 
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 Paulo de Barros Carvalho assim se posiciona: “A diretriz do interesse comum dos participantes na realização do 

evento, sobre ser vaga, não é roteiro seguro para a indicação do nexo que se estabelece entre os devedores da prestação 

tributária. Basta imaginar que tanto o prestador quanto o tomador do serviço, em se tratando do ISSQN, estão 

interessados na concretização da ocorrência, mesmo porque, não fora assim, e o acontecimento não se daria. Todavia, 

nem por isso ousaríamos proclamar o absurdo de que ambos seriam devedores solidários. Da mesma forma no ICMS, 

no IPI e em muitas outras exações do nosso sistema”. (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: 

Fundamentos Jurídicos da Incidência Tributária. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 227). 
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 Cf. BECHO, Renato Lopes. A responsabilização tributária do grupo econômico. Revista Dialética de Direito 

Tributário, n. 221, pp. 129-138. São Paulo: Dialética, fev. 2014. 
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gerador, não bastando o interesse econômico para que este seja comum, garantindo a 

segurança jurídica e confiança nas relações jurídicas negociais. 

Apesar de não se confundirem, o interesse comum abusivo está próximo aos institutos 

da confusão patrimonial e da simulação, na medida em que ambos envolvem a intenção e 

ciência de impedir ou até mesmo dificultar a cobrança de dívidas tributárias, ou seja, 

almejando a proteção de determinada empresa, outra é utilizada para represar as despesas 

tributárias enquanto que se ampliam os lucros da empresa saudável. 

 

2.1.1.3 Propósito negocial e a substância sobre a forma 

 

A teoria do propósito negocial (business purpose theory) tem aplicação em países 

como a Suíça e os Estados Unidos e invalida negócios jurídicos em caso da vontade de um 

negócio não coincidir com a justificativa, utilidade empresarial. Neste mesmo sentido, com 

vistas à regulação dos planejamentos tributários, existe também a teoria da substância sobre a 

forma (substance over form)
84

, que impõe a tributação de acordo com sua substância 

econômica e não a forma pela qual se realizou.  

Nos Estados Unidos os negócios estariam submetidos ao teste da finalidade negocial
85

 

(business purpose test), com dois casos emblemáticos, quais seja, o Gregory vs. Helvering, de 

1935, e o Higgins vs. Smith, de 1940. A Corte Suprema entendeu que a substância de venda 

do caso não seria suficiente para reconhecimento do prejuízo com o intuito de reduzir a carga 

tributária, desconsiderando o negócio e impondo o que seria a substância do negócio, ainda 

que estivesse formalmente válido em um momento histórico pós-crise de 1929
86

. 

Portanto, com o precedente firmado, o propósito negocial passa a ser a exigência de 

que a economia de tributos deve seguir um sentido econômico substancial
87

 para que seja 

considerado válido e aplicável ao sistema jurídico. 
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 Cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. Planejamento Fiscal Através de Acordos de Bitributação (Treaty Shopping). 

São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1995. 
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 Cf. HUCK, Hermes Marcelo. Evasão e elisão: rotas nacionais e internacionais do planejamento tributário. São 

Paulo: Saraiva, 1997. 
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 Importante destacar, nas palavras de Alberto Xavier: “o Fisco e os tribunais evoluíram no sentido de examinar, 

por um lado, não cada ato individualmente considerado, mas o conjunto de atos que integram uma operação cujo 

resultado é a economia de imposto (step by step transactions); e, por outro lado, se a operação no seu conjunto 

tem um busniness purpose real ou se é exclusivamente motivada por razões fiscais A apreciação destes 

problemas é feita à luz do princípio substance goverens form e evolve uma série de tests para julgar da 

consistência e finalidade da operação no seu conjunto. (XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do 

Brasil. 6.ed. reform. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2004, pp. 417-418). 
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 Cf. BARRETO, Paulo Ayres. Planejamento tributário: limites normativos. São Paulo: Noeses, 2016, p. 209. 
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Há de se considerar que no sistema pátrio a existência do propósito negocial não pode 

ser exigência para se afirmar a validade de um negócio jurídico, sendo que a busca pela 

economia tributária é ínsita ao sistema legal brasileiro.  

Não vemos possibilidade de estas garantias serem vencidas, afastando-se a validade do 

negócio jurídico com base no argumento de aplicar-se o princípio da solidariedade social, 

defendida por Marco Aurélio Greco
88

. Não há lei que exija que o propósito negocial deva ser 

comprovado perante o fisco e, assim, não é aplicável a teoria do propósito negocial para os 

aspectos tributários. A falta de regulamentação e a segurança jurídica no planejamento 

tributário devem prevalecer mesmo com a edição da Lei Complementar nº 104 de 2001, pois 

esta ainda demanda regulamentação clara. 

No caso do grupo econômico a presença do propósito negocial teria a função de 

legitimar e justificar que a separação e interligação de diversas empresas tem uma função 

além da redução da economia de tributos; há uma verdadeira separação organizacional de 

forma a garantir melhor atuação da atividade empresarial. Desse modo, se uma determinada 

empresa tem outra específica para exercer atividades de importação e exportação e de modo 

indireto poporcionado a economia de tributos, não há de se defender a existência de grupo 

econômico entre as duas, já que a intenção primária é a separação para melhor organização e 

exercício da atividade empresarial. 

Em razão disso, alguns elementos como ocupação das mesmas instalações, com 

utensílios e equipamentos para exercício da atividade econômica, clientes e fornecedores, 

com semelhança nos nomes empresariais, fantasia, logotipos e marcas, envolvendo troca de 

receitas e despesas entre elas, ou a identidade do controle acionário, com mesmos 

empregados e setor administrativo, sistema informática e contabilidade, podem caracterizar 

uma quebra do propósito negocial, mas não que sejam elementos únicos que autorizem 

pressupor a formação automática de um grupo econômico de fato ou de responsabilização 

tributária, sem falar em outros tantos elementos duvidosos que ultrapassam o razoável, 

como estender a alegação de formação de grupo econômico para empresas distintas pelo 

simples fato de envolvem familiares na administração de ambas. 

Obviamente não é possível se considerar a analogia como meio de aplicar a teoria do 

propósito negocial para responsabilidade tributária em um grupo econômico. Quiçá alguma 

futura legislação possa se utilizar desta doutrina para servir de seus fundamentos para fixar 

um dos elementos de identificação do grupo econômico em âmbito tributário, já que não é 
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 Cf. GRECO, Marco Aurélio. Planejamento tributário e a interpretação da lei tributária. São Paulo: Dialética, 1988. 
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aceitável que estes sejam meios de alegar ausência de propósito negocial independente e 

prevalência da substância sobre a forma. Por ora, não é legalmente aceitável que se utilize a 

teoria importada de sistemas jurídicos diversos para fundamentar uma verdadeira válvula de 

escape a justificar autuações e cobranças tributárias sem qualquer lógica e coerência com o 

sistema nacional. 

Por mais que se reconheça a existência de referida teoria no direito estrangeiro, a sua 

importação deve respeito aos fundamentos jurídicos brasileiros, entre eles as garantias 

constitucionais da autonomia privada e liberdade associativa, além da segurança jurídica e do 

devido processo legal. 

 

2.2 Grupos econômicos em sistemas tributários estrangeiros 

 

A existência e análise de institutos estrangeiros que regulam grupos econômicos em 

sistemas tributários não autoriza o aplicador brasileiro a importá-los de forma a tributar ou 

responsabilizar empresas por suposta formação de grupos econômicos. 

A harmonização fiscal
89

 é elemento importante nas relações internacionais, pois, tal 

como na teoria musical, descreve e normatiza as relações de construção dentro de um 

sistema de forma racional. Um dos principais benefícios é a estabilidade das receitas, sem 

abrir mão da autonomia e segurança para os contribuintes e para governos, melhor 

preparados contra estratégias de incentivo agressivos e que poderiam reduzir suas receitas 

fiscais drasticamente, incluindo as espécies de responsabilidade que impactam diretamente 

nas relações jurídicas internacionais globalizadas. 

Neste sentido é que se propõe estudar, ainda que brevemente, os grupos econômicos 

no sistema jurídico espanhol, com influências da União Europeia, e algumas experiências no 

direito latino americano. 

 

2.1.2 Breves considerações de Grupos Econômicos na União Europeia e no Direito Espanhol 

 

A título de análise comparativa, a União Europeia busca harmonizar as legislações 

fiscais sobre responsabilidade tributária de empresas. O denominado Common Consolidated 

Corporate Tax Base (CCBT) tem por base a regulamentação dos efeitos tributários de 

grupos empresariais que atuam no território europeu, além de decisões do Tribunal de 
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 Cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. Harmonização Tributária no Mercosul, in Revista Direito Mackenzie, n. 1, 

2000, São Paulo, Mackenzie, pp. 171-178. 
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Justiça Europeu em nos casos como de Marks & Spencer PLC vs. David Halsey, em que 

houve o reconhecimento do abuso sobre a vedação de aproveitamento de perdas de 

subsidiárias na Alemanha, França e Bélgica pela empresa controladora, na Inglaterra, com 

base no tratado de Maastricht. Estas discussões reafirmam a discussão e responsabilidade 

tributária de inúmeros efeitos de grupos econômicos quando submetidos a diversos sistemas 

jurídicos, especialmente se houver normas protecionistas, com tratamentos diferenciados 

para grupos de empresas com atuação restritas ao território onde é tributado.  

No regime tributário espanhol
90

 reconhece-se a possibilidade de existência de “grupos 

fiscais”, permitindo que seja tributado por base individual ou de forma consolidada, em que 

fique evidenciada a empresa controladora, responsável pelo cumprimento de obrigações 

tributárias e deveres instrumentais. A opção pela tributação consolidada não afasta a 

possibilidade das outras empresas estarem sujeitas a regime de tributação individual, em que 

se exclui a responsabilidade pelo pagamento de dívida tributária individual. Por outro lado, 

nas responsabilidades unificadas, as empresas do grupo são solidariamente responsáveis pelos 

tributos, excluindo as penalidades aplicadas de forma individualizada. 

Para a definição de controladas e controladoras a legislação espanhola utiliza 

percentuais de participação direta ou indireta no capital social das outras empresas no 

período de apuração tributária, tornando claras e objetivas as regras de caracterização de 

grupo econômico. Também exige que a controladora tributária não dependa de outra 

sociedade ou esteja sujeita a outros regimes especiais de grupos econômicos, além de 

obrigar a prestação de informações a cada período fiscal sobre a composição do grupo no 

período fiscal e as empresas sujeitas a este regime. 

Há de se observar que além da possibilidade de tributação em regime diferenciado, a 

Espanha possui legislação expressa sobre a “fraude tributária” 
91

, utilizada como norma geral 

anti-elisiva, inclusive com permissão do uso da analogia
92

. Vê-se que no sistema espanhol há 

uma utilização de norma evitando a aplicação de outra de forma a economizar tributos. 
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 O Capítulo VI da Lei nº 27/2014, que trata sobre o imposto sobre Sociedades prevê o regime de consolidação 

fiscal, disciplinado anteriormente pelo Real Decreto Legislativo nº 4/2004. 
91

 O artigo 24 da Lei Geral Tributária assim dispõe: Artículo 24. 1. Para evitar el fraude de Ley se entenderá, a 

los efectos del número anterior, que no existe extensión del hecho imponible cuando se graven hechos realizados 

con el propósito probado de eludir el impuesto, siempre que produzcan un resultado equivalente al derivado del 

hecho imponible. Para declarar que existe fraude de Ley será necesario un expediente especial en el que se 

aporte por la Administración la prueba correspondiente y se dé audiencia al interesado. 2. Los hechos, actos o 

negocios jurídicos ejecutados en fraude de ley tributaria no impedirán la aplicación de la norma tributaria eludida 
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tributaria eludida y se liquidarán los intereses de demora que correspondan, sin que a estos solos efectos proceda 
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 Cf. BARRETO, Paulo Ayres. Planejamento tributário: limites normativos. São Paulo: Noeses, 2016, pp. 109 – 115. 
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Assim, o grupo econômico, em alguns casos, poderia ser interpretado como forma de fraude à 

lei, caso desrespeite as normatizações específicas de forma a economizar tributos.  

 

2.1.3 O grupo econômico em alguns sistemas jurídicos latinos americanos 

 

A análise de países com realidades próximas nos ajuda a compreender a possibilidade 

de aplicação de institutos inovadores, sem nos esquecermos das particularidades e 

complexidade de nosso sistema. 

O sistema tributário argentino possui um programa de norma anti-elisiva, representado 

pela na Lei nº 11.683, editado originariamente em 1978 e dispõe especialmente que a 

interpretação das leis tributárias se dará considerando os fins e significação econômica
93

. No 

direito peruano temos especificamente a norma de regulação de grupos econômicos e 

responsabilidade solidárias das empresas
94

, na Lei Geral de Sociedades (nº 26.887). O Direito 

Colombiano não se difere dos demais e também possui regulamentação da matéria. 

Na Argentina temos a interpretação baseada na intenção econômica, em que em 

qualquer ato de tributação independe da organização do direito privado e o que interessará 

será o que se denomina real intenção econômica. Caso se interprete que a intenção seria para 

pagar menos imposto se considerará a tributação que se adequa à realidade, assim como se 

aplica na Teoria do abuso de formas no direito alemão, conforme visto em capítulo anterior. 

O Direito peruano possui norma de responsabilidade de grupos de empresas, inclusive 

considerando os grupos empresariais de fato e atribuindo-lhes responsabilidade solidária, 
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 Articulo 1º — En la interpretación de las disposiciones de esta ley o de las leyes impositivas sujetas a su 

régimen, se atenderá al fin de las mismas y a su significación económica. Sólo cuando no sea posible fijar por la 

letra o por su espíritu, el sentido o alcance de las normas, conceptos o términos de las disposiciones antedichas, 

podrá recurrirse a las normas, conceptos y términos del derecho privado. 

Articulo 2º — Para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y 
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inadecuadas, y se considerará la situación económica real como encuadrada en las formas o estructuras que el 

derecho privado les aplicaría con independencia de las escogidas por los contribuyentes o les permitiría aplicar 

como las más adecuadas a la intención real de los mismos. 
94

 Artículo 31. Responsabilidad solidaria.- “Son responsables solidarios por las obligaciones que una empresa 

integrante de grupo haya contraído, esta empresa y el sujeto dominante. No obstante, si el sujeto dominante es 

una persona jurídica y resulta ser la deudora se entenderá que son responsables solidarios dicho sujeto dominante 

y las demás empresas integrantes del grupo.” 

Artículo 105. Control indirecto de acciones.- “Las acciones de propiedad de una sociedad que es controlada por 

la sociedad emisora de tales acciones no dan a su titular derecho a voto ni se computan para formar quórum. Se 

entiende por sociedad controlada aquella en la que, directa o indirectamente, la propiedad de más del 50% de 

acciones com derecho a voto o el derecho a elegir a la mayoría de los miembros del directorio corresponda a la 

sociedad emisora de las acciones”. 
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pessoal e ilimitada. A normatização tributária é pouco precisa e a única menção que se faz ao 

grupo econômico é referente à prorrogação de prazo da fiscalização, quando o sujeito passivo 

seja integrante de grupo econômico. 

Na Colômbia a tributação sobre o grupo de empresas considera a subordinação de uma 

empresa à outra, ou seja, considera-se o poder de decisão subordinado à vontade de outra 

empresa ou quando detiver mais de cinquenta por cento do capital, em que a subordinação 

será presumida.  

A legislação colombiana prescreve obrigações e relatórios especiais para controlar as 

atividades destas empresas, inclusive com responsabilidades caso ocorra uma eventual 

falência e até mesmo em seu Código Tributário
95

. O fato é que a legislação fiscal prevê a 

existência de tributação com base em grupos de empresas com relações econômicas e de 

alguma forma relacionadas. Se por um lado existem disposições de grupos empresariais no 

Direito Societário, por outro lado também há disposições expressas na legislação tributária, 

inclusive no Código Tributário. 

Como todo sistema, há discussões e divergências em relação a duas legislações 

regulamentando grupos de empresas, com tons críticos de incompatibilidade entre ambos. 

Porém, diversamente do sistema jurídico do nosso país, possuem legislação e, 

consequentemente, previsão e confiança legítima de sua aplicação, garantindo a segurança 

jurídica para setores econômicos fundamentais, nacionais e estrangeiros, além de implicar 

limitações de abusividades por ambas as partes. 

 

2.3 A Teoria da desconsideração da personalidade jurídica e interferências de 

responsabilidade no grupo econômico 

 

A Teoria da desconsideração da personalidade jurídica remota ao caso inglês 

Salomon versus Salomon & Co. Ltd., apesar de que deve se registrar o caso Bank of 

United States versus Deveaux. 

No primeiro caso o fabricante de sapatos Aaron Salomon funda a sociedade limitada 

Salomon & Co. Ltd., mas tem curto período de existência. Porém, antes de entrar em liquidação o 
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 Artículo 631-1. Obligación de informar los estados financieros consolidados por parte de los grupos 

empresariales.  A más tardar el treinta (30) de junio de cada año, los grupos económicos y/o empresariales, 

registrados en el Registro Mercantil de las Cámaras de Comercio, deberán remitir en medios magnéticos, a la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales sus estados financieros consolidados, junto con sus respectivos 

anexos, en la forma prevista en los artículos 26 a 44 de la Ley 222 de 1995, y demás normas pertinentes. 

El incumplimiento de la obligación prevista en el presente artículo dará lugar a la aplicación de las sanciones 

previstas en el artículo 651 de este Estatuto. 
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senhor Aaron emite títulos com privilégio de recebimento. Esta manobra foi questionada 

juridicamente pelos credores por abuso da autonomia da personalidade jurídica. Apesar das 

decisões iniciais reconhecerem a responsabilidade a Aaron, a Câmara dos Lordes julgou pela 

legalidade da constituição da sociedade.  

No segundo caso discutiu-se a competência das Cortes Federais nos Estados Unidos 

para julgar lides entre partes de estados diferentes. Assim, a Suprema Corte decidiu que 

para julgar sobre a competência judicial, a limitação da personalidade jurídica deviam ser 

ultrapassada para se analisar a origem dos sócios que compunham a sociedade, ou seja, a 

cidadania dos sócios eram fundamentais para atribuição de competência, uma vez que as 

verdadeiras partes seriam os seus sócios e não a companhia. 

A Corte Suprema alemã aplicou referida teoria em 1920, mas provoca controvérsias 

até os dias atuais, especialmente nos casos de abuso de forma ou até mesmo os casos fraude, 

de modo a se tentar preservar a autonomia da personalidade jurídica e punir os sujeitos das 

práticas ilícitas
96

. 

O primeiro caso e também o mais reconhecido como originário da teoria citada remete 

à essência da desconsideração da personalidade jurídica que conhecemos hoje em nosso 

sistema jurídico, em diversos ramos, inclusive com previsões expressas aos grupos 

econômicos. 

 

2.4.1 A desconsideração da personalidade jurídica no sistema jurídico pátrio 

 

A primeira previsão expressa em lei da teoria da desconsideração da personalidade 

jurídica foi no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 28. No caso desta hipótese, o 

juiz poderá desconsiderar a personalidade quando houver abuso de direito, excesso de 

poder, infrações à lei, ato ilícito ou violação a estatuto ou contrato social se a autonomia da 

personalidade comprovadamente prejudicar o consumidor. Também prevê a 

desconsideração se houver falência ou encerramento das atividades tiver sido ocasionada 

por má administração. 

Antes da previsão do Direito do Consumidor cabiam aos Tribunais aplicar 

judicialmente a desconsideração, afastando a autonomia patrimonial das empresas. A partir 

do surgimento da pessoa jurídica há imputação de sua personalidade e, consequentemente, a 

autonomia patrimonial, sendo que seus bens não se confundem com quaisquer outros e 
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 Cf. SERICK, Rolf. Forma e realtà dela persona giuridica. Milano: A. Giuffre, 1966, pp. 9 – 71. 
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responderão pelas obrigações por ela adquiridas. Porém, diante dos abusos na utilização da 

personalidade jurídica como mecanismo para prática de fraudes, o próprio Código Civil 

passa a disciplinar a desconsideração da personalidade jurídica. 

Diante de tamanha importância do tema, a aplicabilidade do artigo 50 do Código 

Civil ultrapassou os limites cíveis e alcançaram diversos outros ramos do Direito a exemplo 

do Direito do Trabalho quando estende o conceito de empregador, abrangendo a empresa e 

o grupo econômico, atribuindo responsabilidade solidária pelas dividas decorrentes dos 

contratos de trabalho. Todavia, no Direito do Trabalho, não há consideração de fraude ou 

abuso da personalidade jurídica, mas simples intuito de proteção e garantia à satisfação do 

crédito trabalhista. 

Registre-se também a previsão na lei dos crimes ambientais, a Lei nº 9.605/98, que 

em seu artigo 4º prevê a desconsideração quando a personalidade for obstáculo ao 

ressarcimento de prejuízos ao meio ambiente e o artigo 18 da Lei nº 8.884/94 nos casos de 

infração da ordem econômica em que a personalidade poderá ser desconsiderada quando 

houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos 

estatutos ou contrato social. 

Não é raro encontrar situações em que a jurisprudência ou decisões de tribunais
97

 

administrativos se utilizam do artigo 50 do Código Civil para imputar a responsabilidade 

tributária por obrigação de empresa do mesmo grupo
98

, mesmo que não haja interesse no 

adimplemento da obrigação tributária. Argumenta-se que há abuso de personalidade 

jurídica, desviando os fins sociais dos atos constitutivos, de modo a ocultar o real fato 

tributário e, dessa forma, impedir ou dificultar o adimplemento da obrigação tributária. 

Dessa maneira, haveria a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o 

patrimônio de outra empresa para responder pela dívida originariamente contraída. 

É certo que o artigo 50 do Código Civil enumerou expressamente as hipóteses de 

desvio de finalidade e confusão patrimonial, trazendo maior estabilidade e previsibilidade 
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 Assim já decidiu o STJ: “A desconsideração da pessoa jurídica, mesmo no caso de grupos econômicos, deve 

ser reconhecida em situações excepcionais, quando verificado que a empresa devedora pertence a grupo de 

sociedades sob o mesmo controle e com estrutura meramente formal, o que ocorre quando diversas pessoas 

jurídicas do grupo exercem suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial, e, ainda, quando se 

visualizar a confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé com prejuízo a credores” (REsp 968564/ 

RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 18/12/2008). 
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 O CARF no Acórdão nº 3402-003.805 do Processo 19515.720647/2014-93, em sessão de julgamento de 25 de 

janeiro de 2017 assim já se pronunciou: “A responsabilidade tributária prescrita no art. 124, inciso I do CTN 

pressupõe a partilha do mesmo fato gerador pelos interessados, o que não se configura com a presença de um 

simples interesse econômico do responsabilizado na prática do fato gerador tributado. Ademais, os arts. 124, 

inciso I e 135, inciso III do CTN não são fundamentos legais para autorizar a desconsideração de personalidade 

jurídica pela formação de suposto grupo econômico. O fundamento para tanto é o art. 50 do Código Civil, cujas 

hipóteses para responsabilização não se confundem com àquelas capituladas no CTN”. 
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como decorrência da Segurança Jurídica. Porém, o referido dispositivo legal não pode ser 

utilizado indiscriminadamente, sem que o filtro de autonomia do ramo do Direito Tributário 

seja aplicado. É inadmissível que a criatividade arrecadatória ultrapasse a autonomia e os 

dispositivos legais de responsabilidade tributária, conferindo o ônus de pagamento a 

qualquer pessoa que o Fisco entenda devedor e opte por aplicar o artigo 50 de outro ramo de 

Direito. 

Não podemos esquecer que a existência de um grupo econômico não significa que 

exista uma presunção de ato dissimulatório ou automaticamente uma confusão patrimonial 

ou desvio de finalidade para se fraudar credores. O artigo 50 do Código Civil não pode 

servir de fundamento legal para utilização indiscriminada para redirecionamento de créditos 

tributário que não são possíveis de cobrança. 

A fraude e o ato ilícito devem estar configurados de forma sedimentada, não 

bastando a inadimplência para que se ultrapasse o limite da personalidade jurídica. Devem-

se cumprir os requisitos legais de abuso da personalidade, resultado do desvio de finalidade 

ou confusão patrimonial, em que há ato lesivo a terceiros ou a mistura desordenada dos 

patrimônios, sem que se saiba o limite que cada um poderá responder pela dívida. 

Também é importante que se registre que o artigo 50 do Código Civil é lei ordinária, 

sendo que a Constituição Federal exige no artigo 146, inciso III que casos de 

reponsabilidade tributária devem estar previstos em lei complementar. Desta forma, temos 

que estar cientes de que o artigo da legislação civilista não trata de responsabilidade 

tributária, mas desconsideração da personalidade jurídica com base no desvio de finalidade 

ou na confusão patrimonial. 

Passamos, pois, a análise dos casos de responsabilidade comumente denominados 

como desconsideração da personalidade jurídica no âmbito tributário, com a ressalva de que 

pretende-se analisar o artigo 50 do Código Civil de forma a complementar as premissas já 

fixadas no capítulo anterior, aqui mais especificamente relacionada à teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica, que coerentemente deve respeitar a autonomia 

do ramo de Direito Tributário. 

 

2.4.2 A desconsideração da personalidade e a responsabilidade tributária dos artigos 134 e 

135 do Código Tributário Nacional 

 

Em breves considerações, vimos em capítulo anterior que o Código Tributário traz 

hipótese de responsabilidade tributária de terceiros. Muitas vezes estes artigos são 
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confundidos com hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica, mas devemos 

deixar claro que os dispositivos legais mencionados não ditam normas de desconsideração
99

. 

Há desconsideração quando o sistema permite uma atuação judicial, analisando-se 

criteriosamente os requisitos e sem que haja uma previsão legal expressa para o caso de 

responsabilidade de terceiros ligado ao fato. 

Conforme vimos no tópico anterior, quando há previsão expressa no sentido da 

desconsideração da personalidade jurídica não há análise de responsabilidade para responder a 

terceiro, salvo na legislação trabalhista, mas constata-se que os acionistas ou dirigentes se 

valeram da autonomia da personalidade jurídica para se beneficiarem e alcançarem resultados 

ilícitos e/ou abusivos e, assim, prejudicar terceiros e a sociedade com uma concorrência desleal.  

A desconsideração é algo excepcional, reconhecido diante de um caso judicial e 

respeitando-se o contraditório e a ampla defesa. A comprovação de sua excepcionalidade está 

justamente no fato de que havendo uma hipótese de responsabilidade não haverá meios de se 

afirmar que estamos diante de uma desconsideração da personalidade jurídica. Ainda que 

houver responsabilização da pessoa jurídica a autonomia da pessoa jurídica continuará 

garantida como regra fundamental do ordenamento jurídico. 

Assim, no caso do artigo 134, os pais, tutores, inventariantes, síndicos e os sócios 

respondem subsidiariamente pelos débitos tributários do contribuinte por suas ações ou 

omissões que tiverem relação com o débito, ainda que culposa. Há uma clara combinação de 

critérios de ilicitude, culpabilidade, conduta de terceiro e resultado, sendo necessária a 

existência de uma ação e um nexo de causalidade em sua consequência. Portanto, entendemos 

que a aplicação do artigo mencionado envolverá necessariamente uma pessoa física, não uma 

empresa integrante de um grupo econômico. 

Seria displicente aplicar ao grupo econômico a atribuição de responsabilidade solidária 

com base no artigo 134, inciso VII, pois ainda que estivermos diante de uma sociedade de 

pessoas, deve envolver um ato decisório praticado por um sócio e em decorrência deste ato 
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 Renato Lopes Becho se posiciona citando o REsp n. 8.711-0/RS, de 1992 e o REsp n.436.012/RS, de 2004: 

“Apesar disso, parece haver dúvida entre alguns operadores do direito sobre se a responsabilidade tributária de 

sócios não seria um caso de desconsideração da personalidade jurídica. Se assim puder ficar caracterizado, 

rapidamente outros diplomas legais, que não o art. 135 do CTN, viriam ao socorro dos exequentes. Em outros 

termos, caracterizando a situação como desconsideração da personalidade jurídica, seria como se a discussão 

(cobrança de tributo) saísse da esfera do direito tributário (e de sua lei de regência, o CTN), permitindo que os 

credores buscassem satisfazer seu crédito como se não tributário fosse, aplicando a legislação comercial ou civil. A 

tentativa não é nova, sendo localizada em julgado não recente do STJ. No voto do relator, e. Min. Peçanha Martins, 

destacamos o ponto de aproximação entre o CTN e a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Também 

a Min. Eliana Calmon localizou na responsabilidade tributária de terceiros, prevista no CTN, uma regra de 

desconsideração da personalidade jurídica” (BECHO, Renato Lopes. Responsabilidade tributária de terceiros: 

CTN, arts. 134 e 135. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 122). 
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ocorra a liquidação da sociedade de pessoas e a impossibilidade da exigência do 

cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte. A empresa não pratica ato decisório 

por si só, haverá sempre uma pessoa física dotada de vontade, ocupando posição de sócio,  

que tomará a decisão, ainda que esta represente a vontade da empresa jurídica.  

Ademais, ainda que fosse possível imputar o artigo 134 ao grupo econômico não há, 

na nossa visão, desconsideração da personalidade da outra empresa, pois se havendo 

liquidação da sociedade de pessoas inexiste desconsideração, mas atribuição de 

responsabilidade de modo direto a fim de que responda conjuntamente pelo ato que levou à 

impossibilidade do contribuinte arcar com suas dívidas
100

.  

Importante ressaltar a essencialidade da comprovação, por parte da Fazenda, do nexo 

de causalidade entre o ato omissivo ou comissivo que o sócio praticou ou deixou de praticar 

e que guarde relação direta no inadimplemento da obrigação tributária pelo contribuinte 

originário. Em um prisma lógico teríamos o sócio que pratica ou deixa de praticar um ato 

que ocasiona a liquidação e consequentemente o inadimplemento e, em razão deste, será 

responsabilizado solidariamente. Conforme já debatido em capítulo anterior, não 

coadunamos com a escolha legislativa ao imputar a responsabilidade no modo solidário 

sendo que há uma clara aplicação de responsabilização subsidiária, pois se há a exigência de 

esgotamento do cumprimento pelo devedor principal para em momento posterior 

responsabilizar a empresa terceira, há clara hipótese de subsidiariedade e não solidariedade.  

No artigo 135 também entendemos existir uma hipótese de responsabilidade 

tributária
101

. Este dispositivo aproveita-se das pessoas já enumeradas no artigo antecedente, 
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 Em crítica bem fundamentada sobre a utilização errônea da expressão “desconsideração da personalidade 

jurídica”, Daniel Monteiro Peixoto afirma: “Para descrição do fenômeno utilizam-se expressões como: 

levantamento do véu corporativo (lifting or piercing the corporate veil), abertura da concha da pessoa jurídica 

(cracking open the corporate shell), penetração nas pessoas coletivas (durchgriff bei juristischer personen), 

dentre tantas outras. A falta de rigor descritivo no estudo do tema, além de gerar insegurança quanto aos 

pressupostos de aplicação e controle do referido expediente, ocasionou certo desgaste semântico da expressão 

"desconsideração da personalidade", de modo que praticamente todos os preceitos do direito positivo que cuidam 

do fenômeno da responsabilização de sócios, administradores e outras empresas do mesmo grupo econômico 

acabam sendo rotulados como espécies desse gênero indefinido”. (PEIXOTO, Daniel Monteiro. 

Responsabilidade tributária e os atos de formação, administração, reorganização e dissolução de sociedades. 

São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 263-264). 
101

 Heleno Torres assim se posiciona: “Operada a desconsideração, seja por qual motivo tenha sido desencadeado 

o procedimento (desvio de finalidade ou confusão patrimonial, normalmente por meio de simulação, fraude à lei 

ou dolo mesmo que eventualmente se tenha por atribuída aos sócios alguma espécie de responsabilidade por 

deveres tributários, normalmente é conservada a personalidade jurídica da sociedade, que se mantém lidima para 

todos os atos da vida civil. Inclusive para se submeter às sanções administrativas que lhe correspondam, quando 

tipificada a simulação ou a fraude à lei. Quanto aos demais dispositivos do Código Tributário Nacional, 

queremos evidenciar que os art. 124 e 135, em nenhuma circunstância, têm o condão de permitir formas de 

desconsideração da personalidade jurídica, como pensam alguns”. (...). “Desse modo, a sociedade, quando se 

apresenta como sujeito passivo de obrigação tributária, é una e só internamente a essa sociedade será possível 

vislumbrar alguma espécie de relação solidária que dentre os sócios possa existir, a depender do tipo societário 
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além dos mandatários, prepostos, empregados, diretores, gerentes ou representantes de 

pessoas jurídicas de direito privado, vinculado à prática de um ato ilícito, ligado ao excesso 

de poderes, contrário ao contrato ou estatuto social ou a lei
102

. Da mesma forma do artigo 

anterior a responsabilização deve ser configurada se o ato da terceira pessoa guardar algum 

nexo de causalidade com o inadimplemento. 

No referente ao grupo econômico não vemos possibilidade de desconsideração da 

personalidade neste dispositivo legal, pois são atribuições de responsabilidade a pessoas 

físicas. Não há como a empresa praticar um ato que cumulativamente levaria a sociedade de 

pessoas à liquidação decorrente de excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou 

estatutos. Repise-se, para haver responsabilização deve haver um dano relacionado a um ato 

ilícito, deve existir o nexo causal entre os dois elementos elencados pela própria lei, sendo 

que o mero inadimplemento ou o fato da empresa ser integrante do mesmo grupo 

econômico não autoriza imputar responsabilidade a terceiro, pessoa jurídica. 

Portanto, a utilização do artigo 134 e 135 como mecanismo de desconsideração da 

personalidade jurídica para o grupo econômico é impraticável, pois se refere a caso claro de 

responsabilidade tributária e, ainda sim, com requisitos cumulativos referentes a atos 

praticados por pessoas físicas, não a grupos econômicos. 

Para efeitos de análise final do trabalho, a utilização destes dispositivos como 

fundamento de diversas decisões administrativas e judiciais para responsabilizar o grupo 

econômico deve ser precedida de muita cautela para que não se confunda os institutos de 

desconsideração com a responsabilização do grupo econômico ou mesmo trata-lo de forma 

muito ampliativa, como a teoria da desconsideração da personalidade jurídica expansiva
103

 

para atingir os sócios ocultos, já que, para nós, acaba por ser uma forma de se desvirtuar o 

instituto original da desconsideração da personalidade jurídica, confundindo-o com o da 

responsabilidade tributária. 

 

                                                                                                                                                         
adotado, mas nunca em superação da personalidade jurídica que a qualifique como tal” (TORRES, Heleno 

Taveira. Regime Tributário da Interposição de Pessoas e da Desconsideração da Personalidade Jurídica; os 

limites do art. 135, II e III, do CTN. TORRES, Heleno Taveira; QUEIROZ, Mary Elbe (cood.). 

Desconsideração da Personalidade Jurídica em Matéria Tributária. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 59) 
102

 Maria Rita Ferragut defende que a responsabilização implica na desconsideração quando for decorrente de ato 

doloso: “Nas hipóteses em que houver responsabilização pessoal dos administradores decorrente de ato doloso, 

tal com preveem os artigos 135 e 137 do CTN, a desconsideração da personalidade jurídica estará sendo 

aplicada, pois se superará a autonomia patrimonial com a finalidade de se responsabilizar o autor da infração 

cujo patrimônio seria intocável não fosse a desconsideração. (FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade 

tributária e o Código Civil de 2002. 3. ed. São Paulo: Noeses, 2013, p. 26). 
103

 Cf. CAVALCANTI, Denise Lucena. A Responsabilidade Solidária no Caso dos Grupos Econômicos de Fato. 

In: QUEIROZ, Mary Elbe; BENÍCIO Jr., Benedicto Celso (Coord.) Responsabilidade de sócios e 

administradores nas autuações fiscais. São Paulo: Foco Fiscal, 2014. 
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2.4.3 Incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a oportunidade de contraditório 

 

Como visto, há diversos ramos do direito que se utilizam da teoria da desconsideração 

da personalidade jurídica como forma de atribuir efetividade no recebimento de dívidas, nas 

quais o verdadeiro devedor acaba se escondendo atrás do manto da autonomia da 

personalidade jurídica. Porém, por outro lado, nem todos os casos de insucesso no 

recebimento podem efetivamente autorizar ultrapassar a segurança das muralhas da 

autonomia, impedindo que haja diferenciação das pessoas físicas das pessoas jurídicas. 

Visando a garantia da segurança jurídica e oportunizar o exercício da ampla defesa e 

contraditório, o Código de Processo Civil trouxe a inovação do Incidente de Desconsideração 

da Personalidade Jurídica, a fim de operacionalizar o disposto no direito material. Tal 

incidente é classificado como intervenção de terceiro, pois este provocaria a inclusão de um 

novo sujeito no processo - Título III, Livro III do Novo Código de Processo Civil
104

.  

A ideia não é nova e foi tratada em vários momentos. Em termos semelhantes o 

projeto de lei 2.426, de 2003 (arquivado) pretendia regulamentar o disposto no artigo 50 do 

Código Civil reverberando diretamente no Processo de Execução Fiscal. A intenção do 

referido projeto de lei era de propiciar o contraditório e a ampla defesa, afastando a 

responsabilidade por mero inadimplemento ou insuficiência de patrimônio para a quitação de 

débitos, utilizando-se de um incidente em qualquer fase do processo. Neste sentido, o artigo 

134 do Novo Código de Processo Civil traz justamente que o referido incidente é cabível em 

todas as fases do processo de execução do título executivo extrajudicial em flagrante garantia 

ao contraditório e a ampla defesa
105

. 

Há no Código de Processo Civil uma real oportunidade de o terceiro poder exercer seu 

direito ao contraditório e ampla defesa em defesa de seu patrimônio
106

, impedindo que o juiz 
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 Cássio Scarpinella Bueno resume: “Assim, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é 

modalidade de intervenção de terceiros em que se pretende, desde que atendidos pressupostos legais para que se 

efetive a suspensão da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, que os sócios e/ou administradores da 

sociedade respondam, com seu patrimônio próprio, por obrigação específica da sociedade em cuja personalidade 

deve incidir a desconsideração. Sem querer ingressar nos pormenores dos debates sobre como o instituto vem 

sendo aplicado no direito pátrio e sobre quais deveriam ser os pressupostos da desconsideração da personalidade 

jurídica - haja vista que este não foi o propósito do CPC (BUENO, Cássio Scarpinella, Desconsideração da 

personalidade jurídica no Projeto do Código de Processo Civil In: BRUSCHI, Gilberto Gomes et al. (orgs.) 

Direito processual empresarial. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, pp. 117-128). 
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 Com base nos princípios constitucionais mencionados, o Tribunal Superior do Trabalho, na Instrução 

Normativa nº 39, em seu artigo 6º determina: “Art. 6° Aplica-se ao Processo do Trabalho o incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica regulado no Código de Processo Civil (arts. 133 a 137), assegurada a 

iniciativa também do juiz do trabalho na fase de execução (CLT, art. 878)”. 
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 Teresa Arruda Alvim Wambier, comentando o Novo Código de Processo Civil, especialmente o seu artigo 

133 assim dispõe: “A decisão que desconsidera a personalidade jurídica não poderia, à luz da Constituição 

Federal, ser proferida sem ser antecedida de contraditório amplo, englobando produção de provas, como 
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o faça por simples pedido da parte contrária ou até mesmo de ofício. Os princípios 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório devem ser tidos como baluartes da 

civilização e da democracia, sem o seu respeito é melhor que se renda ao reconhecimento de 

um Estado falido e ditatorial. Tal é a preocupação em se garantir a ampla defesa que o artigo 

134, parágrafo 2º prevê que o não haverá necessidade deste incidente se o processo já for 

instaurado contra o sócio ou a pessoa jurídica, pois assim já seria parte e não há razão para 

haver uma intervenção de terceiros.  

Ponto relevante se dá no sentido de que a decisão no incidente de desconsideração se 

dá em uma questão prejudicial, tida como uma espécie do gênero preliminar, subordinada e 

interna à questão principal
107

, classificada como questão de mérito. Por esta razão, a decisão 

nesta espécie de incidente produz coisa julgada material entre as partes, fazendo com que a 

matéria discutida em um único incidente aplicaria aos demais, quando tratar-se das mesmas 

partes, nos termos do artigo 503, §1º, do Código de Processo Civil.  

Nos casos tributários não se discute questão relacionada ao fato dos sócios ou 

administradores responderem com seu patrimônio próprio a obrigação contraída pela 

sociedade, mas a responsabilização de terceiros, erroneamente chamado de desconsideração, 

ou seja, está ligado à responsabilidade pessoal de ato cometido pelo agente e não patrimonial. 

 A utilização do incidente seria uma forma oblíqua de reconhecer a responsabilidade 

de forma geral, sem que fosse necessário discutir os elementos essenciais em cada um dos 

processos de execução fiscal. Por exemplo, em um processo em que se atribui 

responsabilidade solidária nos termos do artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional 

não haveria necessidade de se analisar o interesse comum em cada um dos processos, já que 

absurdamente haveria coisa julgada reconhecendo a responsabilidade em todas as relações 

que envolvessem aquela parte e o fisco. Por esta razão, paira a dúvida se há possibilidade de 

se utilizar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos casos de 

responsabilidade tributária, especialmente nos casos de responsabilização do grupo 

econômico
108

 por mera ligação empresarial. 

                                                                                                                                                         
infelizmente, muito frequentemente se faz hoje em dia. Isto porque, de rigor, se trata de decisão que equivale 

àquela que coloca alguém na posição de réu, já que sujeita seu patrimônio a responder por uma dívida, a ser 

objeto de atos de desapropriação. Em face disso não há como se permitir que o juiz profira uma decisão com este 

alcance sem ouvir, antes, este terceiro” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. et al. Primeiros comentários ao 

novo código de processo civil: artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 252). 
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 FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. A ação declaratória incidental. Rio de Janeiro: Forense, 1976, pp. 76-77. 
108

 O TRF da 3ª Região instaurou o IRDR nº 4.03.1.000001 a fim de que fosse sedimentado o entendimento 

sobre a discussão sobre “o redirecionamento de execução de crédito tributário da pessoa jurídica para os sócios 

dar-se-ia nos próprios autos da execução fiscal ou em sede de incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica”. 
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O fato é que o incidente de desconsideração previsto no Código de Processo Civil é o 

retrato da nova sistemática de equilíbrio entre as partes de modo a garantir um processo mais 

útil e constitucionalmente equilibrado, garantindo ao terceiro a ampla defesa
109

 como meio de 

se afastar o que hoje se tem por um processo arbitrário, kafkiano.  

Corriqueiramente a inclusão de sócios se dá com mero pedido da Fazenda, sem que as 

partes prejudicadas sejam ouvidas. Referida situação, inclusive, provocou a edição do 

enunciado da Súmula nº 430 do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual não basta o mero 

inadimplemento para redirecionar a execução fiscal ao sócio gerente, que tem que ir ao 

processo se defender formalmente através de uma exceção de pré-executividade ou até 

mesmo por embargos à execução. É preciso compreender que a defesa se dá não em relação 

ao crédito tributário, mas em razão da discussão se houve ou não participação no ato ilícito.  

A extensão de dever jurídico de pagamento de um tributo a terceiro que não figurava 

como sujeito passivo da relação jurídica tributária deve ser vista com cautela. Com as novas 

disposições processuais e a oportunidade de defesa prévia, desatrelada à garantia integral da 

dívida, garante-se a Segurança Jurídica e aumenta a legitimidade de se responsabilizar uma 

empresa pertencente a um grupo econômico, de forma a assegurar os princípios 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório, livre concorrência, livre iniciativa, 

isonomia, legalidade. 

O artigo 10 do Código de Processo Civil é claro no mandamento de que o julgador não 

pode decidir, ainda que se trate de matéria decidida de ofício, com base em fundamento sem 

tenha dado oportunidade às partes de se manifestar. É a clara disposição do dever de 

informação (Informationspflicht) e cooperação em toda e qualquer movimentação processual 

relevante, respeitando-se o devido processo legal
110

.  

Deste modo, independente de ser possível utilizar o incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica para atribuição de reponsabilidade a terceiro, nos parece clara a 

exigência de que se dê oportunidade de manifestação da empresa executada e que haja uma 

defesa prévia da parte a ser responsabilizada, antes que se concretize a arbitrariedade de 

incutir a responsabilidade por pagamento de tributo ao terceiro que, às vezes, nem participou 

do fato jurídico tributário. 

                                                 
109

 No processo nº 0000123-84.2011.4.03.6113 o juiz assim entendeu: “(...) para tanto, tenho por imprescindível 

a instauração de incidente processual, a fim de garantir o devido processo legal e a possibilidade de ampla 

defesa. Assim, determino a instauração de incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica da 

executada (...)” (Publicado no Diário Eletrônico em 07/04/2016 , pag. 173/202). 
110

 Cf. THEODORO JÚNIOR, Humberto; NUNES, Dierle. Uma dimensão que urge reconhecer ao contraditório 

no direito brasileiro: sua aplicação como garantia de influência da não surpresa. Revista de Processo. v. 168. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, fev. 2009. 
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Em decorrência do Princípio processual da não surpresa e do devido processo legal 

entende-se que além da empresa expressar sua opinião, deve-se dar oportunidade para o 

terceiro que poderá vir a ser parte a se defender sobre a responsabilização não como incidente 

de desconsideração da personalidade jurídica, mas como defesa de uma decisão que trará 

impactos nas relações jurídicas próprias e da sociedade. Este aspecto se agrava quando se trata 

de empresas pertencentes ao mesmo grupo, que não podem possuir passivos tributários 

ocasionando prejuízos financeiros incalculáveis e impactos na sociedade. 

Vê-se que na Alemanha as partes são advertidas diante da possibilidade de decisões 

que podem ter passado sem sua percepção, evitando-se, assim, as decisões-surpresa 

(Überraschungsentscheidung), desaguando na real execução do princípio constitucional do 

contraditório. Também é o mesmo sentido do artigo 16 do Código de Processo Civil francês e 

no Código de Processo Civil português de 1961 e mantido no atual, cumprindo o princípio 

constitucional da proibição da indefesa. 

De qualquer forma, entende-se que caso a interpretação se der no sentido de cabimento 

de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ainda que o meio 

fosse inadequado, configuraria uma situação menos gravosa do que deixar o terceiro órfão de 

oportunidade de contraditar acerca de sua responsabilização.  

O que se espera, em verdade, é que com as inovações trazidas pelo Novo Código de 

Processo Civil o contraditório e ampla defesa sejam plenamente aplicados em todo 

ordenamento jurídico, inclusive nos casos de Direito Tributário e nos casos de 

Responsabilidade, de forma democrática e transparente para apuração de atos ilícitos 

prejudiciais ao desenvolvimento e harmonização dos diversos ramos do Direito.  

 

2.4 Breves considerações do grupo econômico nos demais subsistemas jurídicos 

 

Analisadas as questões pertinentes a outros sistemas vemos que a responsabilidade de 

Grupos Econômicos ocupa posição relevante na doutrina e chama a atenção de diversos 

subsistemas do Direito e, por esta razão, resta-nos a breve tarefa de registrar os pontos mais 

importantes de cada um, sem perder o foco do nosso estudo. No Brasil, podemos verificar que 

o grupo econômico pode ser dividido em duas espécies, o “de direito” e “de fato”.  

O primeiro, como o próprio nome diz, pode ser considerado aquele previsto nos 

artigos 265 a 278 da Lei nº 6.404/76, regulando a sociedade controladora e suas controladas 

diante das normas societárias. Neste caso, a sociedade controladora detém direitos de modo 

definitivo, ocupando a figura de verdadeiro sócio, com participação preponderante em 
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deliberações e poder de eleger administradores da controlada. Veja que há coincidência de 

objetivos e subordinação econômica, administrativa e societária dentro de um propósito 

negocial organizacional, mediante uma convenção ou consórcio entre as partes. 

 Não há na legislação societária a regulamentação do grupo econômico "de fato”, mas 

podemos verificar que a legislação trabalhista, do consumidor e a previdenciária trazem 

critérios para caracterizar e responsabilizar estas espécies de grupo de empresas, conforme 

passamos a analisar. 

 

2.4.1 Grupo econômico no Direito Empresarial 

 

No âmbito empresarial, são duas as normas principais na formação de grupos 

econômicos, a Lei de concorrência (art. 33, da Lei 12.529/2011) e a Lei das Sociedades por 

Ações (Lei 6.404/1976, alterada pela Lei n° 10.303 de 31 de outubro de 2010, em seu 

Capítulo XXI trata de Grupo de Sociedades, que abrange os artigos 265 a 278) 
111

. Estes 

agrupamentos empresariais surgiram após a segunda guerra mundial, como forma de 

fortalecer as relações empresariais e as transformações sociais no início da globalização 

econômica
112

. 

No caso da lei de concorrência
113

 há previsão de responsabilidade solidária das 

empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico de fato ou de direito que praticarem 

infração à ordem econômica. Aqui, há de se atentar que a previsão é de infração, uma sanção 

que terá cunho solidário entre as empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. Não nos 

parece que há uma definição explícita do que poderia ser considerado grupo econômico para 

os efeitos de responsabilidade por infração à ordem econômica. Nestes casos, a jurisprudência 

recorre às definições doutrinárias
114

. 

Já a Lei das Sociedades Anônimas traz requisitos mais concretos de caracterização do 

grupo econômico, considerando que há grupo de sociedades quando há convenção entre elas, 

com combinação de recursos ou esforços para realização de objetos, atividades ou 

                                                 
111

 Citamos os dois instrumentos normativos principais em matéria de Direito Empresarial, registrando que há 

diversas outras normas disciplinando a matéria. Exemplo de outra norma seria a Deliberação nº 668, de 09 de 

agosto de 2011, da Comissão de Valores Imobiliários que surgiu em decorrência de exigências internacionais e dos 

Pronunciamentos Técnicos CPC 22 e 36, que definem diretamente: “grupo econômico é a controladora e todas as 

suas controladas”. 
112

 BULGARELLI, Waldirio. Manual das sociedades anônimas. 13 ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 297. 
113

 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. 
114

 Os denominados grupos econômicos, na visão de Bulgarelli, se caracterizam por ser uma concentração 

empresarial na qual há uma correlação entre elas de direção econômica (BULGARELLI, Waldírio. Manual das 

sociedades anônimas. 13 ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 299).  
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empreendimentos, ou seja, possuir interesse em comum, abstendo-se de presumir 

responsabilidade solidária
115

. Vale registrar que não é propriamente uma conceituação trazida 

pelo artigo 265 para o grupo econômico, mas apontamentos característicos em um 

agrupamento de empresas.  

Na tendência global, que surgia à época da edição da Lei das Sociedades Anônimas, as 

empresas se uniam para melhor explorar a atividade econômica, aumentar a produtividade e o 

lucro. Assim, o legislador se esforçou para regulamentar a existência destes grupos 

empresariais que estavam surgindo e que passa a concentrar o poder econômico, traçando 

características que as unem, especialmente no artigo 266 da mencionada lei. 

Há, neste ramo do Direito, a controlada e a controladora, titulares de direitos de 

sócio e, consequentemente a preponderância nas deliberações sociais, com união de 

recursos ou esforços a fim de alcançar objetivos, atividades comuns por convenção ou 

consórcio. 

Destaca-se a previsão legal sobre a manutenção da autonomia jurídica e econômica 

das empresas, com um centro empresarial, com objetivos comuns, com a formação de 

consórcios, mas mantendo a personalidade jurídica e, mais importante, a responsabilidade 

pelos atos cometidos. Em melhores palavras, a norma empresarial não presume a 

responsabilidade solidária entre as empresas integrantes do mesmo grupo, mas prescreve a 

responsabilidade de cada uma delas responder por usas obrigações
116

. Não há presunção de 

ilicitude ou cometimento de ato ilícito como se costuma entender no Direito Tributário, mas 

                                                 
115

 A exposição de motivos da referida lei assim dispõe: “O grupo de sociedades é uma forma evoluída de inter-

relacionamento de sociedades que, mediante aprovação pelas assembléias gerais de uma "convenção de grupo" 

dão origem a uma "sociedade de sociedades". No artigo 267, o Projeto absteve-se de criar a responsabilidade 

solidária presumida das sociedades do mesmo grupo, que continuam a ser patrimônios distintos, como unidades 

diversas de responsabilidade e risco, pois a experiência mostra que o credor, em geral, obtém a proteção dos seus 

direitos pela via contratual, e exigirá solidariedade quando o desejar. Ademais, tal solidariedade, se estabelecida 

em lei, transformaria as sociedades grupadas em departamentos da mesma sociedade, descaracterizando o grupo, 

na sua natureza de associação de sociedades com personalidade e patrimônio distintos” (EXPOSIÇÃO de 

motivos, Ministério da Fazenda, Brasília, DF,  n. 196, jun. 1976). 
116

 Interessante notar os artigos 265 e 278, parágrafo 1º: Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas 

podem constituir, nos termos deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a 

combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou 

empreendimentos comuns. 

§ 1º A sociedade controladora, ou de comando do grupo, deve ser brasileira, e exercer, direta ou indiretamente, e 

de modo permanente, o controle das sociedades filiadas, como titular de direitos de sócio ou acionista, ou 

mediante acordo com outros sócios ou acionistas. 

§ 2º A participação recíproca das sociedades do grupo obedecerá ao disposto no artigo 244. 

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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simples reconhecimento da existência de grupos de sociedades com identidade autônoma 

que podem responder por dívidas de terceiro se participou do ato e dele se aproveitou. 

Conforme já afirmado, a legislação societária (Lei nº 6.404/76) não previu 

especificamente, como na Lei de concorrência, o grupo econômico "de fato", que representa 

uma empresa que interfira em outra sem controlá-la, cuja independência seja formal, com 

mesmos funcionários, gerência e toda estrutura comum de forma a ocultar a realidade da 

existência de uma única empresa. Este grupo de sociedades é muito utilizado em aspectos 

tributários, como elemento de presunção de prova de ato ilícito e mesmo o interesse comum, 

o que ultrapassa os limites razoáveis e seguros de interpretação, pois nestes grupos há 

relações de controle e direção, envolvendo elementos de subordinação, recebendo 

influências, ainda que indiretas, de maneira informal ou dissimulada. Esta espécie de grupo 

econômico encontrará previsão mais clara na legislação trabalhista e previdenciária, 

conforme veremos nos tópicos a seguir. 

 

2.4.2 Grupo econômico no Direito Trabalhista 

 

No âmbito trabalhista há muito tempo já se preocupa com a formação de grupos 

econômicos, remetendo à Lei n° 435 de 17 de maio de 1935, que em seu artigo 1º 
117

, 

sucedido pelo artigo 2°,§2, da CLT
118

. Com frequência aplica-se a responsabilização solidária 

de dívidas trabalhistas ao grupo econômico
119

, tratando as empresas como responsáveis 

solidárias diante dos requisitos de estar sob a mesma direção, controle ou administração. Tal 

aplicação se dá com base no artigo 2º, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, quando 

empresas com personalidade jurídica própria estiverem sob a direção, controle ou 

                                                 
117

 Art. 1º Sempre que uma ou mais emprêsas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, 

estiverem sob a direção, contrôle ou administração de outra, constituindo grupo industrial ou comercial, para 

efeitos legislação trabalhista serão solidariamente responsáveis a emprêsa principal e cada uma das 

subordinadas.  

Parágrafo único. Essa solidariedade não se dará entre as emprêsas subordinadas, nem diretamente, nem por 

intermédio da emprêsa principal, a não ser para o fim único de se considerarem todas elas como um mesmo 

empregador 
118

 Art. 2º, § 2º: Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica 

própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada 

uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes 

da relação de emprego. 
119

 Para efeitos de trabalho rural, a Lei 5.889, de 1973 assim dispõe no artigo 3º: Art. 3º - Considera-se 

empregador, rural, para os efeitos desta Lei, a pessoa física ou jurídica, proprietário ou não, que explore 

atividade agro-econômica, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de prepostos e com 

auxílio de empregados. 

§ 2º Sempre que uma ou mais empresas, embora tendo cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem 

sob direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, 

integrem grupo econômico ou financeiro rural, serão responsáveis solidariamente nas obrigações decorrentes da 

relação de emprego. 
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administração de outra, mesmo com autonomia, constituindo um grupo econômico
120

. 

Evidencia-se, portanto, três requisitos, quais sejam: a mesma direção, controle ou 

administração
121

, mesmo que se verifique certa autonomia, com a redação dada pela Lei nº 

13.467, de 2017. 

Com as reformas que passou a legislação trabalhista a responsabilidade ficou mais 

ampla e deixou claro que cada empresa possui uma personalidade jurídica independente, com 

autonomia celular, sem que seja fundamental a submissão administrativa ou objetivos 

comuns, compartilhando os resultados econômicos e seus resultados como mecanismo de 

fortalecimento e crescimento de todas as empresas em seu conjunto, como se da árvore mãe 

crescesse ramos e raízes que fortalecem a árvore como um todo, beneficiando todas as 

empresas, seja a mãe quanto ou as filhas. 

Vê-se que diante da tradição brasileira em buscar a proteção do trabalhador, em 

diversos momentos reconhecendo a sua hipossuficiência, visa que diante do fim da relação do 

emprego o empregador real responda pela satisfação dos débitos trabalhistas contraídos, 

evitando-se as tentativas de fraudes no Direito do Trabalho, buscando-se atribuir 

responsabilidades para empresas ligadas e beneficiárias de outras empresas, ou seja, que de 

alguma forma se beneficiou diante daquela relação de emprego e diante de uma dívida 

trabalhista se esquiva de pagar a dívida.  

A legislação trabalhista parte da ideia de responsabilizar uma dívida diante da 

concentração econômica, considerando que o grupo econômico decorre de um fenômeno 

econômico de concentração ou convergência de capital para melhorar a eficiência econômica 

de empresas diversas, não somente sócios em comum e mera subordinação administrativa.  

Com as alterações recentes pode-se verificar que o próprio conceito trabalhista evoluiu 

e nos dias atuais não mais importa ao Direito do Trabalho a análise pontual, já que mesmo 

havendo sócios em comum e objeto social semelhante necessita a comprovação de que ambas 

as empresas coexistem de forma coordenada com subordinação hierárquica entre ambas as 

empresas de tal sorte que ainda que exista uma autonomia, respondam a uma controladora que 

prevalece sobre as demais
122

, com um nível de ingerência considerável que limita e que se 
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 Cf. DELGADO, Maurício Godinho. Introdução ao Direito do Trabalho. 2.ed. São Paulo: LTr, 1999, p. 336. 
121

 Marcus Orione Gonçalves Correia, que indica os requisitos para se caracterizar um grupo econômico no direito do 

trabalho: “Do conceito legal extraem-se alguns requisitos essenciais à caracterização da ideia de grupo econômico: a) 

existência de vários participantes; b) personalidade jurídica própria de cada participante; c) existência de relação de 

dominação entre as empresas; d) natureza econômica da atividade” (CORREIA, Marcus Orione Gonçalves. 

Legislação previdenciária comentada. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: DPJ, 2009, p. 180). 
122

 Neste sentido, interessante a análise do ARR-1109-49.2013.5.15.0067, no Tribunal Superior do Trabalho, 

registrando parte do voto da Ministra relatora, Maria de Assis Calsing: “Conceitualmente, um grupo econômico 

consiste em um conjunto de sociedades empresariais que coordenam suas atuações em prol de um ou mais 
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beneficiem da existência e união das empresas a fim de garantir que o trabalhador receba suas 

verbas devidas
123

.  

Por isso, entendemos que a solidariamente da empresa seja para se beneficiar da 

organização de forma a garantir maior eficiência e estabilidade como também pelas 

obrigações decorrentes de certa relação de emprego. Diante destas explicações, ainda que 

seja uma legislação atualizada, com nível de complexidade elevada, não vemos a 

aplicação analógica da legislação trabalhista como algo viável, já que se faz necessário 

nas relações de Direito Tributário obedecer ao princípio constitucional da estrita 

legalidade, além de que não pode se afirmar que exista de alguma forma uma relação de 

hipossuficiência entre o Estado e o contribuinte, mas se houvesse alguma parte mais forte, 

com mais aparato de cobrança, seria a parte interessada em afirmar a existência  de grupo 

econômico. 

Não basta que as relações sejam comparativas e que imponha a regra de busca pela 

satisfação do crédito trabalhista como mecanismo de aplicação da responsabilidade tributária. 

Independente da existência de grupos de empresas não há, no Direito Tributário, norma que 

permita aplicação de tributários a terceiro e muito menos a utilização de norma de direito 

trabalhista para as relações tributárias. 

Os requisitos elencados pela norma e doutrina trabalhistas podem orientar a 

elaboração de uma norma tributária de responsabilidade, já que vários participantes, 

organizados com personalidade jurídica própria, com uma relação de dominação entre elas 

é elemento lógico para caracterização do grupo econômico, mas que não permite em 

                                                                                                                                                         
objetivos, apesar de juridicamente independentes. Sua principal característica é que haja uma sociedade 

controladora que exerça tal atividade sobre as demais. Por certo a constituição formal desse tipo de sociedade 

ocorre por meio de convenção especificamente aprovada pelas sociedades que a componham (art. 269 da Lei n.º 

6.404/75), o que hodiernamente não ocorre, em razão das consequências jurídicas, em especial com relação à 

responsabilidade, como na controvérsia em exame. Portanto, elas raramente se constituem formalmente, cabendo 

ao Judiciário, então, a análise dos grupos econômicos de fato. (...) Como se extrai do contexto fático, com efeito, 

não ficou demonstrada a administração centralizada, unitária, que justifique a integração da terceira Reclamada 

ao grupo empresarial, uma vez que o mero fato de haver sócios em comum não é suficiente para o 

reconhecimento do grupo econômico, à luz do art. 2.º, § 2.º, da CLT.”. 
123

 Registramos a decisão do TRT 3ª Região: 0010475-56.2014.5.03.0150 RO – 10ª T – Rel.ª Des.ª Rosemary de 

O. Pires – Disp. 18.03.2016) : GRUPO ECONÔMICO – CARACTERIZAÇÃO – O art. 2º, § 2º, da CLT, 

estabelece que 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. A caracterização do grupo econômico no Direito 

do Trabalho tem tipificação específica, em face do princípio protetor do empregado, não seguindo, assim, os 

rigores normativos do Direito Civil ou do Direito Comercial. Desse modo, o grupo econômico não pressupõe, 

necessariamente, a existência de uma empresa controladora, sendo suficiente a atuação conjunta de ambas as 

empresas ou até a utilização da logística de uma das empresas por outra, mesmo sem haver uma relação jurídica 

formal de coordenação e subordinação entre elas. Tal decorre da necessidade de se garantir a satisfação do 

crédito trabalhista, de natureza alimentar, estando, pois, em sintonia com o princípio fundamental da ordem 

social da CF/88 de valorização do trabalho humano (artigos 170 e 193). 
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hipótese alguma a responsabilização de modo tributário
124

, considerando a independência 

e regras próprias de cada ramo do Direito. 

 

2.4.3 Responsabilidade de grupos societários no Direito do Consumidor 

  

O Código de Defesa do Consumidor prevê no artigo 28, parágrafo 2º a 

responsabilidade de sociedades integrantes de grupos societários e sociedades 

controladas
125

. Neste caso, há uma responsabilidade subsidiária das obrigações previstas 

no Código de Defesa do Consumidor, a exemplo da hipótese do consumidor 

responsabilizar o fornecedor por um produto com vício, a empresa de um mesmo grupo 

societário também poderia ser responsabilizada. 

Importante constar que o mencionado artigo está na seção da Desconsideração da 

Personalidade Jurídica, em que o juiz poderá desconsiderar a personalidade da sociedade 

quando houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou 

violação dos estatutos ou contrato social de forma que ofenda o consumidor, além dos 

casos de falência, insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocada 

por má administração. Há críticas quanto à posição em que esta previsão foi inserida; que 

o correto seria ter sido prevista na parte de responsabilidade por vícios do produto ou 

serviço, previsto na Seção III, a partir do artigo 18. 

De qualquer modo, ainda que o Código do Consumidor trate de grupo econômico, 

é possível se concluir que a responsabilidade advém de uma ideia de continuidade, de 

subordinação, já que menciona “grupos societários e sociedades controladas”. Não há 

qualquer menção aos objetivos ou recursos, o que a nosso ver acaba por decorrer da 

legislação empresarial. 

 Neste caso, há uma responsabilidade subsidiária das obrigações previstas no 

Código de Defesa do Consumidor, a exemplo da hipótese do consumidor responsabilizar o 
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 Ives Gandra da Silva Martins assim defende: “As leis tributárias não se confundem com as trabalhistas. As 

tributárias têm regras próprias de interpretação distintas das que vigoram para as regras trabalhistas. Quando da 

consolidação do direito social no Brasil, após as duas primeiras Constituições sociais no mundo (mexicana, 

1917, Weimar, 1919), o direito social ou trabalhista foi considerado um direito de proteção à parte mais fraca da 

relação de emprego, ou seja, o trabalhador. Esta é a razão pela qual, os tribunais, na dúvida, decidem a favor do 

trabalhador, sendo da essência do direito a defesa do denominado “hipossuficiente”, na linguagem do Mestre 

Cesarino Jr., ou seja, sem a proteção do Estado, não teria como se defender. Na relação tributária, ocorre o 

contrário. O Estado todo poderoso, em função de suas necessidades, determina o que bem entende na relação, 

tornando o contribuinte mero pagador de tributos. Não tinha direitos no passado, na época dos escravos da 

gleba” (MARTINS, Ives Gandra da Silva. Grupos econômicos e responsabilidade tributária. Revista Dialética de 

Direito Tributário, n. 236, pp. 91-104, São Paulo: Dialética, mai. 2015, pp. 101-102). 
125

 O artigo 28, § 2º assim dispõe: “As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, 

são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código”. 
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fornecedor por um produto com vício, a empresa de um mesmo grupo societário também 

poderia ser responsabilizada. Importante registrar que o mencionado artigo está na seção 

da Desconsideração da Personalidade Jurídica em matéria consumerista e não na parte de 

responsabilidade por vícios do produto ou serviço. 

 

2.4.4 Grupo econômico nas contribuições previdenciárias 

 

No tocante às contribuições sociais, há previsão expressa
126

 de responsabilização de 

grupo econômico pelas contribuições ou outras importâncias devidas à Seguridade Social no 

artigo 30, inciso IX, da Lei nº 8.212/91 (Lei de Custeio da Seguridade Social). 

Em primeira análise vemos que não há definição do que seria o grupo econômico, mas 

uma previsão genérica sem que permita uma clara interpretação do que seria o grupo 

econômico para efeitos da legislação previdenciária. Ressalta-se que o dispositivo prescreve 

“de qualquer natureza”, o que nos leva a concluir que a legislação ordinária englobou não só o 

grupo econômico de direito como também o de fato. Dessa forma, em primeira análise, há 

necessidade de relação empresarial de controle, não bastando ter sócios em comum, sob pena 

de desconsiderar sem motivo a personalidade jurídica empresarial. Entenda-se esta relação 

com vinculação com o fato gerador da obrigação, de modo a interligar as empresas, como 

uma só empresa e justificar a atribuição de responsabilidade solidária.  

Não há segurança jurídica no dispositivo da legislação citada quando se analisa um 

único elemento como característico do grupo econômico, qual seja a sua integração. Ou seja, 

se uma empresa deve contribuição, quase que automaticamente passa a ser responsável 

solidário de outra sociedade do mesmo grupo.  

Outro aspecto relevante é que em se tratando de custeio à Seguridade Social, partimos 

da premissa de que não é uma norma previdenciária propriamente dita, pois há natureza 

eminentemente tributária nestas contribuições
127

. Obviamente, a cobrança de contribuições 

estará vinculada à cobrança de custeio apenas regulada pela mencionada lei; se o crédito 

                                                 
126

 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; 
127

 O artigo 45 da Lei 8.212/91 já foi questionado e declarado inconstitucional por prever prazo de apuração e 

constituição dos créditos da seguridade social, considerando-se de natureza tributária. Pelo texto da norma os 

créditos se extinguiriam em 10 anos, mas tal disposição foi inserida por lei ordinária e por esta razão foi 

declarada inconstitucional por vício formal. Ainda que os prazos prescricionais e decadenciais não são imutáveis 

sua alteração deve obedecer o disposto no artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, que dispõe 

que normas gerais de Direito Tributário devem ser editadas ou alteradas por Lei Complementar. Após vários 

julgados de outros Tribunais, o Supremo Tribunal Federal se pronunciou pela inconstitucionalidade dos artigos 

45 e 46 da Lei 8.212/91, como verificamos no Recurso Extraordinário 560.626 e a Súmula Vinculante nº 8 
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tributário estiver fundamentado em norma estranha a esta previsão não será possível a sua 

aplicação. 

Em outros termos, a previsão de responsabilidade solidária deve respeitar as limitações 

constitucionais ao poder de tributar e as normas de responsabilidade tributária do Código 

Tributário Nacional
128

. Diante da ausência de precisão legal suficiente para identificação do 

grupo econômico não é possível que se atribua responsabilidade tributária a um grupo de 

empresas, pois a própria lei que prescreve a responsabilidade não pontua quais grupos 

empresariais poderão ser considerados grupos econômicos, o que torna o referido dispositivo 

legal temeroso para as relações jurídicas tributárias.  

No mais, a constitucionalidade formal deste dispositivo pode ser questionada, já que 

em se tratando de norma de responsabilidade estará incluída no artigo 146, inciso III, alínea 

“a”, da Constituição Federal. Neste ponto é imprescindível esclarecer que não é salutar 

realizar uma interpretação literal do dispositivo constitucional no tocante a expressão 

“contribuinte”, mas o considerar na acepção de sujeito passivo, que nos termos do artigo 121, 

parágrafo único, inciso II, do Código Tributário Nacional abrange o responsável tributário. 

Assim, a sujeição passiva, incluindo os casos de custeio, é norma geral em matéria 

tributária e, portanto, deveria estar prevista em lei complementar e não em lei ordinária, como 

no caso. Portanto, assim como na discussão sobre a prescrição e decadência, o legislador 

somente pode estender a responsabilização tributária de custeio sobre terceiros se utilizar o 

instrumento legislativo adequado. Porém, não tem sido este o entendimento do Fisco federal, 

que se utiliza deste dispositivo a fim de buscar maior arrecadação atribuindo responsabilidade 

tributária a outras empresas que, na maior parte das vezes, não participaram da relação 

jurídica tributária
129

, mas são incluídas como responsáveis por simplesmente integrarem um 

suposto grupo econômico. 

 

                                                 
128

 No Recurso Extraordinário n. 562.276/PR, a relatora Ministra Ellen Gracie pacificou entendimento que: “O 

preceito do art. 124, II, no sentido de que são solidariamente obrigadas ‘as pessoas expressamente designadas 

por lei’, não autoriza o legislador a criar novos casos de responsabilidade tributária sem a observância dos 

requisitos exigidos pelo art. 128 do CTN, tampouco a desconsiderar as regras matrizes de responsabilidade de 

terceiros estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do mesmo diploma. A previsão legal de 

solidariedade entre devedores - de modo que o pagamento efetuado por um aproveite aos demais, que a 

interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, também lhes tenha efeitos comuns e que a 

isenção ou remissão de crédito exonere a todos os obrigados quando não seja pessoal (art. 125 do CTN) - 

pressupõe que a própria condição de devedor tenha sido estabelecida validamente”. 
129

 Renato Lopes Becho, sobre a responsabilização assim disserta: “Assim, parece ser imprescindível, em nosso 

sistema tributário, que, para a aplicação do art. 30, IX, da Lei de Custeio da Seguridade Social, as empresas 

envolvidas do mesmo grupo econômico tenham atuado conjuntamente, de alguma forma, para permitir que o 

fato gerador em concreto tenha sido realizado”. (BECHO, Renato Lopes. A responsabilização tributária do grupo 

econômico. Revista Dialética de Direito Tributário, n. 221. São Paulo: Dialética: 2013, p. 136). 
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2.5 Perspectivas do grupo econômico em matéria tributária: a IN RFB 971/2009 e o parecer 

normativo Cosit – RFB nº 4, de 10 de dezembro de 2018 

  

Diante da falta de subsídios legislativos tributários a Receita Federal do Brasil editou a 

instrução normativa nº 971/2009 com intuito de expressar o entendimento e definir seu 

conceito de grupo econômico
130

. Neste sentido, nos artigos 494 e 495
131

 desta instrução 

normativa, que trata de normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das 

contribuições sociais, o órgão executivo federal entende que há grupo econômico quando 

mais de uma empresa tiverem sob a direção, controle ou administração de outra empresa de 

forma a compor grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, 

redação bem semelhante à legislação trabalhista. No artigo seguinte prevê a 

responsabilidade tributária solidária das demais empresas de lançamentos de créditos 

previdenciários, na forma do inciso IX do art. 30 da Lei nº 8.212, de 1991. 

Mais recentemente, a Coordenação-Geral de Tributação – Cosit – da Receita Federal 

do Brasil editou o parecer normativo nº 4, de 10 de dezembro de 2018, tratando sobre 

responsabilidade tributária solidária no grupo econômico de fato. Ressalta-se que houve o 

reconhecimento de que o interesse comum resulta de um ato ilícito, no qual a pessoa 

responsabilizada tenha um vínculo com o ato e a pessoa do contribuinte original, de forma a 

comprovar o nexo causal doloso entre a sua participação e o ilícito resultante no prejuízo ao 

fisco, destacando que o que se exige é interesse jurídico e não econômico, devendo 

caracterizar um vínculo com o fato gerador ou sujeito passivo, sob pena de ofender a 

Constituição Federal no âmbito da vedação ao confisco. Deste modo, reconheceu-se que o fato 

de se caracterizar o grupo econômico não enseja a responsabilização solidária em si, mas o abuso 

da personalidade que deve ser comprovado.  

Porém, na nossa visão, o parecer normativo olvida-se de algumas garantias 

constitucionais, considerando que a formação de grupo econômico de fato é um ato ilícito 

                                                 
130

 A Portaria PGFN Nº 320/2008, que trata sobre o Projeto Grandes Devedores no âmbito da Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional, define no artigo 8º, §2º alguns critérios para se configurar grupo econômico para fins 

de distribuição de trabalho. Um desses critérios (inciso I) define grupo econômico o “conjunto de empresas que, 

ainda quando juridicamente independentes, estejam interligadas por relações contratuais ou pelo capital, e cuja 

propriedade de ativos específicos, em especial, do capital pertença a indivíduos ou instituições que exercem o 

controle efetivo do conjunto de empresas”. 
131

  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. 

Art. 495. Quando do lançamento de crédito previdenciário de responsabilidade de empresa integrante de grupo 

econômico, as demais empresas do grupo, responsáveis solidárias entre si pelo cumprimento das obrigações 

previdenciárias na forma do inciso IX do art. 30 da Lei nº 8.212, de 1991, serão cientificadas da ocorrência. 
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ensejador da responsabilização solidária das empresas e que a simples aplicação de multa na 

esfera administrativa é passível de responsabilização solidária por ser um ato sancionatório.  

Parece-nos que o referido parecer normativo limita alguns conceitos de solidariedade e 

interesse comum, mas acaba por mesclar conceitos de solidariedade e desconsideração da 

personalidade jurídica, atribuindo aplicação da analogia em situações que devem ser 

consideradas excepcionais, presumindo que grupos econômicos são formas de planejamento 

tributário abusivo, ocasionando um ato ilícito que autorizaria a responsabilidade solidária. 

Porém, o fato de existir um grupo econômico, ainda que de fato, não autoriza a 

responsabilização, além de que não se relaciona com as hipóteses legais de solidariedade do 

artigo 124, do Código Tributário Nacional, ainda mais baseado em provas indiciárias 

conforme o parecer normativo defende. 

Não podemos olvidar que há princípios informadores no Direito Tributário, como 

segurança jurídica e a estrita legalidade, que impedem a aplicação desordenada e sem critérios 

de normas de responsabilidade. Não cabe às Fazendas Públicas ou mesmo ao Poder 

Judiciário
132

 realizarem trabalhos de extensão criativa com o intuito de maior arrecadação
133

. 

O grupo econômico exige a ligação de empresas com interesses jurídicos e 

econômicos subordinados ao controle de determinado capital, sob um comando unificado 

na busca de interesses em comum. Não negamos que o instituto pode ser utilizado como 

forma de evasão fiscal, ainda mais quando se direciona as dívidas para uma parte do 

grupo, separando a parte saudável da parte problemática. Porém, da forma que vem sendo 

utilizado nos parece que parte do grupo pode responder por um fato gerador ou atos 

fraudulentos de uma administração equivocada, que não participou do surgimento daquela 

dívida. 

O problema reside no fato de querer ampliar os conceitos de grupo econômico, 

considerando ser um único devedor pelo simples fato de estarem interligadas por relações 

contratuais ou pelo capital, mas não poderá fundamentar uma responsabilização tributária. 

                                                 
132

 A Professora Misabel Abreu Machado Derzi, em crítica pertinente defende: ”Pautando-se numa interpretação 

finalística, o Judiciário não raramente desconsidera os limites normativos da lei, em prol do redirecionamento do 

passivo fiscal pra empresas que, alegadamente, compõe um grupo econômico”(DERZI, Misabel Abreu 

Machado. O planejamento tributário e o buraco do real. Contraste entre a completabilidade do Direito Civil e a 

vedação da completude no Direito Tributário. In:  FERREIRA, Eduardo Paz; TORRES, Heleno Taveira; 

PALMA, Clotilde Celorico. (Org.). Estudos em homenagem ao Professor Doutor Alberto Xavier: Economia, 

Finanças Públicas e Direito Fiscal. Vol. II. Coimbra: Almedina, 2013, p. 399. 
133

 Nesse sentido, Maria Rita Ferragut assim resume com propriedade: O Estado não pode simplesmente violar 

direitos individuais em nome de uma maior arrecadação. Existe um limite para a intervenção estatal no 

patrimônio privado do administrador, e é o de que, na desconsideração da personalidade jurídica, a mera culpa é 

insuficiente: a intenção de fraudar, de agir de má-fé e de prejudicar terceiros é prévia, é condição necessária, é 

fundamental. (FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. 3. ed. São 

Paulo: Noeses, 2013, p . 27).  
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Há inegáveis meios de responsabilidade tributária e inúmeros institutos de Direito Civil 

que podem ser auxiliadores para elaboração de normas nas relações tributárias, mas estes 

não podem ser aplicados sem qualquer critério em detrimento dos direitos do contribuinte. 

A responsabilidade tributária pode ser utilizada para evitar abusos de diversas 

ordens, porém, deve haver comprovação da prática em comum do fato gerador oriundo da 

dívida, somando se a ele a comprovação de algum conteúdo fraudulento, 

independentemente se houver uma interligação por relações contratuais ou mesmo pelo 

capital, ainda que pertencentes a indivíduos ou instituições que exercem o controle 

efetivo.  

Soma-se a este o princípio basilar da estrita legalidade, já deve haver critérios 

mínimos de previsibilidade para que seja possível responsabilizar tributariamente uma 

terceira pessoa por ligação contratual ou do capital, sendo que a simples propriedade de 

ativos específicos pertença a indivíduos ou instituições com controle efetivo por si só não 

nos parece razoável para responsabilizar empresa diversa do sujeito passivo.  

Além disso, não podemos esquecer que a responsabilização para empresas que 

supostamente integram um grupo econômico, ainda que de fato, somente podem ser 

responsabilizados exclusivamente pela sua organização empresarial se houvesse alteração 

do Código Tributário Nacional ou edição de nova lei complementar, nos termos do artigo 

146, III, da Constituição Federal, já que se trata de sujeição passiva tributária. Em outras 

palavras, não basta uma interpretação extensiva das normas atuais de responsabilidade 

para atribuição de um encargo que não existe originariamente no texto legal, que limita -se 

a parâmetros legais tributários e na Constituição Federal, evitando-se que haja distorções 

das normas e se assegure uma cobrança imparcial e dentro dos padrões de um Estado de 

Direito. 

Desta forma, se há certo modismo na responsabilização de terceiros como forma de 

cumprimento de mandamentos materiais legislativos, no âmbito tributário há limitações 

constitucionais a serem seguidos, pois não há uma legislação específica que define o 

grupo econômico para fins tributários e consequente responsabilidade. Se não se sabe, ao 

certo, qual a aplicação e alcance dos grupos econômicos na responsabilidade tributária, o 

agente competente para elaboração de tal norma não é o Poder Executivo, mas o Poder 

Legislativo, dentro de um procedimento formal de elaboração de Lei Complementar para 

responsabilização conjunta de empresas, com a possibilidade, inclusive, de se esclarecer a 

solidariedade ou subsidiariedade, elementos identificadores e sua natureza. 
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2.5.1 O artigo 20-D, da Lei nº 10.522/2010 e o Procedimento Administrativo de 

Reconhecimento de Responsabilidade – PARR 

  

No âmbito fiscalizatório os enunciados prescritivos são construções daqueles fatos 

jurídicos ocorridos com o intuito de narrar uma realidade jurídica. Com isso temos que o 

agente deve ter competência e elementos essenciais de legitimidade para o ato produzido, com 

vistas à validade e segurança jurídica. O agente fiscalizatório possui uma série de 

prerrogativas e instrumentos para construir esta realidade jurídica, narrando sua versão e 

aplicando a lei de forma a preservar a essência da norma e compatibilidade com todo sistema 

jurídico. De outro lado, diante da lacuna legislativa de responsabilização e ineficiência 

arrecadatória, o fisco cria elementos novos para melhorar a cobrança tributária. 

 Na apuração e construção jurídica da responsabilidade a Procuradoria da Fazenda 

Nacional, regulamentou um procedimento administrativo pela portaria PGFN nº 948/2017, de 

19 de setembro de 2017, para apuração de responsabilidade de terceiros envolvendo infração 

à lei e consequente dissolução irregular da pessoa jurídica, nos termos do artigo 135, do 

Código Tributário Nacional. Tal portaria restringiu o Procedimento Administrativo de 

Reconhecimento de Responsabilidade, conhecido como PARR, a hipóteses de 

responsabilidade apenas com fundamento no artigo citado. Por ora tem-se a permissão de se 

apurar administrativamente a responsabilidade de um terceiro por “créditos correspondentes a 

obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei”, que por si só já 

ultrapassa a determinação do artigo 135 do Código Tributário Nacional, pois responsabiliza 

pessoas com base na frustração do crédito tributário e não aquelas que colaboraram com o 

surgimento do crédito tributário por estarem infringindo a lei, com os perigos das 

presunções
134

 mal interpretadas.  

 Ponto mais preocupante é que o artigo 20-D, da Lei nº 10.522/2010, com redação da 

Lei nº 13.606/2018, inicialmente vetado
135

, mas derrubado pelo Poder Legislativo, prevê 

apuração administrativa de responsabilidade em casos que não seja de dissolução irregular, de 

forma mais ampla e que de alguma forma pode eventualmente servir de fundamento para 

responsabilização do grupo econômico.  

                                                 
134

 Vale lembrar o enunciado da Súmula nº 435do STJ: “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 para o sócio-gerente”. 
135

 As razões do veto assim dispunham: “O dispositivo cria um novo procedimento administrativo, passível de 

lide no âmbito administrativo da PGFN. Ocorre que a proposta não deixa clara o seu escopo. Não estão claros os 

limites das requisições, tampouco os órgãos afetados. Assim, ao carecer de maior detalhamento, o dispositivo 

traz insegurança jurídica, impondo-se, por conseguinte, o seu veto”. 
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Com isso, a Procuradoria da Fazenda Nacional pode notificar terceiros para prestar 

depoimentos e fornecer informações, além de perícias e documentos para autoridades de todos 

os entes federativos após a regulamentação pelo órgão federal. É evidente que o Procedimento 

Administrativo de Reconhecimento de Responsabilidade – PARR vai ter sua aplicação 

ampliada e pode gerar grandes inseguranças jurídicas, especialmente na apuração de 

destinação das provas, sem adentrar nas arbitrariedades trazidas pelo artigo 20-B, com a 

indisponibilidade de bens sem a necessidade de interposição de qualquer medida judicial. 

 No âmbito de apuração de responsabilidade de grupos econômicos nos traz grandes 

alertas, já que por instrumento de portaria a Procuradoria poderá ampliar seu programa, com 

exposição da vulnerabilidade e limitação da defesa do contribuinte por meros indícios de atos 

ilícitos, sem que necessariamente haja lei autorizando a responsabilização e produção de 

prova específica de formação de grupos econômicos para além das hipóteses de 

responsabilidade de tributos decorrentes da relação previdenciária. 

 Por mais que inexista uma responsabilidade específica para grupos de empresas, não 

nos surpreende a interpretação extensiva para a responsabilidade solidária com base no 

interesse comum, apesar de que não vemos possibilidade de uma portaria ser fundamento para 

traçar limites normativos na fixação de interesse jurídico tributário comum atribuindo a 

terceiro a responsabilidade de um tributo não pago pelo devedor original.  

Não é difícil concluir nestes novos mecanismos de cobrança que a perspectiva 

arrecadatória da União pode facilmente ultrapassar os limites razoáveis da ampla defesa e do 

contraditório, ofendendo outros princípios constitucionais como da estrita legalidade. Tal situação 

semelhante nos parece ter ocorrido na portaria PGFN nº 33/2018, ultrapassando a destinação da 

produção das provas, misturando a competência judicial com a executiva e atribuindo poderes 

judicantes aos procuradores da fazenda nacional
136

 e ignorando por completo a própria 

competência dos órgãos fiscalizatórios
137

 sem a chancela do Poder Judiciário. 

 Esta agressividade diante da negativa de aplicação do devido processo legal traz 

diversas preocupações como forma de destinação da prova e da ampliação interpretativa de 

normas de modo a extrapolar as competências constitucionais e a tripartição de poderes. Não 

sabemos ao certo quais impactos e consequências que instrumentos administrativos de 
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 James Marins destaca que a vulnerabilidade aumentada que a falta de controle jurisdicional da fazenda traz: 

“A dificuldade de controle jurídico do atuar fazendário corrói a segurança dos princípios materiais arduamente 

conquistados. O desequilíbrio entre as prerrogativas da Administração tributária na autotutela de seus interesses 

torna vulnerável o sujeito da obrigação”. MARINS, James. Defesa e vulnerabilidade do contribuinte. São Paulo: 

Dialética, 2009, p. 40.  
137

 A Portaria RFB nº 1.265/2015 estabelece procedimentos para a Cobrança Administrativa Especial, sem 

poderes judicantes, que se esvaziam ou ficam prejudicadas com as portarias editadas após a Lei nº 10.522/2010. 
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cobrança podem trazer ao grupo econômico, ignorando institutos constitucionais lapidados há 

séculos na história jurídica, que ultrapassam as fronteiras do nosso sistema jurídico. A 

potencialização de poderes instituídos por portarias extrapolam o objetivo complementar da 

lei, fazendo com que a estrutura do próprio Estado passe a ser questionada. 

 

2.6 Responsabilidade tributária do Grupo Econômico no Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais - CARF 

 

O Direito Tributário não possui um conceito claro de responsabilidade voltada ao 

grupo econômico, enquanto que o Direito do Trabalho possui um conceito mais específico 

no artigo 2º, § 2º da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, utilizando a subordinação 

como elemento fundamental ainda que com certo grau de autonomia e não apenas um 

critério econômico de dependência financeira, adicionando a estes elementos a cooperação e 

interesses em comum, assim como no Direito Empresarial e no Direito do Consumidor, que 

inclusive subdividem em grupo econômico horizontal ou por coordenação. 

No âmbito previdenciário, a Receita Federal do Brasil editou a instrução normativa 

nº 971/2009, considerando a ligação de empresas com interesses jurídicos e econômicos 

subordinados ao controle de determinado capital, sob um comando unificado na busca de 

interesses em comum para se evitar que este agrupamento de emrpesas seja utilizado como 

forma de evasão fiscal. 

Apesar da ausência de definição legal de grupo econômico, o Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, em diversos julgados, destaca alguns 

elementos de identificação.  

Vê-se que ao julgar contribuições previdenciárias vem adotando um conceito mais 

abrangente de grupo econômico, com atribuição de responsabilidade solidária das empresas
138

, 

em que o elemento de subordinação ou a simples coordenação, ainda que informal
139

, é elementar 

na demonstração da dependência financeira e operacional entre as empresas. 

                                                 
138

 Neste sentido, vejamos esta ementa: GRUPO ECONÔMICO DE FATO. GRUPO COMPOSTO POR 

COORDENAÇÃO. RSPONSABILIDADE 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. Empresas que, embora tenham situação jurídica distinta, são dirigidas de 

fato pelas mesmas pessoas, exercem suas atividades no mesmo endereço e uma delas presta serviços somente à 

outra, formam um grupo econômico denominado “grupo composto por coordenação”, sendo solidariamente 

responsáveis pelas contribuições previdenciárias de qualquer uma delas”. (Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais, Segunda Seção de Julgamento, Processo nº 11474.000068/200713, Recurso nº 258.031, Acórdão nº 

230201.038, 3ª Câmara / 2ª Turma Ordinária, Sessão de 11 de maio de 2011).  
139

 O CARF já teve oportunidade de assim se manifestar: “para a caracterização de grupo econômico para fins 

previdenciários, mostra-se despicienda a formalização jurídica dessa congregação de empresas, tampouco a 
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Dentre outros elementos e diante de uma falta de legislação específica e precisa o 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF utiliza-se de outros indícios como 

direção única como centro de decisões para demais empresas
140

, unicidade no controle 

como se fosse uma única empresa
141

 e interesse comum, com fins coincidentes
142

. 

Também há elementos mais abrangentes, de menor precisão, como comando único 

visando a um fim comum
143

, participação societária entre si
144

, persecução do mesmo 

objeto social
145

, identidade de setor contábil
146

, comunhão de sócios ou parentes e de 

objetivos sociais
147

, exercício de suas atividades no mesmo endereço
148

, movimentação 

financeira entre as empresas
149

, empréstimos de uma sociedade a outra, assunção de 

despesas por uma das empresas, investimentos na coligada ou na controlada
150

, dentre 

outros
151

. 

Apesar destes elementos enumerados de caracterização, não há, em direito 

tributário, uma definição legal e precisa de grupo econômico, muito menos de 

responsabilidade tributária. Estes elementos não podem confundir com a responsabilidade 

                                                                                                                                                         
existência formal de relação de subordinação, revelando-se bastante e suficiente para caracterizar a unidade de 

interesses e a afinidade de objetivos, a constatação fática de uma relação de coordenação, situação na qual não 

existe prevalência formal de uma empresa sobre a outra, mas simples conjugação de interesses com vistas à 

ampliação da credibilidade e dos negócios” (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, Segunda Seção de 

Julgamento, Processo nº 11474.000068/200713, Recurso nº 258.031, Acórdão nº 230201.038, 3ª Câmara / 2ª 

Turma Ordinária, Sessão de 11 de maio de 2011). 
140

 Acórdão nº 2302-001.672 do Processo 11831.001588/2007-37 
141

 Acórdão nº 2402-004.025 do Processo 10830.720236/2011-16 
142

 Acórdão nº 3401-003.427 do Processo 19515.721563/2013-96 
143

 Acórdão nº 2401-003.433 do Processo 15956.000655/2010-46 
144

 Acórdão nº 2402-004.371 do Processo 17460.000068/2007-59 
145

 Acórdão nº 2402-004.833 do Processo 16004.001452/2008-74 
146

 Acórdão nº 2302-003.230 do Processo 15956.720081/2013-79 
147

 Acórdão nº 2401-004.214 do Processo 15889.000411/2007-17 
148

 Acórdão nº 2302-003.155 do Processo 13971.722604/2011-36 
149

 Acórdão nº 2302-002.409 do Processo 10325.000993/2010-91 
150

 Acórdão nº 2302-000.845 do Processo 15555.000079/2008-35 
151

 Em excelente trabalho, Tácio Lacerda Gama ainda enumera critérios como utilização dos mesmos 

utensílios e equipamentos para exercício da atividade econômica; variação da receita, com o aumento da 

sociedade sucessora e proporcional diminuição da sociedade sucedida; mesma força de trabalho; mesmo 

sistema de informática, sobretudo se for algo específico ao negócio e contiver programação não encontrável 

em softwares “de prateleira”; similaridade do nome comercial, fantasia, logotipos e marcas; atendimento da 

mesma carteira de clientes; simultaneidade entre o início da exploração da atividade econômica pelo 

adquirente dos ativos e a sua interrupção pelo alienante; coincidência de um grande número de prestadores de 

serviço e fornecedores; assunção de dívidas, pelo adquirente, junto a fornecedores do alienante; existência de 

compromisso de não-concorrência ou de colaboração; celebração de contratos de prestação de serviços, 

envolvendo a transferência de know-how entre as pessoas envolvidas; despesas comuns de funcionamento; 

contrato comum de trabalho; transferência contínua de recursos entre os integrantes do grupo (GAMA, Tácio 

Lacerda. Mutações no Código Tributário Brasileiro Nacional e os contornos da responsabilidade tributária 

entre empresas do mesmo grupo econômico. In: TEIXEIRA, Alessandra Brandão; SANTIAGO, Igor Mauler; 

FRATTARI, Raphael; LOBATO, Valter de Souza (orgs.). Código Tributário Nacional 50 Anos: Estudos em 

Homenagem à Professora Misabel Abreu Machado Derzi. Belo Horizonte: Fórum, 2016, pp. 580-581). 
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por interesse comum prevista no Código Tributário Nacional ou mesmo com institutos 

diversos do ramo de Direito Tributário
152

. 

Com base nos julgados já mencionados anteriormente, o Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais – CARF tem alguns julgados que passam a compreender a independência e 

ausência de presunção de interesse comum
153

 pelo simples fato de constituir ou não um 

grupo econômico, ainda se deparando com a dificuldade e confusão entre institutos 

diversos, ainda depois da previsão do artigo 494, da IN RFB nº 971/2009, restringindo a 

contribuições previdenciárias. Tal tendência busca se adequar aos entendimentos firmados 

na doutrina e na jurisprudência
154

. 

Independentemente das disposições empresariais, trabalhistas ou societárias, com 

conceitos próprios que se utilizados de forma abrangente traz preocupação em relação à 

presunções e ficções quanto à existência de grupos econômicos e responsabilidades 

tributárias. A aplicação destes dispositivos legais em empresas que detém 

verdadeiramente os elementos de grupo econômico deve ser com atenção e zelo, com 

diversas limitações. 

                                                 
152

 A título comparativo, no Recurso Ordinário do processo 1161327/2011, AIIM nº 3164248-2, julgado em 

05/04/2018, a Décima Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo (TIT) assim 

entendeu: "(...) O fisco apurou a independência meramente formal das pessoas jurídicas, que na realidade 

submetem-se a uma mesma unidade gerencial, laboral e patrimonial; mesmos sócios, possuem estrutura 

administrativa compartilhada e atuação idêntica. FICA, POR OUTRO LADO, evidenciada a existência de 

grupo econômico quando diversas pessoas jurídicas exerçam suas atividades sob unidade gerencial, laboral e 

patrimonial e unidade de controle. De tal sorte a responsabilidade tributária estende-se a todas as pessoas 

jurídicas integrantes do grupo econômico, tanto pela desconsideração da personalidade jurídica em virtude do 

desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil), quanto pela existência de 

solidariedade decorrente da existência de interesse comum na situação que constitui o fato gerador da 

obrigação tributária (art. 124, I, do Código Tributário Nacional)". 
153

 Contra a presunção de interesse comum pelo simples fato de integrar grupo econômico, podemos verificar o 

Acórdão nº 2201-003.869 do Processo 18471.001575/2008-24, Acórdão nº 2201-003.812 do Processo 

10166.724065/2013-38, Acórdão nº 2201-003.868 do Processo 18471.001451/2008-49, Acórdão nº 1101-

001.117 do Processo 10882.722133/2012-58; por outro lado, há decisões considerando o interesse comum, não 

só para contribuições previdenciárias, como o Acórdão nº 3401-003.427 do Processo 19515.721563/2013-96, 

Acórdão nº 1201-001.453 do Processo 16095.720053/2014-82, Acórdão nº 1102-001.029 do Processo 

15504.724607/2012-27. 
154

 O entendimento no Superior Tribunal de Justiça se faz no seguinte sentido: “Conforme assentado pela decisão 

agravada, o fato de o banco e a arrendadora pertencerem ao mesmo grupo econômico não é causa suficiente para 

caracterizar a responsabilidade solidária entre essas pessoas jurídicas para fins tributários. Para esse mister seria 

necessário comprovar a existência de interesse comum entre as empresas em questão, que pode ocorrer "no ISS, 

toda vez que dois ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao mesmo tomador"” (AgRg no AREsp 

603.177/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 27/03/2015). No 

mesmo sentido: AgRg no AREsp 852.074/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 

10/05/2016, DJe 19/05/2016 e AgRg no REsp 1433631/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 10/03/2015. 
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. 

CAPÍTULO 3. INSTITUTOS DE DIREITO CIVIL E A 

RESPONSABILIDADE DO GRUPO ECONÔMICO 

 

3.1 Interdisciplinaridade entre o Direito Civil e o Direito Tributário 

 

Com base nos critérios estudados de identificação do grupo econômico é evidente que 

na prática não se utilizam destes critérios expressamente para atribuir responsabilidade a um 

grupo econômico. Diante desta constatação, resta a utilização de elementos do Direito Civil 

para justificar a responsabilização, em tendência clara de interdisciplinaridade. Importante se 

destacar que não estamos a tratar de responsabilidade tributária prescrita no Código Tributário 

Nacional desde século passado, mas responsabilização por mero fato de constituir grupos 

econômicos, com fundamento em elementos do Direito Civil. 

A concepção de sistema jurídico é um tema amplo e complexo, debatido na doutrina 

com afinco
155

. O sistema, no sentido amplo, figura-se como conjunto de elementos ou regras 

que fundamentam a organização de uma ciência, jurídica ou não, explicando os fatos 

originários. A partir desta concepção, o sistema jurídico caracteriza-se por ser um conjunto de 

regras que fundamentam a organização da Ciência do Direito, explicando seus fenômenos 

jurídicos, sua formação, elementos e estruturas que compõe o ordenamento jurídico; é uma 

coordenação de normas jurídicas
156

. 

Em uma primeira análise é passível de registro a discussão doutrinária sobre o 

conceito de ordenamento jurídico e sistema. Para determinada doutrina o ordenamento é o 

conjunto de enunciados prescritivos originados das fontes do direito, o que diferenciaria do 

conceito de sistema, produto da compreensão e construção da norma na Ciência do Direito 157. 

                                                 
155

 Norberto Bobbio sobre o tema, afirma que “O termo “sistema” é um daqueles termos de muitos significados, 

que cada um usa conforme suas próprias conveniências” (BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 

Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1989, p.76).  
156

 Neste sentido, Lourival Vilanova afirmava que: “onde há sistema há relações e elementos, que se articulam 

segundo as leis” (VILANOVA, Lourival. Estruturas lógicas e o sistema do direito positivo. São Paulo: Noeses, 

2005, p. 87). 
157

 Defensor desta posição, Gregorio Robles define: “El sistema es el resultado de la elaboración doctrinal o 

científica del texto bruto del ordenamiento. El sistema implica la ordenación del material jurídico y su 

interpretación. Es la presentación del derecho de una manera sistemática, conceptualmente depurada, libre de 

contradicciones y de ambigüedades. Si el ordenamiento lo proporciónalo legislador, o para emitir decisiones 

normativas, el sistema es el productor de la labor de los juristas científicos, de la doctrina”. (ROBLES, Gregorio. 
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Os enunciados prescritivos brutos não poderiam, por si só, ser configurados como um sistema, 

já que é imperfeito e inacabado sem a hermenêutica da Ciência e atuação dos cientistas do 

Direito na construção da norma.  

 De outra monta, podemos afirmar que outra parte da doutrina considera que o sistema 

jurídico e o ordenamento jurídico são sinônimos que descrevem normas jurídicas válidas em 

um espaço e em um tempo histórico
158

. Parece-nos que há uma coordenação de um conjunto 

de regras que fundamentam a organização da Ciência do Direito, explicando seus fenômenos 

jurídicos e suas origens. A partir desta coordenação existe uma convergência de vetores que 

se controlam dentro de uma forma sistêmica, que facilita a compreensão do Direito Tributário 

diante da necessidade de interdisciplinaridade.  

O Direito Tributário disciplinam ações que impactam em diversas áreas, desde o 

econômico, financeiro e sofre grande influência do Direito Civil. As alterações do Código 

Civil em 2002 provocaram muitas mudanças que geraram inúmeras dúvidas em âmbito 

tributário, dependendo de regulamentação própria para aplicar estes novos regramentos, sem 

que seja possível que estes dois ramos do Direito sejam aplicados isoladamente. Os Princípios 

informadores do Código Civil brasileiro são de extrema relevância para aplicação e correta 

operacionalização do Direito Tributário. A Constituição denominada dirigente, emprestando 

institutos de Direito Civil, interferem de maneira contundente no Direito Tributário, 

especialmente na Justiça Fiscal, com reflexos na adequação da realidade construída por cada 

ramo do Direito. Não se nega com isso a influência de outro sistema, mas o compreende e o 

traduz nos moldes e critérios do próprio sistema sem negar sua autonomia. 

Qualquer sistema enfrenta uma busca de conhecimento cíclico
159

, sem que se perda de 

vista os critérios de sua manutenção como sistema independente. Em sistemas de common law 

a influência de outras áreas de conhecimento é evidente e mais próxima da realidade jurídica. 

Nos sistemas de civil law já podemos verificar uma resistência maior de se acatar a referida 

influência, que se revela inevitável diante da complexidade do sistema jurídico. 

                                                                                                                                                         
Teoría del Derecho. Fundamentos de Teoría Comunicacional del Derecho. Vol. I. 3. ed. Pamplona: Civita, 2010, p. 

142). 
158

 Antonio-Enrique Pérez Luño disserta: “Las normas jurídicas no están aisladas, sino que, como «totalidad 

ordenada» constituyen un sistema. Desconocer el carácter sistemático del derecho es un error en el que se incurre 

cuando se desarrolla un teórico sólo dirigido al de las normas jurídicas y de los conceptos jurídicos en sí mismos, 

prescindiendo la idea global del ordenamiento jurídico como sistema” (PEREZ LUÑO, Antonio-Enrique. Teoría 

del derecho: una concepción de la experiencia jurídica. Madrid: Tecnos, 1997, p. 203). 
159

 Paulo de Barros Carvalho explica este ciclo de conhecimento e produção na interpretação e coordenação do 

sistema: “Sem disciplinas, é claro, não teremos as interdisciplinas, mas o próprio saber disciplinar, em função do 

princípio da intertextualidade, avança na direção de outros setores do conhecimento, buscando a indispensável 

complementaridade. O paradoxo é inevitável: o disciplinar leva ao interdisciplinar e este último faz retornar ao 

primeiro” (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 141). 
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O sistema jurídico é uno e somente há uma divisão por questões didáticas, com certa 

intertextualidade dentro do próprio sistema jurídico, seja de modo interno ou intrajurídico, assim 

como influências de ramos ligados ao direito, como Sociologia e História do Direito, nomeada 

como externa ou extrajurídica. Além disso, em alguns casos, é possível que até de sistemas 

diversos, sem ligação direta com o ordenamento interfiram na interpretação jurídica. Diante desta 

unidade é que se torna difícil definir os limites de cada ramo do Direito e de outras áreas do 

conhecimento e, consequentemente, a sua influência na norma de decisão, de qual maneira 

interfere no processo de criação da norma. Por esta razão a intepretação é fundamental e peça 

chave para o complexo quebra-cabeças que tenta se resolver, aplicando a norma de forma 

uniforme sem desconstruir a estabilidade do sistema jurídico. 

 

3.1.1 Critérios de interpretação na atribuição de responsabilidade tributária 

 

Quando nos referimos à interpretação nos deparamos com um tema complexo, no 

qual se desenvolve com a sistemática de leitura, interpretação e compreensão de um 

objeto inserido em um sistema
160

. No sistema jurídico, portanto, teremos a atribuição de 

significações a um objeto primário, qual seja, o texto legal da norma jurídica, 

aproximando-se o objeto da realidade. Porém, esta interpretação deve seguir algumas 

diretrizes, pois existem normas superiores que demarcam as regras de interpretação no 

sistema e constrói a norma a partir da realidade observada
161

. É importante que se 

diferencie norma de texto legal, pois estamos tratando de dois objetos no qual não se 

confundem, em que a primeira é o produto da interpretação técnica do texto normativo, 

enquanto que a norma jurídica é formada ou construída, sendo que este conjunto de 

normas jurídicas de forma ordenada e coordenada se denomina sistema jurídico.  

A Ciência Jurídica não se faz sozinha por textos escritos, brutos e fixos. Diante de sua 

extrema complexidade exige-se a interpretação dentro de regras hermenêuticas de maneira 

                                                 
160

 Norberto Bobbio esclarece: “Pois bem, interpretar significa remontar do signo (signum) à coisa significada 

(designatum), isto é compreender o significado do signo, individualizando a coisa por este indicada. Ora, a 

linguagem humana (falada ou escrita) é um complexo de signos, é uma species do genus signo (tanto é verdade 

que é substituível por outros signos, por exemplo os gestos da mão, embora seja mais perfeito por mais rico e 

maleável) (BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 2006. p. 

212). 
161

 Eros Roberto Grau assim leciona: “Em suma: a interpretação do direito não é atividade de conhecimento, mas 

constitutiva; portanto, decisional, embora não discricionária. Dizendo-o de outro modo: a interpretação do 

direito envolve não apenas a declaração do sentido veiculado pelo texto normativo, mas a constituição da norma 

a partir do texto e da realidade. E atividade constitutiva, não meramente declaratória” (GRAU, Eros Roberto. 

Por que tenho medo dos juízes (a interpretação/aplicação do direito e os princípios). 6. ed. refund. São Paulo: 

Malheiros, 2013, p. 26). 
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técnica aplicável ao caso concreto
162

 com pouca ou nenhum resistência da sociedade em que 

será aplicada, ou seja, o ponto de partida é a fórmula linguística para alcançar a determinação 

de seu conteúdo normativo, sob regras de interpretação, que no Direito Tributário estão na 

Constituição, no próprio Código Tributário Nacional e em normas complementares. Portanto, 

a norma jurídica é a denominada manifestação do deôntico, é o produto da análise de um 

enunciado submetido a um conjunto de significações do intérprete integrado em um sistema 

jurídico uno, obedecidas as relações de coordenação e subordinação. 

 Quanto ao sujeito competente para emitir tal interpretação, vemos que o próprio 

sistema jurídico prevê que ao Poder Judiciário incumbe emitir a interpretação dada como a 

aplicável aos casos concretos, não como a correta. Tal como ocorre em um jogo
163

, há fixação 

prévia de um responsável para dizer, por exemplo, a quem pertence determinado objeto em 

litígio ou simplesmente dizer se a bola saiu ou não do campo de jogo.  

A teoria do Constructivismo Lógico Semântico
164

 aborda as relações entre verdade, 

conhecimento e cultura, sendo que a verdade se constrói a partir da intepretação do 

conhecimento em um movimento ascendente e de forma espiral, delimitada pelo horizonte 

cultural desta sociedade. Por esta razão que o Direito é tido como um objeto cultural, vertido 

em linguagem que possui realidades próprias de acordo com seu conhecimento e nos limites 

da cultura da sociedade diante do processo interpretativo. Quanto mais a cultura social se 

desenvolve e se torna mais complexa, maior será o campo de abrangência na aplicação do 

conhecimento e consequente construção da realidade na atividade interpretativa. 

Ressaltamos que esta interpretação jurídica não remete ao sentido de compreensão do 

texto legal, pois mesmo nos atos normativos mais claros, em que não há dúvida quanto ao 

sentido exposto, haverá uma interpretação. Existe sempre uma criação técnica considerando 

elementos da realidade (mundo do ser), voltada a aplicação do caso concreto. Podemos 
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 Vale o registro da preciosa manifestação de José Maria Arruda de Andrade: “A interpretação jurídica, em seu 

sentido amplo, trata da possibilidade de se estabelecer processos de conhecimento e tomada de decisão e, ao 

mesmo tempo, de uma comunidade (partes do litígio, comunidade científica, sociedade em geral) reconhecer, 

nessa compreensão/decisão, sinais de racionalidade, identificação e menor resistência social possível” 

(ANDRADE, José Maria Arruda de. Interpretação e aplicação da lei tributária: da consideração econômica da 

norma tributária à análise econômica do direito. In:  MACHADO, Hugo de Brito. (Coord.) Interpretação e 

aplicação da lei tributária. São Paulo: Dialética / ICET, 2010, p. 182) 
163

 Cf. ROBLES. Gregório. As regras do direito e as regras dos jogos: ensaio sobre a teoria analítica do direito. 

São Paulo: Noeses, 2011. 
164

 Nesse sentido Aurora Tomazini: “A proposta metodológica da Escola do Constructivismo Lógico-Semântico 

é estudar o direito dentro de uma concepção epistemológica bem demarcada, a Filosofia da Linguagem (uma das 

vertentes da Filosofia do Conhecimento) e a partir deste referencial, amarrar lógica e semanticamente suas 

proposições, para construção de seu objeto (que se constitui em uma das infinitas possibilidades de se enxergar o 

direito)” (CARVALHO, Aurora Tomazini de. Constructivismo lógico-semântico como método de trabalho na 

elaboração jurídica. In:  CARVALHO, Paulo de Barros (Coord.); CARVALHO, Aurora Tomazini de (org.). 

Constructivismo lógico-semântico. Vol. I. São Paulo: Noeses, 2014, p. 15). 
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afirmar que o brocado “in claris cessat interpretatio” está superado e inaplicável à realidade 

jurídica atual.  

As regras do sistema fixam que a interpretação do juiz (em sentido lato sensu) 

prevalecerá sobre as demais na aplicação do caso concreto. Por esta razão que ela é tida como 

interpretação autêntica, praticada por agentes competentes para determinar a interpretação 

final. Parte-se, portanto, de um texto normativo, passando pela interpretação de sujeito 

competente para que se chegue à norma de decisão ocorrendo a concretização do direito. 

Neste ponto é que vemos que a retórica de cada parte influenciará o juiz a levar em 

consideração a interpretação tida como a que tem mais fundamento e, consequentemente será 

o relato vencedor 
165

. O termo “interpretação autêntica” não reduz a importância das outras, 

sendo que a interpretação “jurídico-científica” certamente influenciará a significação da 

norma jurídica na interpretação feita pelo juiz no caso concreto. A expressão “autêntica” 

talvez não seja a melhor empregada, já que pode ser entendida como interpretação verdadeira; 

preferimos que fosse chamada de técnica ou, no sentido do juiz construir a norma de decisão, 

seja denominada interpretação do sujeito competente segundo o próprio sistema jurídico 
166

. 

Diante disso e como é cediço, temos vários métodos de interpretação. Os métodos 

clássicos de interpretação lógica, literal, histórica, teleológica e sistemática são utilizados no 

direito, especialmente no direito tributário. Porém, diante de sua complexidade não podem 

estar limitados apenas a esses métodos para alcançar bons sinais de racionalidade, 

identificação e menor resistência social. Cabe registrar que além de métodos diversos, a 

interpretação deve englobar todo direito, não apenas de maneira simplória e pontual, que pode 

se enriquecer com o relacionamento com outros ramos, em um sistema normativo abrangente, 

considerando a realidade como um todo. 

Nas diversas possibilidades de interpretação, a interdisciplinaridade se torna 

fundamental para adequar o direito tributário à outras áreas de conhecimento, que trazem 

elementos traduzidos para a linguagem jurídica que irão desaguar na interpretação jurídica, 
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 Cf. ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo: 

Noeses, 2. ed. São Paulo: Noeses, 2014.  
166

 Neste aspecto interessante notar a manifestação de Eros Grau: “Dá-se na interpretação de textos normativos 

algo análogo ao que se passa na interpretação musical. Não há uma única interpretação correta (exata) da Sexta 

Sinfonia de Beethoven: a Pastoral regida por Toscanini, com a Sinfônica de Milão, é diferente da Pastoral regida 

por von Karajan, com a Filarmônica de Berlim. Não obstante uma seja mais romântica, mais derramada, a outra 

mais longilínea, as duas são autênticas – e corretas” (GRAU, Eros Roberto. Por que tenho medo dos juízes (a 

interpretação/aplicação do direito e os princípios). 6. ed. refund. São Paulo: Malheiros, 2013, p.63). Ousamos 

em comentar que na visão de Eros Grau, a Pastoral regida por Toscanini é mais romântica que a de von Karajan. 

É uma interpretação de um apreciador musical, não autêntica, que pode não ser a mesma da interpretação técnica 

de Bernstein, por exemplo. Veja, não podemos afirmar que opinião de um ou de outro está correta ou não, mas 

mera questão de análise técnica, dentro de regras e teoria musical. 
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sem, contudo, ofender sua autonomia. Foi-se o tempo dado apego à simples literalidade da lei, 

ou análise simplória de determinado dispositivo isolado do ato normativo
167

. 

Por outro lado, para efeitos de precisão na aplicação jurídica é muito relevante que 

existam cortes metodológicos
168

, uma atividade intrajurídica e extrajurídica no qual se 

reafirma a unidade do sistema jurídico e normativo, integrando-o como um sistema unificado. 

Talvez por esta razão o Código Tributário Nacional, em seu artigo 110, prescreve que a lei 

tributária não alterará a definição, conteúdo e alcance de institutos de direito privado. Por 

conta disso é que se torna necessário o corte metodológico na atividade de interpretação, 

afastando o direito privado do Tributário, mas a fim de tornar mais clara a advertência do 

Código transparece a sua necessidade, mas ao mesmo tempo integrá-lo com outros sistemas 

sem perder a unidade. O ponto de equilíbrio é fundamental para que não haja perda da 

unidade, mas sem que dilua o foco a ponto de ignorar o corte metodológico. 

O intérprete colhe informações em um enunciado prescritivo, o analisa conforme as 

significações isoladas, o transforma em norma e ordena em uma relação de coordenação e 

subordinação hierárquica. Caso o sistema lhe atribua competência o transformará em 

linguagem competente, retornando a outro enunciado prescritivo primário. Com essa 

construção linguística da realidade sob os aspectos lógicos e coerentes, gera sentido aos textos 

normativos, em uma atividade cíclica e inesgotável.  

Veja que é o caso da utilização de critérios econômicos para interpretação de 

reponsabilidade de grupos econômicos. É inegável que existe um ponto de intercessão entre 

ramos da Ciência do Direito e da Economia, não sendo possível que se considere apenas que o 

Direito ou mesmo o Direito Tributário seja um sistema fechado hermeticamente sem ligação 

com outros ramos do conhecimento. Obviamente, tendo o sistema Tributário como objeto a 

tributação, não há como desconsiderar a existência de dados econômicos e financeiros, sem, 

contudo, confundir com elas mesmas a ponto de se afastar do Sistema Jurídico. Neste aspecto, 
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 Aliomar Baleeiro já dizia: “A falácia dá busca do significado das palavras nos dicionários, o apego à 

literalidade do texto ou ao dispositivo isolado e dissociado do conjunto da lei e até das várias 1eis tributárias, as 

posições preconcebidas contra o Fisco ou de suspeição sistemática do contribuinte por parte dos agentes dele, a 

invocação do Direito Peregrino sem concordância ou coincidência com o pátrio, a estreiteza de métodos 

puramente lógicos, o feiticismo de arcaicas parêmias latinas, e outros defeitos de interpretação deverão ser 

evitados no Direito Fiscal, como o são hoje noutros territórios do Direito em geral”. (BALEEIRO, Aliomar. 

Direito Tributário Brasileiro. 12. ed. rev. atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 1047). 
168

 “Um Direito Tributário sistematizado não é absolutamente uma questão de estética ou cosmética jurídicas. 

Ele tem frente a um Direito Tributário não sistematizado não apenas a vantagem de maior harmonia, também 

boa disposição, clareza, transparência, inteligibilidade, praticabilidade, didática e apreensibilidade, 

comprovabilidade e interpretabilidade. Faltando o sistema interno, a disciplina de princípios ético-jurídicos, 

então o Direito Tributário não é também nenhum ordenamento de justiça (Gerechtigkeitsordnung). Pensamento 

sistemático, uma concepção sistemática é portanto indispensável pressuposto para uma boa legislação 

tributária” (LANG, Joachim; TIPKE, Klaus. Direito Tributário. Luiz Dória Furquim (Trad.), Porto Alegre: 

Fabris, 2008, pp. 179 – 180). 
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a aplicação da interpretação econômica traz celeumas para a aplicação de normas do Direito 

Tributário, especialmente quando aplicado aos grupos econômicos e consequentes relações e 

negociações que fogem do âmbito do Direito Tributário. 

Se considerarmos o sistema tributário como um elemento fechado, com pequenas 

aberturas no qual se insere elementos como uma espécie de membrana, os fundamentos do 

antecedente da norma devem ser extraídos do ordenamento jurídico, com o devido cuidado e 

ponderações do que realmente se extrai da expressão “pertencer ao ordenamento jurídico”. A 

limitação ao “poder de tributar”, além das expressamente estabelecidas pela “competência”, 

estaria adstrita aos princípios da estrita legalidade e capacidade contributiva (princípios 

eminentemente jurídico-tributários), além da segurança jurídica. 

A autonomia do Direito Tributário não se resume a um dogma, mas questão complexa 

a ser estudada em relação ao direito civil, administrativo e à economia, especialmente na 

atividade de aplicação. Se por um lado os dados da economia não são suficientes para servir 

de norma geral de tributação, por outro não podemos desconsiderar sua importância e 

impactos, já que é a própria receita do Estado para alcançar seus objetivos e, por sua vez, 

respeitar os princípios da eficiência e da moralidade administrativa. As relações jurídicas são 

complexas e demandam grande atenção nesta integração com outros ramos de ciências, até 

mesmo dos ramos do Direito, que apesar de ser único, possui suas ramificações de acordo 

com as relações. 

Três são as correntes que versam sobre a autonomia do Direito Tributário. A primeira 

defende uma autonomia técnica, em que o Direito Tributário possui seus conceitos e formas 

próprias, de forma individualizada de modo a caracterizá-lo com autonomia científica, o que 

diferencia da tese da autonomia funcional que possui um aspecto de efetividade diante da 

normatização, ou seja, a legislação deve permitir ao aplicador do Direito Tributário importar 

conceitos de outros ramos de modo a aplicar internamente sua própria conclusão no caso 

específico. Finalmente, há a corrente da autonomia meramente didática, que defende que há 

apenas uma separação descritiva, sem grandes efeitos perante as normas jurídicas. 

Porém, muito se confunde do que seja uma mera utilização de dado econômico para 

aplicação da norma jurídica, ou melhor, interpretação jurídica com base em argumento 

econômico no âmbito de Direito Tributário, como meio autônomo
169

, inclusive para 

classificação da sujeição passiva e responsabilidade tributária. 
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 Ruy Barbosa Nogueira, com sabedoria sintetiza: “Assim, o Direito Tributário, que possui princípios e 

institutos próprios, constitui hoje, sem dúvida, um sistema ou um ramo científico autônomo, quer pela forma ou 

método, como pelo conteúdo. Com o conhecimento dos princípios, institutos e sistemática do Direito Tributário, 
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 Não há uma intepretação econômica propriamente dita
170

, mas verdadeira 

interpretação jurídica baseada em dados econômicos submetidos à membrana jurídica que 

filtram os dados de modo a se adequar ao meio e linguagem jurídicas. Como em um processo 

de osmose, há diferença de pressão interna com de outro meio, no qual se avizinham por uma 

membrana semipermeável que impede um fluxo repentino de toda solução de modo agressivo 

e pouco proveitoso. Uma vez emprestado o conceito, este adentra a linguagem jurídica 

passando a pertencê-lo. 

A denominada interpretação econômica tem origem no direito tributário alemão, com 

Enno Becker, na RAO, ou reichsabgabenordnung, de 1919, em que no processo de 

interpretação das leis tributárias deve-se levar em consideração o seu objetivo, significado 

econômico e as relações desenvolvidas, o que acaba por se relacionar ao abuso de formas. 

Referida disposição se repete na lei de adaptação tributária em 1934 e influencia sistema 

jurídico francês, italiano, português, espanhol e até mesmo o argentino
171

, que por influência 

de Dino Jarach positivou a interpretação econômica, por meio da Ley nº 11.683/78, que prevê, 

já em seu artigo 1º, que a intepretação de leis impositivas atenderá a sua finalidade e 

significação econômica, recorrendo aos conceitos normas e termos e direito privado no caso 

de impossibilidade de busca do sentido literal ou por seu espírito.  

Vê-se, claramente, que o dado econômico é essencial e não se confunde 

necessariamente com a incidência da economia no âmbito tributário, mas um dado para ser 

interpretado sob às normatizações do próprio Direito Tributário
172

. As finalidades econômicas 

devem ser levadas em consideração pelo intérprete para auxiliar na difícil tarefa de 

interpretação da lei positivada às relações jurídicas. Não que a interpretação jurídica seja 

insuficiente para solucionar o caso concreto, mas é mais um elemento para o processo de 

valoração no processo interpretativo. 

                                                                                                                                                         
já o hermeneuta possuirá os elementos científicos dêsse ramo, mas precisará ainda do conhecimento dos aspectos 

de relação com as demais ciências e apreender a técnica tributária”. (NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Da 

interpretação e da aplicação das leis tributárias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1965, p.5) 
170

 Alfredo Augusto Becker, com sua peculiar linguagem crítica defende: “A doutrina da Interpretação do Direito 

Tributário, segundo a realidade econômica, é filha do maior equívoco que tem impedido o Direito Tributário de 

evoluir como ciência jurídica. Esta doutrina, inconscientemente, nega a utilidade do direito, porquanto destrói 

precisamente o que há de jurídico dentro do Direito Tributário”. (BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do 

direito tributário. 5. ed. São Paulo: Noeses, 2010.p. 138). 
171

 Cf. AMAYA, Adolfo A. La interpretación de las leyes tributarias. Buenos Aires: Arayu, 1954. 
172

 Paulo Ayres Barreto se posiciona neste sentido: “o dado econômico, regrado pelo direito, é desconsiderado 

sob o equivocado argumento de se tratar de matéria alheia às preocupações do cientista do Direito. Ambas as 

posturas estão equivocadas. A parcela do dado econômico ou financeiro que ingressa no mundo jurídico, no bojo 

de regra dessa natureza, passa a ter natureza jurídica, não podendo ser desconsiderada por preconceitos 

descompassados com o próprio ordenamento jurídico”. (BARRETO, Paulo Ayres. Planejamento tributário: 

limites normativos. São Paulo: Noeses, 2016, pp. 34 - 35). 
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O que nos parece ultrapassado para a realidade de um Estado Democrático de direito é 

a intepretação das leis tributárias tidas como “in dubio pro fiscum” ou quiçá “in dubio contra 

fiscum” com base em dados econômicos. É necessária a simples e real atividade de 

intepretação em obediência a rígida aplicação das normas tributárias
173

. Não é possível que 

estas máximas sejam aplicadas por simples regra do sujeito que ocupa determinada posição na 

relação jurídica.  

As regras subjetivas prejudicam a busca pelo equilíbrio e harmonia que impedem a 

realização de atos arbitrários por ambas as partes. Se por determinado lado não é possível que 

se caracterize um grupo econômico por mero sócio em comum, por outro não pode se 

defender que os contribuintes possam se esquivar do pagamento de tributos por organização 

societária fraudulenta.  

Por outro lado, voltamos a alertar que não se pode confundir a interpretação puramente 

econômica com dados econômicos ou mesmo atos de elisão fiscal na aplicação legítima e 

lícita das normas tributárias, sem ofender nenhum princípio constitucional ou especificamente 

tributário, atribuindo-se sujeição ou responsabilidade tributária com base neste critério. Ainda 

que transpareça um método complexo, não podemos perder de vista que a denominada 

intepretação econômica não passa de mera intepretação com elementos provenientes de ramos 

análogos de aplicação que servem para auxiliar o entendimento das relações, aqui com 

impactos jurídicos tributários. 

É indiscutível que a atividade de interpretação e a relação entre as diversas disciplinas, 

em contrapartida com a objetividade da aplicação da norma, sequer conseguirá resolver a 

complexidade de aspectos do fato social a ponto de torná-lo perfeitamente traduzível para a 

linguagem jurídica. Por esta razão que não há um verdadeiro “fato puro”, independente se 

revestir da concepção de fato econômico, jurídico ou político; distinção corriqueiramente 

esquecida por parte da doutrina
174

.  
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 Ezio Vanoni com propriedade explica: “A nenhum cidadão pode ser exigido que se pague mais do que deve 

segundo as leis vigentes, nem mesmo se se considera que a importância que ele, legitimamente, se recusa a 

contribuir, deva ser cobrada de outros”. E continua: “Em tempos mais recentes, tanto a aplicação preconcebida a 

favor do contribuinte, como a favor do fisco, verificam-se inadmissíveis”. (VANONI, Ezio. Natureza e 

interpretação das leis tributárias. Rubens Gomes de Sousa (trad.), Rio de Janeiro: Financeiras, 1932, pp. 45-46). 
174

 Becker criticamente escreveu sobre a confusão metodológica que se submete a doutrina ao confundir a 

Ciência de Direito Tributário com a das Finanças Públicas: “Além da infeliz mancebia do Direito Tributário com 

a Ciência das Finanças Pública que o desviriliza, pois exaure tôda a juridicidade da regra jurídica tributária, 

sucede que a maior parte das obras tributárias que pretendem ser jurídicas, quando não padecem daquela 

hibridez, são simples coletâneas de leis fiscais singelamente comentadas à base de acórdãos contraditórios e 

paupérrimos de argumentação cientificamente jurídica, cuja utilização prática está condicionada a mais mutável 

das leis” (BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. 5. ed. São Paulo: Noeses, 2010.p. 5). 
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Não existem fatos jurídicos puros ou fatos econômicos puros, mas cortes de 

linguagem, como meio de aproximação cognoscitiva, no qual cada área do conhecimento 

constrói sua realidade, seu objeto, suas categorias e unidades de significação, fazendo 

referência a um evento passado que não importa em sua completude para o direito, cuja curva 

assintótica defendida pelos semióticos
175

 transparece a melhor descrição. A partir de um mesmo 

evento, portanto, o jurista não necessariamente irá se referir ao mesmo fato do economista, por 

exemplo. 

O Direito, inserido no complexo tecido social, faz o recorte do acontecimento e 

transforma o que lhe chamar mais atenção em linguagem jurídica. Por isso que o Direito cria a 

própria realidade sem se utilizar de conceitos de outras disciplinas, com seu objeto próprio e 

unidades de significação. Para o sistema de referência do direito tributário o fato jurídico é 

tido como um enunciado denotativo no antecedente de uma norma individual e concreta, 

emitido por um prescritor em um processo de positivação do direito de modo a simplificar a 

complexidade da realidade e, se for o caso, se utilizar de elementos econômicos traduzidos 

para a linguagem jurídica, alcançando uma tradução aproximada da realidade econômica
176

. 

Sendo assim, a interpretação econômica no Direito Tributário por força da 

interdisciplinaridade não existe ao menos da forma tradicional que se prega
177

. O que ocorre é a 

interpretação jurídica utilizando elementos econômicos após um filtro de conteúdo e adequação 

diante do fato na construção de linguagem, a partir do corte metodológico empreendido, 

garantindo harmonia suficiente para atribuição de sujeição e responsabilidade tributária.  

Portanto, a interpretação jurídica, não existe sem a interdisciplinaridade, outras áreas 

do conhecimento participam da interdisciplinaridade do Direito, integrando e tornando o 

Sistema Jurídico único e fundamentado, com objetivo de se obter uma norma jurídica mais 

próxima da realidade. Em outros termos, nesta interação de ciências e interdisciplinaridade é 
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 Sobre o tema, o Professor Paulo de Barros Carvalho assim leciona: “Na sua inteireza constitutiva, na sua 

integralidade existencial, o objeto dinâmico é intangível: sempre haverá aspectos sobre os quais um signo poderá 

ocupar-se, de tal modo que por mais que se fale e se escreva a respeito de um simples objeto que está a nossa frente, 

nunca esgotaremos essa possibilidade. Os semióticos representam esse asserto com a chamada “curva assintótica”, em 

que se vê, claramente, que a linha dos signos jamais encosta na coordenada dos objetos” (CARVALHO, Paulo de 

Barros. Direito Tributário: Fundamentos Jurídicos da Incidência Tributária. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 148). 
176

 Neste aspecto, de muita valia são as lições de Vilém Flusser, que afirma ser impossível uma tradução perfeita, 

ainda que entre duas línguas semelhantes. Sempre haverá uma distorção quando submetemos uma expressão À 

atividade de tradução (FLUSSER, Vilém. Língua e Realidade. 2. ed. 1. reimpr. São Paulo, Annablume, 2004). 
177

 Baseando-se em Sáinz de Bujanda, Ramón Falcon y Tella afirma: “la relación económica sólo puede 

provocar el efecto jurídico de que nazca la obligación tributaria si dicha relación ha sido configurada por las 

normas jurídicas de tal modo que, al producirse, la obligación surja por voluntad de la ley”. E continua: “Hoy, 

según acaba de exponerse puede considerarse definitivamente superada la tesis de la interpretación económica, al 

menos entendida en el sentido tradicional de que aquellos supuestos de los que derivan los mismos resultados 

económicos exigen un idéntico trato desde el prisma fiscal” (FALCON Y TELLA, Ramón. Interpretación 

económica e seguridad jurídica. Revista de Direito Tributário, n. 65, pp. 7-15. São Paulo: Malheiros, jul./set. 

1995, p. 8). 
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que surgem no Direito os defensores das denominadas normas de reenvio
178

, desde que 

submetidas aos princípios constitucionais e normas de regência de cada ciência, garantidoras de 

sua autonomia. Por esta razão, é possível, por exemplo, que se utilize de normas de direito Civil 

na aplicação do Direito Tributário, desde que estes não firam os princípios constitucionais 

tributários e regramentos específicos desta área da Ciência, conforme veremos adiante. 

 

3.1.2 Regras de intepretação e os artigos 109 e 110 do Código Tributário Nacional 

  

O Código Tributário Nacional trouxe algumas regras de interpretação no Capítulo 

IV, da Seção III, do Título I, do Livro Segundo. Em nossa análise, o artigo 109, 

pertencente à estas regas gerais do Código que traz a determinação de que os princípios 

gerais de direito privado servem para a pesquisa da definição, do conteúdo e alcance de 

seus institutos, conceitos e formas, excluindo-os para a definição dos efeitos no Direito 

Tributário. Tal dispositivo parece delimitar a autonomia do Direito Tributário em relação 

ao Direito Privado, reafirmando que cada área do conhecimento possui independência, 

mas que é necessária a utilização da interdisciplinaridade para solucionar as complexas 

celeumas das relações jurídicas. 

 O referido artigo não parece que seja tão necessário, mas importante, uma vez que 

as normativas das regras gerais do direito e da ciência jurídica já servem para afirmar a 

autonomia dos ramos do Direito de forma a cada um deles complementar a intepretação 

do outro de forma interdisciplinar, sem que prejudique o corte metodológico realizado 

para cada objeto, assim como visto na análise da suposta interpretação econômica do 

Direito Tributário. Neste sentido, a dita interpretação puramente econômica já é 

suficientemente afastada pela própria letra da lei, já que a autonomia está positivada no 

artigo 109, do Código Tributário Nacional. Não é nem função legislativa hierarquizar 

formas de interpretação, desconsiderando a posição doutrinária firmada e consolidada há 

tempos na doutrina. 
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 Riccardo Guastini define: “En rigor, una norma de reenvio es un enunciado metalingüistico que incluye en su 

formulación la mención —con «nombre y apellido» por así decir de otra fuente. de otra disposición o dc otro 

ordenamiento normativo. Ejemplo paradigmático (de nuevo): las normas de derecho internacional privado”. 

(GUASTINI, Riccardo. Interpretar y argumentar. Silvina Álvarez Medina (trad.), Madrid: Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales, 2014, p. 208). 
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Qualquer relação com a teoria da intepretação econômica trazida por Enno Becker
179

, 

de formação civilista, está afastada pelo direito positivo, até mesmo em razão do contexto 

diverso do que estava vivendo o país germânico, com o seu ressurgimento no pós-guerra e 

diante da necessidade de arrecadação de tributos para financiar novas conjunturas econômicas 

e políticas. Veja que neste outro momento histórico a autonomia do direito tributário era 

pouco viável e sequer participava das disciplinas do curso de Direito
180

. Assim como os 

critérios econômicos, os princípios gerais de direito privado são meios de composição da 

formação da intepretação com incidência no Direito Tributário, diante das lacunas legislativas 

diante da complexidade das relações jurídicas tributárias; esta é a função do artigo 109 do 

Código Tributário Nacional. 

Já o artigo 110 do mesmo diploma legal traz a regra de que uma lei tributária não 

altere a definição, conteúdo e alcance daqueles institutos, formas ou conceitos previstos no 

direito privado constantes nas Constituições ou Leis Orgânicas como critério de fixação das 

competências tributárias.  

Esta disposição tem ligação direta com a fixação de competências e consequente 

hierarquia das normas no Direito pátrio; se o diploma superior fixa competência com base em 

conceito de direito privado não teria lógica a lei tributária alterá-lo podendo ofender a 

harmonia do sistema e consequentemente a segurança jurídica. Por esta razão este dispositivo 

tem por função limitar a atuação do legislador com intuito de proteção do texto constitucional. 

Pensamos que apesar de ser uma espécie de lembrete não é dispensável se considerarmos que 

o Código foi elaborado em outros tempos, sob a égide de outra Constituição, que talvez o 

Estado democrático de Direito não estivesse progredido como o conhecemos nos dias atuais. 

Vale esclarecer que o texto do Código Tributário Nacional foi incompleto em sua 

escrita, já que nos parece que a fixação de competência deve se dar com base no conceito de 

Direito Privado, ou seja, os institutos, formas ou conceitos são próprios de Direito 
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 Analisando a posição de Enno Becker, Wilhelm Hartz, juiz da corte federal de finanças da Alemanha escreve: 

“Na elaboração do seu trabalho, Becker levou em grande conta a aflitiva situação econômica do seu país, como 

fator que recomendava a instituição de normas tributárias rígidas, capazes de combater a evasão da receita 

pública. Era preciso, na opinião de Becker, dotar a Alemanha de instrumentos legais adequados para coibir a 

liberdade, que ele via nos contribuintes, de arranjarem os seus negócios de tal maneira, que, evitando a 

ocorrência do fato gerador previsto na lei obtinham o mesmo resultado econômico, sem o ônus da tributação. 

Nos mesmo resultado sem o ônus da de formas litígios suscitados pelo fisco alemão com base no emprego de 

formas jurídicas elusivas, observou Becker que os contribuintes sempre ganhavam as demandas, pois que os 

tribunais interpretavam as leis fiscais e os negócios jurídicos segundo as normas de hermenêutica próprias do 

direito privado” (HARTZ, Wilhelm. Interpretação da lei tributária: conteúdo e limites do critério econômico. 

Brandão Machado (trad.), São Paulo: Resenha Tributária, 1993, pp. 7-8).  
180

 Sobre as diversas formas de intepretação, com uma abordagem crítica e contemporânea a Enno Becker , Cf. 

NAWIASKY, Hans. Teoría General del Derecho. José Zafra Valverde (trad.), Granada: Editorial Comares, 2002.  
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Constitucional utilizados para atribuir competências, fixados com base no Direito Privado, 

que por sua vez não podem ser alterados pela lei tributária
181

. 

Desse modo, é importante deixar registrado que os artigos 109 e 110 do Código 

Tributário Nacional são dispositivos que não prejudicam ou anulam a interdisciplinaridade, 

mas esclarecem a autonomia sem impedir que os diversos sistemas se comuniquem para 

melhor aplicação e associação diante das complexas relações tributárias atuais. 

 

3.2 Autonomia privada e as normas tributárias 

 

É fato de que o Direito Tributário se relaciona fortemente com o Direito Civil, 

especialmente por regular direitos e obrigações de ordem privada, incluindo direitos, 

obrigações e relações decorrentes de propriedade. Por esta razão, o Tributário acaba 

utilizando institutos e critérios de outros ramos do Direito para construir seu próprio conceito 

e elaborar as normas tributárias. Assim como em qualquer outra relação de ramos do Direito, 

seja o Direito Civil, Administrativo ou Empresarial, a linguagem e conceitos são específicos 

do âmbito Tributário, importando bases para construção de sua própria linguagem diante do 

filtro limitador da Constituição Federal. Em outros termos, apesar do Direito Civil ser de 

importância ímpar para a melhor compreensão e aplicação do Direito Tributário, é necessário 

que haja uma visão de independência sistêmica entre os dois ramos
182

. 
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 Com sua clareza peculiar, o Professor Hugo de Brito Machado assim se posiciona sobre o referido artigo 

legal: “Tem razão o Ministro Marco Aurélio quando afirma o caráter meramente pedagógico do artigo 110 do 

Código Tributário Nacional. Na verdade esse dispositivo nem precisaria existir. Embora se tenha de reconhecer o 

importantíssimo serviço que o mesmo tem prestado ao Direito brasileiro, não se pode negar que, a rigor, ele é 

desnecessário. Desnecessário – é importante que se esclareça – no sentido de que com ou sem ele teria o 

legislador de respeitar os conceitos utilizados pela Constituição para definir ou limitar competências tributárias. 

Mas é necessário porque, infelizmente, a idéia de uma efetiva supremacia constitucional ainda não foi captada 

pelos que lidam com o Direito em nosso País” (MACHADO, Hugo de Brito. O conceito de serviço e algumas 

modalidades listadas no anexo da LC n. 116/2003. In: TORRES, Heleno Taveira (Coord.). Imposto sobre 

serviços – ISS na Lei Complementar n. 116/03 e na Constituição – Coleção de Direito Tributário Vol. II. São 

Paulo: Manole, 2004, p.568). 
182

 O renomado Professor Trotabas assim afirma: “Quando a doutrina civilista afirma, como já se viu, que o 

direito fiscal estaria de algum modo enquadrado no direito privado, não pretende, contudo, sustentar que o 

Código Civil deva reger o lançamento, a liquidação e a cobrança do imposto. Todo o mundo sabe que leis 

especiais têm ingerência nesses assuntos, principalmente para determinar as bases da imposição e para submeter 

certos bens ao imposto. No próprio sentido literal da lei fiscal, já existem, portanto, os elementos de uma 

diferenciação desta lei e da lei civil, ou, se o quiserem, o sinal de uma independência da primeira em relação à 

segunda. Recentemente, H. Lalou mostrou que numerosos artigos do Código são deliberadamente desprezados 

pelas disposições da lei fiscal. A demonstração é por demais evidente para que se deva repetir Acrescentaremos 

apenas que tal desacôrdo legislativo não é peculiar às leis fiscais mais recentes, por isso que, por exemplo, uma 

lei de 1836 já desprezava os artigos do Código Civil relativamente à distinção entre móveis e imóveis no que 

dizia respeito a uma determinada lei tributária”. (TROTABAS, Louis. Ensaio sobre o direito fiscal. Revista de 

Direito Administrativo, n. 26, pp. 34-59. Rio de Janeiro: FGV, out./dez. 1951, p. 37). 
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Diante de fatos jurídicos tributários relacionados com a vontade individual e a 

autonomia privada na produção de negócios jurídicos as análises doutrinárias e jurisprudenciais 

são, às vezes, pouco lógicas e ultrapassam limites constitucionais, de forma a ofender 

princípios de liberdade negocial, direito de propriedade e até mesmo a função social dos 

contratos. Se por um lado há a criação de norma tributária, por outro também há uma 

atividade de produção de normas particulares, respeitando a autonomia privada do particular, 

que poderá ocupar a posição de contribuinte ou responsável tributário. 

A teoria da autonomia privada
183

 remota ao tempo do Código Napoleônico de 1804, 

que garantia ao particular a possibilidade de criar regras jurídicas próprias aos atos em que se 

relacionam desde que não ultrapassem normas gerais. Havia uma clara liberdade de 

contratação resultando em um ato jurídico lícito e voluntário a fim de produzir um negócio 

jurídico, aproxima-se do jusnaturalismo, que com o decorrer dos anos passa a ter cada vez 

mais limitações e princípios constitucionais que também não devem ser ultrapassados. Note-

se que os alemães, no final do século XIX, com o Rechtsgeschäft, ratificaram a ideia de 

autonomia de vontade em um ato produzindo efeitos regulados pelo Direito. 

Partindo da premissa de que a autonomia é o poder de criar suas próprias regras,
184

 

diversas complicações surgem diante da coexistência desta – longe de ser um direito subjetivo 

propriamente dito – com as normas tributárias, especialmente quando vistas sob o manto 

constitucional da isonomia e capacidade contributiva. Por esta razão a Constituição Federal é 

importante instrumento de filtragem a fim de garantir os direitos fundamentais e estabilidade 

do sistema, além da função social dos contratos, da propriedade e regulação da ordem 

econômica a fim de alcançar os objetivos fundamentais da República, tais como a sociedade 

livre, justa e solidária e o desenvolvimento nacional. 

Corriqueiramente presenciamos intervenção estatal nos negócios jurídicos, mas que 

demanda limites para não se tornar um meio de arrecadação tributária contrária aos 
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 Para Heleno Taveira Torres: “Autonomia privada é exercício de poder de criar normas negociais, com auto-

nomia da vontade suficiente para criteriosa seleção das condições e conteúdos, a título de liberdade contratual. 

Toda norma decorre de um ato de decisão, procedido por um sujeito autorizado pelo ordenamento, segundo 

uma pauta preestabelecida de critérios (seguindo outras normas típicas, que dizem como tal sujeito deve agir 

para criar normas).” (TORRES, Heleno Taveira. Direito Tributário e Direito Privado: autonomia privada: 

simulação: elusão tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 114). 
184

 Com maior precisão José Carlos Moreira Alves: “Negócio jurídico, já o acentuamos, é toda manifestação de 

vontade que visa um fim prático que é tutelado pela ordem jurídica. A teoria dos negócios jurídicos é criação 

moderna: data da obra dos pandectistas alemães do século XIX. Os jurisconsultos romano (embora haja opiniões 

em contrário, como a de DULCHEIT) não a conheceram. No entanto, tendo em vista que essa teoria foi 

elaborada com base nos textos romanos, e que ela põe em relevo, de modo sistematizado, conhecimentos 

jurídicos de que os jurisconsultos romanos tiveram intuição, tanto que emanam de suas obras os autores 

modernos geralmente a utilizam no estudo do direito romano” (ALVES, José Carlos Moreira. Direito romano. 

Vol. I. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 181). 
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princípios constitucionais da ordem econômica e à função social dos contratos que 

permeiam estes negócios jurídicos, além da própria segurança jurídica. Conclui-se que 

muito destas celeumas estão relacionados à intepretação e como os institutos são trazidos de 

outros ramos de forma a aplicar o instituto de direito privado nas relações tributárias, 

especialmente nos casos de incidência e de responsabilidade de terceiros, conforme 

passamos a analisar. 

 

3.2.1 Interpretação dos negócios jurídicos privados no Direito Tributário 

 

Os negócios jurídicos são interpretados a partir não de fatos, mas das alegações de 

fatos caracterizados por fatos jurídicos, que serão objeto do instituto da prova, que será objeto 

de capítulo específico deste trabalho. O modo com que estes fatos são tratados, utilizando-se 

como base um viés privado ou tributário, impacta diretamente na construção da interpretação. 

A interpretação jurídica é única e suas técnicas são basicamente as mesmas para qualquer 

ramo do direito
185

, já que seguem o mesmo processo lógico, tornando o processo de 

construção de modo mais ordenado. 

Na intepretação de um negócio jurídico com efeitos no Direito Tributário as 

ponderações serão tomadas de forma mais elaborada, tendo por base o texto legal em conjunto 

com os termos privados sem que esta interação se torne incompreensível e ilógico no ciclo de 

relações jurídicas corriqueiras. As diretrizes devem seguir as normas de Direito Tributário 

sem ignorar os institutos de Direito Privado, de forma a demarcar regras de interpretação, 

inclusive com indicação do órgão ou autoridade incumbida para aquela tarefa, pois conforme 

já afirmado, a Ciência Jurídica não se faz sozinha e nem se encontra pronto nos textos 

escritos. É o mesmo que compararmos à clássica indagação do que seria o bloco de mármore 

sem forma, sem a lapidação do artista, que lhe transforma em obra-prima. 

A intepretação de negócios jurídicos demanda uma metodologia para que seja possível 

a aplicação das normas de Direito Tributário. Por isso que nos parece mais prudente que haja 

uma interpretação de Direito Tributário no qual se utilize elementos de Direito Privado, qual 

seja o negócio jurídico. 
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 Em sua clássica obra, Emilio Betti expõe a complexidade de uma intepretação musical (Cf §49 - 

Problematica della interpretarione musicale. Processo di individuazione e integrazione: tecnica e arte 

riproduttiva - pp. 760 – 763) e se manifesta em relação à interpretação jurídica no seguinte sentido: 

“L'interpretazione che un'attività volta a riconoscere e a ricostruire interessa il diritto, è significato da attribuire, 

nell'orbita di un ordine giuridico, a forme rappresentative, che sono fonti di valutazioni giuridiche, o che di 

siffatte valutazioni costituiscono l'oggetto. Fonti di valutazioni giuridiche sono norme giuridiche e precetti ad 

esse subordinati, posti in vigore in virtù di un'apposita competenza normativa” (BETTI, Emilio. Teoria Generale 

della interpretazione. Vol. II. Milão: Giuffrè, 1990, pp. 802 – 803). 



105 

 Diante de fatos ocorre a construção jurídica de uma situação envolvendo partes 

que manifestaram sua vontade em um documento, esperando que diante daquela situação 

houvesse o regramento esperado, de modo com que os efeitos produzidos devem, em 

primeiro plano, respeitar o acordo de vontades, se submetendo à normatização tributária 

para análise dos efeitos tributários. Quando se trata de negócio jurídico a construção 

deve abranger mais do que a simples juridicidade
186

, considerando o negócio jurídico 

com seus efeitos e a manifestação de vontade, para possibilitar a interdisciplinaridade 

com o Direito Tributário. Por isso podemos afirmar que são elementos que compõe o 

processo de interpretação a causa, objeto e a forma, como elementos de existência do 

negócio jurídico. O seu próprio texto traz elementos originários do contrato firmado 

entre as partes, como manifestação de sua vontade. Em conclusão, o conjunto de 

enunciados produz o negócio jurídico, que será trazido à linguagem do Direito 

Tributário, ou seja, o fato do negócio jurídico vertido em linguagem competente de 

acordo com as normas do Direito Tributário.  

No universo econômico formado, às vezes, por diversos contratos e subcontratos 

a atividade interpretativa deve ser cautelosa e limitada, respeitando a autonomia privada 

e ao mesmo tempo garantindo a essência das normas de Direito Tributário de forma a 

aproximar as sub-áreas do Direito. Não há uma fórmula completa para enumerar 

critérios de interpretação diante de áreas complexas do Direito, cabendo ao intérprete 

exercer a atividade hermenêutica de modo a buscar a harmonia de elementos do privado 

e do tributário, formando o significado resultante da intertextualidade e 

intratextualidade. 

Neste processo do levantamento das possibilidades e atribuição de um significado, 

dentre as diversas dimensões possíveis, a autoridade competente não deve se deixar levar 

pelos vícios do impulso arrecadatório, mas investigar e buscar o mais puro significado do 

negócio jurídico na balança do enunciado e contexto fático, atento aos limites que a 

Constituição e que as normas tributárias lhe impõe. Esta tarefa é árdua, especialmente por 

envolver consequências patrimoniais e de interesse público, sem que seja possível perder a 

razoabilidade hermenêutica e as regras emanadas dos princípios Constitucionais dignos de 

um Estado de Direito.  
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 Assim também se posiciona Pontes de Miranda: “Tem-se, portanto, de distinguir da interpretação do negócio 

a apreciação da sua juridicidade (existência, validade, eficácia). Por outro lado, interpretando-se, vem-se a saber 

que incidiram regras jurídicas cogentes e regras jurídicas dispositivas; mas à própria interpretação dos negócios 

jurídicos lei impõe regras jurídicas interpretativas”. (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de 

direito privado. Parte geral. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984. Vol. XXXVIII, p. 70). 



106 

 

3.2.2 Limites da aplicação de normas tributárias e a autonomia privada 

 

Conforme visto no item anterior, a interpretação envolvendo duas sub-áreas do Direito 

possuem limites para que seja possível a aplicação harmônica de regras do direito privado 

com impactos na esfera tributária. Se por um lado a aplicação e construção da realidade é 

tributária, não é possível que se desconsidere toda uma realidade e garantia constitucional da 

autonomia privada. 

Ponto chave é que não se confunda a função arrecadatória com as normas tributárias; 

há uma grande diferença entre capacidade contributiva com capacidade financeira de um 

determinado contribuinte. Isso muito decorre do embaraço que se faz entre o Direito 

Tributário e a Ciência das Finanças, arbitrando alguns como sinônimos, concêntricos e outros 

como ciências autônomas. O financiamento do Estado e seus objetivos se dão em razão da 

arrecadação de tributos, ou seja, o Estado, por regra, não gera sua própria riqueza, mas 

arrecada tributos e diante de uma decisão, seja política ou determinada por regras de 

mandamento. A Ciência das Finanças e o Direito Tributário se interligam, uma vez que a 

tributação e a forma como irão ser aplicados os recursos são muito próximos.  

Obviamente o tributo exerce certas funções, como a função alocativa; distributiva e 

estabilizadora. A função alocativa se dá em razão do tributo causar um impacto na economia, 

ou seja, traz reflexos no setor público e privado, provocando ou desestimulando 

comportamentos. As medidas de incentivo governamental, por exemplo, servem como 

diminuição da carga tributária, provocando o aumento ou diminuição do consumo. Por outro 

lado, quando falamos de função distributiva, partimos para o lado do Estado Social, já que o 

Estado pode utilizar-se da tributação para distribuir ou redistribuir a renda, tributando quem 

possui maior condição financeira e aplicando seus recursos em favor dos menos favorecidos, 

como um meio de redução de desigualdades sociais por meio da tributação.  Além de 

funções alocativa e distributiva, o tributo pode ser utilizado para equilibrar o meio econômico, 

com preços, emprego e crescimento ideais para determinado período histórico de um país. 

Esta é a denominada função estabilizadora do tributo. 

Não há uma livre concorrência por simples aplicação da autonomia privada, já que a 

própria Constituição Federal regula a Ordem Econômica, com auxílio da tributação, 

delimitando-a de forma sadia. Quaisquer umas dessas funções do tributo estarão relacionadas 

diretamente à política econômica e à autonomia privada, estudando as formas e efeitos dessa 

intervenção, com reflexos no sistema tributário. Neste aspecto é latente a ligação entre o 
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Direito Tributário e o Econômico, com sua comunicação e os aspectos de atuação187. É 

evidente que a interpenetração da Ordem Econômica interfere fatalmente na interpretação da 

Ordem Tributária e vice versa em um ciclo indeterminado em busca da simplificação de 

ambos os ramos do Direito. Há uma relação intrínseca entre Direito Tributário e a Ordem 

Econômica, com viés na autonomia privada, livre concorrência188 - resultado da livre iniciativa 

- e responsabilidade tributária, em especial quando há formação de grupos econômicos, seja 

de fato, seja de direito. A história nos comprova que o liberalismo extremo torna-se 

prejudicial e predatório, prejudicando a economia e a isonomia dos indivíduos da sociedade. 

A autonomia privada, livre concorrência e responsabilidade tributária devem ser 

garantidas para que não ocorram abusos de ambos os lados; se há a necessidade que não 

exista uma anarquia concorrencial no mercado, ao mesmo tempo é fundamental que coexista 

um limite estatal em busca do desenvolvimento e progresso social, distante da neutralidade 

concorrencial, em que o Estado deve intervir, mas que não seja de ordem extrema. O limite, 

em breves palavras, reside na pura aplicação constitucional, garantindo a livre iniciativa e os 

limites do cumprimento da ordem econômica e consequente exercício das liberdades 

constitucionais. 

Ainda que o tributo possua essas funções, não é possível que se utilize de artimanhas 

interpretativas ou funções do tributo para que o intérprete previamente colha informações em 

um enunciado prescritivo, com analise das significações isoladas, para produzir determinada 

norma arrecadatória sob a proteção de estar sendo exercida pela linguagem competente. A 
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 Sobre o tema, Luís Eduardo Schoueri assim escreve: “Sobre a relação entre tributação e Ordem Econômica, 

deve-se ponderar que a primeira não é um corpo estranho na última, mas parte dela e por isso deve estar em 

coerência com a Ordem Econômica, submetendo-se a ela. Se a lei tributária influi na Ordem Econômica, então 

ela já não mais se justifica apenas com argumentos extraídos da doutrina tributária”. (SCHOUERI, Luís 

Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 87). 

Interessante também anotar os ensinamentos de Hugo de Brito Machado: “certo é que a Constituição Federal de 

1988 consubstancia indiscutível opção política pela ordem econômica da livre iniciativa, e isso tem sérias 

consequências no campo da tributação, especialmente no que preserva a propriedade privada e a livre 

concorrência, e prescreve a defesa do meio ambiente, por que com isso se torna desprovido de validade jurídica 

qualquer ato estatal, individual ou normativo, inclusive os atos da Administração Tributária, que se ponham em 

conflito com esses princípios e regras constitucionais” (MACHADO, Hugo de Brito. Ordem econômica e 

tributação. In:  FERRAZ, Roberto (coord.). Princípios e limites da tributação 2: os princípios da ordem 

econômica e a tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 377). 
188

 Registramos as palavras de Caio Takano nesse sentido: “Daí se extrai que a livre concorrência configura um 

meio para atingir uma finalidade constitucionalmente delimitada (dignidade de existência de todos), que deve 

prestigiar a livre atuação dos agentes do mercado (livre iniciativa), mas que ao mesmo tempo, controle e fixe 

limites para essa atuação, protegendo a concorrência e, desta forma, garantindo a todos uma existência digna 

fundada na livre iniciativa e na valorização do trabalho. O Estado não deve se manter neutro frente a 

concorrência, apenas, mas igualmente promover um ambiente propício ao seu desenvolvimento” (TAKANO, 

Caio Augusto. Livre Concorrência e Fiscalização Tributária. Revista Dialética de Direito Tributário, n. 223, pp. 

56-70. São Paulo: Dialética, abr. 2014, p. 58).  
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construção linguística da realidade pelo sujeito competente deve se dar com aspectos lógicos e 

coerentes, sem induzir e buscar justificativas para a arrecadação. 

O Estado deve atuar discretamente, orientando de forma a organizar as ações 

econômicas, aliadas aos instrumentos tributários, com a busca pela harmonia de princípios, 

em busca da garantia dos princípios constitucionais garantindo diversas liberdades positivadas 

no sistema constitucional. Porém, não são tão raras as oportunidades em que o Estado atua de 

forma a garantir os interesses próprios de arrecadação, esquecendo-se dos demais e atuando 

de forma arbitrária e inconstitucional, como nos inúmeros casos reconhecidos pelo Poder 

Judiciário como sanção política
189

.  

Obviamente, não podemos ignorar que há contribuintes que se descumprem a 

obrigação tributária de forma substancial, reiterada e injustificada. Nestes casos, o 

ordenamento guarda favores legais para que não se desequilibre a relação econômica, 

ofendendo também liberdades dos contribuintes que operacionalizam sua atividade de forma 

lícita e que cumprem com suas obrigações tributárias. 

Estes meios coercitivos restringem as liberdades a fim de que, direta ou indiretamente, 

force o contribuinte a pagar um tributo, atingindo a parte primordial daquele direito, na 

maioria das vezes, um direito fundamental. O Estado possui meios específicos para cobrança 

de tributos e reconhecimento de responsabilidade tributária e por isso não deve se utilizar de 

meios oblíquos a fim de, em um abuso de poder, obrigue o contribuinte a pagar o tributo por 

simples objetivo arrecadatório.  

O cerne da questão está nos excessos, tanto por parte dos contribuintes quanto por 

parte do Estado. As atividades de fiscalização criam uma pseudo-presunção de má-fé por 

parte dos contribuintes, agindo com excesso diante da míope sensação de poder de uma 

certeza legal. Na sociedade civilizada, regida por um Estado de Direito, já se evoluiu o 

suficiente para que o tributo não seja cobrado através da força, mas por normas tributárias de 

cobrança digna de seus contribuintes. A ampla defesa e o contraditório devem ser tidos como 

baluartes da civilização e da democracia; sem o seu respeito é melhor que se renda ao 

reconhecimento de um Estado falido e ditatorial. 

                                                 
189

 A sanção política, na conceituação de Humberto Ávila, pode ser construída a partir da análise da 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quando o Poder Público se utiliza de meio coercitivo a fim de, 

direta ou indiretamente forçar o contribuinte a pagar um determinado tributo, causando restrição excessiva ou 

desproporcional ao direito fundamental de livre exercício de atividade lícita, já objeto de limitação intrínseca 

(ÁVILA, Humberto Bergmann. Comportamento anticoncorrencial e direito tributário. In:  FERRAZ, Roberto 

(coord.). Princípios e limites da tributação 2: os princípios da ordem econômica e a tributação. São Paulo: 

Quartier Latin, 2009, p.435). 
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Desta maneira, não podemos ignorar a atuação do Poder Judiciário no controle e limitação 

do imenso poder que detém os atos de fiscalização, especialmente no tocante a responsabilidade 

tributária. As sanções políticas podem maquiar as obrigações tributárias principais como se fosse 

digno de aplicação de um Estado democrático, mas que na verdade prestigiam o interesse de 

poucos, dotados de maior capacidade financeira, em clássica afronta às liberdades constitucionais, 

em especial os princípios da Ordem Econômica e autonomia privada. 

A análise simplista deve ser descartada, utilizando-se da interdisciplinaridade de diversas 

áreas do Direito e das Ciências a fim de que se chegue, após uma exaustiva atividade de 

lapidação, dentro de um universo de conhecimento, a um produto de maior eficiência 

constitucional, respeitando a coexistência harmoniosa de liberdades. Os limites existem e devem 

ser respeitados da melhor maneira possível, com proporcionalidade e proibição do excesso. 

 

3.3 Institutos do Direito Civil na Responsabilidade do Grupo Econômico 

 

3.3.1 Simulação, dissimulação, fraude à lei, negócio jurídico indireto 

 

No exercício da aplicação das normas tributárias, buscando-se o equilíbrio do Sistema 

e cumprimento da Constituição Federal, é possível constatar que corriqueiramente utilizam 

institutos de Direito Civil em fatos jurídicos tributários, já que a interpretação jurídica 

depende diretamente da interdisciplinaridade, de modo que as outras áreas do conhecimento 

devam participar, não como mecanismo de fundamentação para chegar ao resultado, mas 

como meio de aplicação da interdisciplinaridade do Direito, integrando e equacionando o 

Sistema Jurídico de forma única e fundamentada, aproximando a norma jurídica da realidade 

fática com especial respeito ao princípio da estrita legalidade e do devido processo legal. 

De fato, alguns dos instrumentos do Direito Civil vêm sendo utilizados com maior 

frequência, em especial para suprir uma ausência de norma específica de responsabilização do 

grupo econômico por dívida de terceiros, escorando-se especialmente no artigo 116, do 

Código Tributário Nacional. Há uma interpretação autônoma no Direito Tributário no sentido 

de que este possui exigências próprias, distintos do direito privado, caracterizando uma 

questão fundamental, com a presença fundamental do intérprete como forma de solução 

árdua
190

 para justificar as maneiras de inserção de elementos de Direito Privado na relação 

jurídica tributária.  

                                                 
190

 Jean Pujol alerta para atual e difícil tarefa de equacionar as distintas áreas do Direito: “La question de 

l’autonomie du droit fiscal est donc très actuelle et elle présente en même temps un grand intérêt. Il ne s’agit pas 
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A base da análise da aplicação do Direito Privado em matéria fiscal está 

condicionada à interpretação do aplicador do direito, na transposição no domínio dos 

princípios de tributação de forma a considerar apenas as condições em que o direito fiscal é 

desenvolvido, ou seja, a lei fiscal está intimamente relacionada com os de direito privado, 

apesar de não se confundirem. O direito privado deve ser utilizado para o fim a que se 

destina, uma vez que não deve tornear as disposições da lei fiscal, razão pela qual a missão 

do intérprete é nesse ponto crucial para obter uma aplicação específica para cada caso.  

A simulação é corriqueiramente utilizada para atribuir responsabilidade ao grupo 

econômico, misturando elementos do Direito Civil que impactam diretamente na relação 

jurídica tributária. Vale registrar que a simulação no Código Civil de 1916 estava prevista 

como causa de anulabilidade e no regime civil atual se encontra como hipótese de 

nulidade
191

. Há, na simulação, uma aparência da real intenção das partes, induzindo 

terceiros a pensar algo diverso do que já foi pretendido e combinado. Assim, na simulação 

fiscal, no âmbito de Direito Tributário, o contribuinte eclipsa, disfarce algum elemento da 

relação jurídica tributária, seja o fato gerador, base de cálculo ou mesmo o sujeito passivo 

a fim de reduzir ou não pagar tributo. 

Já na dissimulação efeitos são os mesmos, mas de forma parcial, incompleta, em que 

parte do negócio jurídico é ocultada. Desta forma, há uma parte do negócio que existe de 

forma real, com simples intuito de ocultar algum elemento da relação jurídica tributária de 

modo a mascarar a real intenção de não pagar tributo do contribuinte. É o clássico exemplo 

em que há uma compra e venda de um imóvel, mas o contribuinte simula uma doação para 

se evadir de determinada tributação. Assim, o vendedor dissimula o negócio jurídico de uma 

doação de forma com que recebe ocultamente pela venda que de fato ocorreu. Este é o 

mesmo raciocínio que vem sendo utilizado para afirmar que o grupo econômico é meio de 

dissimulação para não pagamento de tributos da empresa fadada à falência.  

É certo que o artigo 116 do Código Tributário Nacional foi alterado de forma substancial 

pela Lei Complementar nº 104 de 2001, sendo que este dispositivo legal possibilita a autoridade 

fiscal administrativa desconsiderar atos e negócios jurídicos que entender simulatórios que visam 

                                                                                                                                                         
seulement d’une querelle de mots pour choisir entre autonomie et particularisme afin de qualifier la situation du 

droit fiscal relativement au droit privé. Ce sont en vérité deux conceptions opposées de la fiscalité qui 

s’affrontent.” (PUJOL, Jean. L’application du droit privè en matière fiscale, Paris: Librairie générale de droit et 

de jurisprudence, 1987, p. 13). 
191

 Tercio Sampaio Ferraz Júnior, com sabedoria define a simulação nestes termos: “Simular é verbo construído a partir 

da raiz simul, isto é, semelhante. Simular, nesse sentido, tem a ver com fazer algo que tem uma aparência, que se parece 

com aquilo que aparece, mas, na verdade (plano empírico dos fatos) é outra coisa, isto é, é outro fato” (FERRAZ 

JUNIOR, Tercio Sampaio. Simulação e negócio jurídico indireto. No direito tributário e à luz do novo código civil. 

Revista Fórum de Direito Tributário, n. 48, pp. 9-25. Belo Horizonte: Editora Fórum, nov. /dez., 2010, p. 11). 
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dissimular os realmente ocorridos e pressupostos pela hipótese de incidência tributária. Mas esta 

distinção de situação de fato e situações jurídicas é uma região cinzenta, sendo inviável que o 

Fisco pressuponha e desconsidere atos e negócios jurídicos pelo simples fato de reduzir custos da 

atividade econômica, enquanto que a simulação e dissimulação encontram suportes 

constitucionais limitadores, até mesmo no Código Civil
192

. 

O intérprete não pode apenas considerar a interpretação segundo o critério econômico, 

conforme já visto, desconsiderando o sentido das normas, institutos e conceitos jurídicos da 

realidade e formas jurídicas. Alterar estes conceitos constitucionais viola flagrantemente a 

segurança jurídica, previsibilidade e firma um novo pacto federativo, com distribuição de 

novas competências. Obviamente, cabe à Fazenda Pública no âmbito tributário a 

comprovação desta ocultação do negócio jurídico.  

É importante que fixe que a simulação, ou mesmo a dissimulação, não é fazer o que se 

declara fazer; se há algum vício de validade este deve ser comprovado com a falta de 

preenchimento dos requisitos legais, se não há qualquer abuso, seja de fato ou de direito, e 

não tenha qualquer comprovação de alteração do requisito legal essencial, o ato deve ser 

ratificado, ainda que pelo Poder Judiciário. Há de se garantir, por mais óbvio que pareça, o 

direito constitucional do livre exercício de atividade econômica. 

Na fraude à lei, causa de nulidade, há uma violação de forma oblíqua ao próprio 

conteúdo prescritivo. Há uma suposta licitude no ato, mas que ofende o instrumento legal, não 

de forma direta, textual, já que o resultado é proibido pela lei. Não há uma simulação, mas 

uma licitude, com manipulação legal a fim de que se viole ou deixe de pagar um tributo, 

utilizando o texto legal de forma equivocada e maliciosa.  

Vê-se que não há uma diferença de vontades, com ocultação da vontade real, mas há 

um intuito das partes se determinado ato jurídico de forma a chegar ilegalmente ao fim 

pretendido
193

. Há uma verdadeira construção de negócio jurídico, com vontade das partes com 

viés principal no real negócio jurídico realizado. Por esta razão não é possível que se 

confunda nosso ordenamento com o rigor terminológico previsto na Lei Geral Tributária 

espanhola, onde a fraude é utilizada como norma anti-elisiva e por falta de previsão legal 

expressa não pode ser utilizada da mesma maneira no ordenamento pátrio. 

                                                 
192

 Vale o registro de que a Lei Complementar nº 104 foi publicada em 11 de janeiro de 2001, exatamente um 

ano antes da publicação do Código Civil. 
193

 Em clássica obra, Tulio Rosembuj, citando De Castro, afirma: “El fraude de ley se verifica «cuando se intenta 

amparar el resultado contrario a una ley en otra disposición dada en verdad con una finalidad diferente. El 

negocio en fraude a la ley consiste en utilizar un tipo de negocio o un procedimiento negocial con el que se busca 

evitar las normas dictadas para regular otro negocio: aquel precisamente, cuya regulación es la que corresponde 

al resultado que se pretende conseguir con la actividad puesta en práctica” (ROSEMBUJ, Tulio. El Fraude de 

Ley y el abuso de las formas en el derecho tributario. Madrid: Marcial Pons, 1994, p. 13). 
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O denominado negócio jurídico indireto também pode interferir nas relações 

tributárias
194

. Esta espécie de vício de vontade ocorre nos casos em que as partes realizam 

um negócio jurídico utilizando-se de determinados fins, utilizando-se de meios que 

originalmente não têm essa função, alcançando assim uma tributação menor. Ressalva-se 

mais uma vez que não há ilicitude no fato de pagar menos tributo, mas poderia haver ato 

contrário à lei se o negócio jurídico indireto for praticado em conjunto com um ato ilícito, 

utilizado muitas vezes como argumento para desconsiderar atos jurídicos, nos moldes do 

artigo 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.  

Ocorre, em outros termos, a utilização de um negócio típico para alcançar um fim 

diverso do que correspondeu ao objetivo, se obtém efeitos econômicos que resultam do 

fato gerador, mediante um negócio jurídico diferente, que não se confunde com a 

simulação fraudulenta, pois tanto na dissimulação quanto no negócio jurídico indireto há 

negócio válido, existe fato licito, mas de forma oblíqua. 

Neste caso também é necessário que referido instituto seja visto com ressalvas, já 

que o princípio da estrita legalidade não pode ser ignorado, permitindo que juridicamente 

o negócio seja desconsiderado por produzir resultado atípico em relação aos resultados 

esperados. Situação semelhante será visto no tópico do abuso de formas, instituto de 

direito germânico utilizado em diversas relações de direito tributário. 

A utilização destes institutos demonstra a clara existência de um intenso trânsito 

entre o Direito Civil e o Direito Tributário, reafirmando a necessidade de complementação 

das diversas áreas do Direito, em harmonia com a interdisciplinaridade e autonomia195. 

Neste sentido, o uso de novos institutos deve ser com cautela, respeitando a autonomia de 

cada ramo do Direito e a harmonização com as regras e lógica próprias. 

 

 

                                                 
194

 Cf. XAVIER, Alberto. A evasão fiscal legítima: o negócio jurídico indireto em direito fiscal. Revista de 

Direito Público, v. 6, n. 23, pp. 236-253. São Paulo: Revista dos Tribunais, jan./mar. 1973; ROSA, Edgard 

Lincoln de Proença. O Negocio jurídico indireto e suas repercussões no direito tributário. Revista de Direito 

Tributário, n. 15-16, pp. 135-144. São Paulo: Revista dos Tribunais, jan. /jun., 1981. 
195

 Misabel Abreu Machado Derzi bem alerta sobre a complementação sem critério científico: “Como se vê a 

mera transposição de regras e cláusulas gerais sem observância dos princípios gerais e superiores da Constituição 

– Estado de Direito e garantias fundamentais – de um ramo jurídico para o outro, causam desvios e aberrações. 

Se nem mesmo o próprio Direito privado, as lacunas e suas complementabilidade têm aplicação homogênea, são 

errôneos os empréstimos feitos por alguns juristas dos institutos e regras civilistas, com que pretendem criar 

tributo por analogia, a fim de coibir o planejamento tributário e a economia de imposto” (DERZI, Misabel Abreu 

Machado. O planejamento tributário e o buraco do real. Contraste entre a completabilidade do Direito Civil e a 

vedação da completude no Direito Tributário. In:  FERREIRA, Eduardo Paz; TORRES, Heleno Taveira; 

PALMA, Clotilde Celorico. (Org.). Estudos em homenagem ao Professor Doutor Alberto Xavier: Economia, 

Finanças Públicas e Direito Fiscal. Vol. II. Coimbra: Almedina, 2013, p.411 
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3.3.2 A responsabilidade civil na sistemática atual e consequências para o Direito Tributário 

 

As regras de responsabilidade no âmbito civil por vezes são utilizadas no Direito 

Tributário de forma apriorística, razão pela qual merece nossa atenção da forma com que 

está sendo abordada na sistemática atual, particularmente com a entrada em vigor do 

Código de Processo Civil.  

Importante que se destaque que para efeitos de responsabilidade solidária o Código 

Civil traz no artigo 265 a importante ressalva de que a solidariedade não se presume, ou 

seja, necessariamente resultará da lei ou da vontade das partes. Se há, portanto, 

possibilidade de aplicação do Código Civil, também deve se respeitar a legalidade de 

forma a permitir e disciplinar as regras de responsabilidade civil nas relações de Direito 

Tributário, não simplesmente presumir e aplicar regras de Direito Civil sem adotar 

critérios lógicos e seguros para o sistema jurídico. 

Na sistemática atual, nos termos do artigo 789 do Código de Processo Civil, o 

devedor responde com todos os bens presentes e futuros para o cumprimento de suas 

obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei, o que comparado ao artigo 391 do 

Código Civil já não são todos os bens do devedor que respondem pela dívida, mas 

excepcionam-se os bens impenhoráveis. Vê-se que na aplicação do Direito Tributário já é 

norma que se torna relevante, quando é possível alcançar os bens de terceiros.  

Assim, no artigo 790 do Código de Processo Civil estão elencados os sujeitos 

responsáveis pela dívida civil, que nos moldes do Direito Tributário há o sucessor, nos 

casos de direito real; o sócio, quando previsto em lei; do devedor e o cônjuge ou 

companheiro quando os bens próprios ou da meação responderem pela dívida; alienados 

ou gravados com ônus real na hipótese de fraude à execução; alienação ou gravação com 

ônus real anulada, em ação autônoma, de fraude contra credores; e o responsável quando 

houver desconsideração da personalidade jurídica.  

Destaca-se, nessa análise, a novidade de previsão da norma processual no sentido 

de que a alienação ou gravação com ônus real anulada em ação autônoma de fraude contra 

credores e a novidade de atribuir ao responsável o ônus de arcar com a dívida quando 

houver desconsideração da personalidade jurídica, situações não eram previstas no artigo 

592 do Código de Processo Civil de 1973.  

Nessa hipótese, que chama a atenção para efeitos tributários, em especial quando 

analisado em conjunto com o artigo 185 do Código Tributário Nacional. Vê-se que com a 
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redação do Código de Processo Civil existe um problema de validade
196

, discutido em 

ação própria, quebrando a barreira da autonomia privada por má utilização do instrumento 

da alienação ou gravação com ônus real. O Código deixou claro que tal situação deve ser 

considerada como hipótese de anulabilidade e não de ineficácia do ato, o que pode trazer 

consequências ímpares para a possível atribuição de responsabilidade à terceiro no grupo 

econômico, com único intuito de fraudar credores. Nestes termos, há problema de 

validade, que pode gerar anulação do negócio jurídico nos termos do artigo 171 do Código 

Civil, o que é criticado pela doutrina civilista, mas não considerada na nova normatização 

processual.  

Independente das considerações doutrinárias, o fato é que não houve alteração pelo 

novo Código de Processo Civil, impedindo que o Fisco se utilize do argumento de que há 

uma nulidade em caso de fraude contra credores, de modo que o bem retorna ao 

patrimônio e será discutida sua nova destinação. Dessa forma, se houver uma fraude 

dentro de um grupo econômico o bem retornará ao patrimônio da empresa, por ter sido 

anulado o negócio jurídico. 

Outro aspecto relevante é sobre a responsabilidade dos sócios prevista no artigo 

795, do Código de Processo Civil, garantindo que seus bens particulares não respondam 

pelas dívidas da sociedade, salvo nos casos previstos em lei. Nos casos em que o sócio for 

réu, pode exigir que primeiro sejam executados os bens da sociedade e que seja respeitado 

o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, inovação da nova lei processual, 

trazido pelo artigo 137, que será abordado em momento oportuno neste trabalho.  

Por hora, no ínterim da responsabilidade declarada em fraude contra credores, cabe 

registrar que no caso de acolhimento do incidente a alienação ou a oneração dos bens será 

ineficaz, ou seja, o incidente atua no plano da eficácia e não da validade, que pode ser tido 

como uma alteração da parte final do artigo 50 do Código Civil, quando menciona que os 

efeitos de algumas relações sejam estendidos aos bens particulares. Este dispositivo do 

Código Civil sempre foi por diversas vezes questionado em relação à responsabilidade 

tributária, sendo que é importante que para os que defendem sua aplicabilidade considerar 

a discussão sobre os efeitos e a inovação da legislação processual. São estas relações e 

possibilidade de aplicação às relações tributárias que passamos a estudar. 

                                                 
196

 Grande parte da doutrina civilista se opõe que a fraude contra credores seja tratada como hipótese de 

anulabilidade, já que o bem objeto da fraude retorna ao patrimônio do devedor fraudulento e o autor da ação 

deverá iniciar nova empreitada para conseguir a satisfação patrimonial: Cf. THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Fraude Contra Credores. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. p. 183; CÂMARA, Alexandre 

Freitas. Lições de Direito Processual Civil. 9. ed. Vol. II. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 211 e REsp. 

971.884/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 22.03.2011. 



115 

 

3.3.3 Vícios de validade por atos abusivos e suas implicações tributárias 

 

A atuação fiscal em busca pelo financiamento dos objetivos estatais atrelado ao 

aumento incessante da complexidade das relações sociais acaba por ampliar as 

possibilidades de desconsideração de atos jurídicos que licitamente afastam a tributação, 

atrelado a este recurso de suposto dever ético de pagar tributos e princípio da capacidade 

contributiva
197

. 

Os vícios de validade devem ser comprovados, prevalecendo a função essencial da 

prova para se determinar a nulidade a ser ratificado por manifestação do Poder Judiciário, 

garantindo o direito constitucional do livre exercício de atividade econômica. A forma e os 

conceitos legais devem ser interpretados dinamicamente a fim de que possa abranger todos os 

negócios jurídicos praticados na sociedade.  

O formalismo, portanto, tem que ser visto com reservas, interpretados de acordo com a 

Constituição Federal, como instrumento limitador do poder e de fixação de conceitos 

mínimos. Há evidente necessidade de se privilegiar a segurança jurídica e a legalidade diante 

da tributação, afastando o individualismo e os problemas de coordenação sistêmica, sem 

desnaturar o conceito original e respeitando os limites razoáveis. 

O plano negocial, amparado pelo direito privado, e o planejamento fiscal devem ser 

analisados com cautela diante da autonomia privada e liberdade negocial. A complexidade 

destes dois planos não deve ser utilizada como fundamento para generalizar todos os atos 

como atos de elisão, traduzindo-os como forma de evitar a hipótese de incidência. Diante do 

silêncio da lei os contribuintes têm o direito de procurar estes fins econômicos evitando a 

carga fiscal. Porém, a recíproca não é verdadeira, pois a administração pública não pode se 

utilizar das carências legislativas para desconsiderar o que não é vedado em lei. 

Desse modo, o abuso de forma e abuso de direito estão ligados diretamente a esta 

distinção, sem olvidarmos dos limites constitucionais do poder de tributar. A análise de um 

negócio jurídico, se deve ou não ser tributado, antes precisa se atentar para a Constituição 

Federal e suas limitações, sem olvidar do rigor terminológico dos institutos.  
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 Diante destes diversos vícios, a Professora Fabiana Del Padre Tomé assim sintetiza a celeuma 

contemporânea: “Então, hoje, alguns dos conceitos empregados e que geram essa insegurança, geram essa 

insegurança principalmente por quê? Principalmente porque são palavras utilizadas para descaracterizar negócios 

jurídicos, porém utilizadas em momentos completamente distintos. (...) Porque, com a dissimulação mencionada 

no parágrafo único do art. 116 do CTN, incluído com a Lei Complementar 104/2001, é que começou a ser 

retomada essa discussão sobre qual seria a amplitude” (TOMÉ, Fabiana Del Padre. Conceitos Polêmicos no 

Âmbito do Planejamento Tributário: Propósito Negocial, Abuso de Direito, Abuso de Forma e Negócio Jurídico 

Indireto. Revista de Direito Tributário, São Paulo: Malheiros, v. 123, p. 189-194, out. 2015). 
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3.3.4 Teoria do abuso de forma 

 

Além destes vários institutos de Direito Civil o abuso de forma e abuso de direito são 

frequentemente utilizados para desconstituir negócios jurídicos, que originariamente são 

lícitos, e atribuir responsabilidade de tributos a terceiro, como no caso de grupos econômicos. 

São atos que impactam diretamente em direito fundamentais, da propriedade e devem ser 

analisadas de acordo com os preceitos constitucionais, especialmente o princípio da estrita 

legalidade e um rigor terminológico, com alterações semânticas nos enunciados. 

Vê-se, por exemplo, que o abuso de formas jurídicas
198

 é tido como um ato anormal na 

gestão de um negócio jurídico, importado do Código Tributário Alemão e utilizado como 

mecanismo de teoricamente se alcançar o realismo fiscal. A busca pela tributação provoca a 

discussão e o embate de formalismo fiscal versus realismo fiscal. De um lado defende-se a 

tributação sobre a realidade jurídica, sob o aspecto formal
199

. Ou seja, na linha do realismo 

fiscal a forma adotada não necessariamente irá prevalecer, já que a valoração que se dá não é 

pela forma adotada, mas pelo que realmente é no mundo concreto, buscando-se o que 

teoricamente de fato teria ocorrido e não simplesmente a aparência jurídica que se revestiu.  

Porém, no sistema jurídico brasileiro, o abuso de formas tem sofrido equívocos em sua 

utilização
200

, pois não pode servir de válvula de escape para a tributação e desconsideração de 

negócios jurídicos, quando o fato não está contaminado com atos de fraude e evasão fiscal. De 

fato, em busca de amenizar os efeitos no aumento de complexidades nas relações, os entes 

tributantes se utilizam de argumentos ampliativos de patologias como mecanismos 
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 O Professor Amílcar de Araújo Falcão prefere utilizar a denominação “evasão tributária em sentido estrito” 

(Steuerumgehung) para designar o “abuso de formas jurídicas”, que não se confunde com a “economia fiscal” 

(Steuereinsparung). A evasão ocorre no uso atípico da forma jurídica em relação ao fim buscado, situação 

permitida pelo sistema jurídico, com intuito de economizar tributos, que, por sua vez, não se confunde com a 

“fraude fiscal” (Steuerhinterziehung). Portanto, diante de uma anormalidade na forma jurídica com a finalidade 

de se realizar algo diverso de modo a se evadir do pagamento do tributo deve se utilizar de interpretação 

econômica, adotando uma realidade fiscal, pois há neste caso uma fraude. Situação oposta ocorre no caso do ato 

ser realizado através de formas normais no conceito da legislação tributária, não devendo se considerar o 

resultado econômico, conforme já abordado anteriormente (FALCÃO, Amílcar de Araújo. Fato gerador da 

obrigação tributária. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 33 – 36). 
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 Nas palavras de Marco Aurélio Greco “O formalismo fiscal, em última análise, sustenta que só pode ser 

tributada a realidade jurídica que resulta da figura jurídica adotada, tal como se apresenta e com a feição 

que tem na formulação que assume. Ela vale pelo que formalmente é.” (GRECO, Marco Aurélio. 

Planejamento tributário e a interpretação da lei tributária. São Paulo: Dialética, 1988, p. 44). 
200

 Já tivemos a oportunidade de escrever sobre o tema in ALMEIDA, Marcelo Signorini Prado de. Desafios 

terminológicos na prova do abuso de formas jurídicas em decisões administrativas. Revista de Direito Tributário 

Contemporâneo. Vol. III. ano 1. p. 173-194. São Paulo: Revista dos Tribunais, nov./dez. 2016. 
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configuradores de elisão e evasão de tributos
201

 a fim de que se tribute situações em que se 

classificam eticamente como sendo injustas por um planejamento tributário bem sucedido. 

Não devemos ignorar a doutrina alemã do abuso de forma que nasceu em meio a 

grande crise econômica no pós guerra, sendo formalizado no Código Tributário alemão de 

1919, no artigo 6º. Posteriormente referido artigo foi alterado pela Lei de Adaptação 

Tributária em 1934 e em 1977, mas persiste até os dias atuais no artigo 42, que tem a função 

de cláusula geral anti-abusiva da Alemanha.  

A sua finalidade é fazer com que a norma alcance o seu máximo objetivo de 

arrecadação, com o que não temos em nossa legislação, a transparência, previsibilidade e 

confiança legítima para que o contribuinte faça seu planejamento tributário com precisão. 

O abuso de formas jurídicas, baseado na doutrina germânica, pode ser definido como a 

utilização de uma forma jurídica lícita de modo excessivo, prescrita em lei, com uma única e 

exclusiva finalidade de deixar de pagar ou reduzir o tributo, sendo que em uma situação 

normal não refletiria a estrutura perfeita do negócio jurídico celebrado
202

. O abuso naquele 

sistema jurídico ocorre quando o contribuinte escolhe uma forma jurídica inadequada que 

resulte uma vantagem não prevista em lei, com a necessidade de comparação com outra 

forma, a ordinariamente utilizada para determinado negócio jurídico.  

Ressalta-se que há, no sistema jurídico alemão, garantia ao direito de defesa, 

permitindo que o contribuinte faça sua contra prova e demonstre que o meio utilizado não é o 

mesmo da forma ordinária. Não há aplicação automática de métodos de interpretação 

teleológica, não há multas punitivas, mas simples aplicação da tributação como se estivesse 

em uma situação comum. A sanção somente será aplicada nos casos de sonegação fiscal como 

forma de ocultação, que configuraria simulação ou dissimulação, conforme o caso. A 

discussão do instituto como elemento de analogia foi superada pela suprema corte, 

entendendo-se que cabe ao Fisco determinar o grau que a forma seria excessiva e forma 

adequada a ser utilizada, não aplicar tributação a situação equivalente. 
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 Para Luís Eduardo Schoueri o emprego do termo “evasão” é equivocado, já que o contribuinte não se 

esconde, não se elide de algo, mas elude, evita que o tributo incida com destreza (SCHOUERI, Luís Eduardo. 

“Planejamento tributário – elisão e evasão fiscal – simulação – abuso de forma – interpretação econômica – negócio 

jurídico indireto – norma antielisiva”. In: AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do (Coord). Curso de direito 

tributário. São Paulo: Celso Bastos Editor, 2002, p. 288). 
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 Ou na definição de Humberto Ávila: “Abusa-se da forma quando as partes alteram a forma essencial de um 

negócio jurídico. Quando as partes se utilizam de um negócio jurídico para atingir fim concreto diverso daquele 

para o qual o referido negócio foi abstratamente concebido, diz-se haver abuso de posição jurídica. Abusa-se de 

posição jurídica quando as partes infringem a finalidade legal do negócio jurídico” (ÁVILA, Humberto 

Bergmann. A prestação de serviços personalíssimos por pessoas jurídicas e sua tributação: o uso e o abuso do direito 

de criar pessoas jurídicas e o poder de desconsiderá-las. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (Coord). Grandes Questões 

Atuais de Direito Tributário, v. 17. São Paulo: Dialética, 2013, p 140). 
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 Os limites prescritos em um ordenamento jurídico são essenciais para se garantir a 

segurança jurídica no exercício das liberdades individuais, especialmente nos planejamentos 

tributários legítimos. Em sentido contrário, a falta de lei prejudica essa segurança no aspecto 

da previsibilidade para o contribuinte se planejar e adotar o caminho que não lhe trará maiores 

prejuízos no futuro. 

Diante da crescente complexidade, no âmbito legislativo brasileiro não há até hoje 

norma capaz de lidar com todas as patologias que se pretende aplicar para evitar a elusão 

fiscal. Os excessos não são bem vindos, seja por parte da utilização excessiva do contribuinte 

de formas jurídicas lícitas, prescritas em lei, com a finalidade de deixar de pagar ou reduzir o 

tributo, seja na utilização de interpretações extensivas nas definições e aplicação de institutos 

estrangeiros, como o abuso de formas. Se há manifestação de capacidade contributiva e 

necessidade de arrecadação, de igual forma não podemos desconsiderar os direitos do 

contribuinte, sua autonomia privada e a liberdade de exercício de atividade econômica. 

A solução não reside na importação de institutos de outros países, pois o sistema 

jurídico e suas peculiaridades são ímpares, com variáveis incalculáveis. O abuso de formas 

pode ter sido para Alemanha uma saída salvadora em um contexto econômico propício à 

tributação, diante das dificuldades que passavam no contexto histórico, no qual se revela 

importante notar que o que em um sistema jurídico é abusivo pode não ser em outro
203

. Isso 

sem falarmos da vedação na utilização de analogia no direito tributário, prescrito no artigo 

108, inciso I do Código Tributário Nacional. 

Por mais de uma vez houve a tentativa de se inserir a teoria do abuso de formas no 

Direito brasileiro. No então artigo 134 do Anteprojeto do Código Tributário Nacional
204

 havia 

a previsão de que, se fosse constatado o abuso de formas, a obrigação tributária não poderia 

ser menor do que o imposto cobrado pelo meio ordinário, readequando à forma jurídica 

adotada. Importante se notar que o dispositivo legal estava inserido no Capítulo I, “Dos 

princípios gerais de interpretação”, do Título III, “Da interpretação da legislação tributária”, 

do Livro III, “Da legislação tributária”, sendo que a autoridade administrativa ou a judiciária 

seriam competentes para aplicar a legislação tributária a fim de evitar, impedir ou reprimir a 

fraude, a sonegação e a evasão de tributos, ainda que não se configure hipótese expressamente 

definida pela legislação tributária como infração. Havia, inclusive, permissão para que as 
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 Cf. FISCHER, Octavio Campos. “Abuso de Direito: o ilícito Atípico no Direito Tributário”. in Grumpenmacher, 

Betina Treiger (coord.) - Direito Tributário e o novo Código Civil - São Paulo: Quartier Latin, 2004, p. 458-459. 
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 Cf. ANTEPROJETO de lei. Trabalhos da Comissão Especial do Código Tributário Nacional – Ministério da 

Fazenda, Rio de Janeiro, RJ, n. 1250, jul. 1954. 
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autoridades declarassem a ineficácia tributária dos atos jurídicos unilaterais ou bilaterais, sem 

prejuízo da sua validade jurídica e dos seus efeitos de direito privado. 

O artigo 131, parágrafo único permitia que a autoridade administrativa ou judiciária 

desconsiderasse a utilização de conceitos, formas e institutos de direito privado que resultasse 

na evasão ou redução do tributo quando os conceitos, formas ou institutos de direito privado 

utilizados, ou seja, permitia que se desconsiderasse institutos que não correspondessem às 

hipóteses legais ou eram usualmente aplicáveis à hipótese ordinária. 

Referidos artigos se transformaram no artigo 86 do projeto do Código Tributário 

Nacional, não convalidado em texto legal
205

 com fundamento de estar previsto em lei de 

Direito Privado, restando apenas o artigo 149, inciso VII, que dispõe sobre o dolo, fraude e 

simulação como hipóteses de lançamento de ofício, sem, contudo, prever o instituto do abuso 

de forma.  

Uma segunda tentativa de previsão do abuso de forma na legislação tributária foi com 

a edição da Lei Complementar nº 104 de 2001, o que seria a “norma geral anti-abusiva” do 

Direito Tributário brasileiro. A Exposição de Motivos da Lei Complementar nº 104 de 2001 

estabelece que a inclusão do parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional 

“faz-se necessária para estabelecer, no âmbito da legislação brasileira, norma que permita à 

autoridade tributária desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de 

elisão, constituindo-se, dessa forma, em instrumento eficaz para o combate aos procedimentos 

de planejamento tributário praticados com abuso de forma ou de direito
206

”. 

Porém, o texto final prescreve literalmente que a autoridade poderá desconsiderar atos 

ou negócios jurídicos praticados com somente a finalidade de dissimular a ocorrência do fato 

gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, exigindo, 

ainda, procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. 
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 Os Trabalhos da Comissão Especial do Código Tributário Nacional assim se posicionou quanto este artigo do 

projeto: “O art. 86, correlato ao de nº 76 (supra: 82), tem por fim cercear a evasão tributária procurada através do 

que a doutrina alemã chama "o abuso de formas de direito privado". A Steueranpassungsgesetz dispõe a respeito, 

no § 6: Nenhum contribuinte poderá eximir-se de obrigação tributária, ou reduzi-la, mediante um abuso das 

formas e das possibilidades de adaptação do direito civil. Ocorrendo tal abuso, os impostos serão cobrados 

segundo as condições de direito correspondentes aos precedentes, aos fatos e às circunstâncias econômicas. O 

"abuso de formas" não assume necessariamente figura penal, nem mesmo face ao direito tributário. Nele se 

inclui, por exemplo, o chamado "negócio fiduciário", no qual as partes, embora visando resultado econômico 

diverso, conscientemente adotam determinada forma jurídica e sujeitam-se aos seus efeitos de direito 

(CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado de Direito Comercial, Vol. VI, 1a Parte, § 85). Fora dessa hipótese, 

haverá simulação, ou mesmo fraude. Essa diversidade de situações, entretanto, é indiferente ao direito tributário, 

salvo quanto aos seus efeitos penais específicos: mas, no que se refere à incidência do tributo, a regra da 

pesquisa dos resultados efetivos há de ser a mesma num e noutro caso. (ANTEPROJETO de lei. Trabalhos da 

Comissão Especial do Código Tributário Nacional – Ministério da Fazenda, Rio de Janeiro, RJ, n. 1250, jul. 

1954, p.195) 
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 A exposição de motivos da Lei Complementar 104/2001 foi encaminhada ao Congresso Nacional por meio da 

Mensagem nº 1.459, de 07/10/1999, publicado no Diário da Câmara dos deputados em 16/10/1999. 
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Por esta razão, a doutrina germânica não tem meios de fornecer subsídios para uma 

interpretação anti-abusiva no sistema brasileiro, sem que se ofenda a Constituição Federal nos 

princípios da estrita legalidade e da segurança jurídica, mesmo com a edição da Lei 

Complementar nº 104 de 2001, ou mesmo com a tão esperada lei ordinária para disciplinar os 

procedimentos de desconsideração. Caso esta lei ultrapasse os limites de regulamentação, a 

nosso ver, deverá ser considerada formalmente inconstitucional.  

Não se nega que o abuso de formas jurídicas pode ser meio, mecanismo de simulação 

e dissimulação, formas previstas no artigo mencionado, mas que de qualquer forma não 

possuem regulamentação aos critérios de aplicação. Há uma diferença ímpar entre meio de 

prática de ilícito para o próprio instituto, ainda que se verifique doutrinariamente a 

proximidade da definição destas diversas patologias.  

O rigor na definição de um mecanismo é essencial para a estabilidade do sistema 

jurídico. O parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional claramente se difere 

das situações disciplinadas pelo direito alemão. Não há ainda hoje, passados cinquenta anos 

de existência do Código Tributário Nacional, qualquer instrumento legislativo permitindo que 

seja aplicada a Teoria do abuso de formas, que permita ao Fisco desconsiderar um negócio 

jurídico baseado exclusivamente em sua forma. Se houve a utilização de forma jurídica lícita, 

apesar das tentativas de inserção do referido instituto no ordenamento jurídico, não é possível 

que este seja considerado uma patologia a fim de que ignore o plano negocial e sua liberdade 

e autonomia privada
207

, como corriqueiramente vem se observando na hipótese em que o 

Fisco atribui responsabilidade tributária a empresa de um grupo econômico por abuso de 

formas jurídicas, ainda que de modo plenamente lícito.  

O parágrafo único deste referido artigo não é, seguramente, aplicável ao sistema 

jurídico pátrio
208

 nos casos de abuso de formas. Além da falta de previsão legal, o abuso de 

forma pressupõe uma atuação fiscal menos predatória, já que é o agente competente para 
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 Neste sentido, García Novoa se posiciona: “el particular, cuando actúa, lo hace en lo que podríamos llamar 

“plano negocial”, al amparo de las normas de Derecho privado es el Derecho privado el que ordena sus actos u 

negocios, en función de reglas de libertad negocial u autonomía privada. El ordenamiento fiscal se sitúa, 

jurídicamente, en otro plano”. (GARCÍA NOVOA, César. La cláusula antielusiva en la nueva ley general 

tributaria. Madrid: Marcial Pons, 2004. p. 123). 
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 Luciano Amaro conclui: “A teoria do abuso de forma (a pretexto de que o contribuinte possa ter usado uma 

forma ‘anormal’ ou ‘não usual’, diversa da que é ‘geralmente’ empregada) deixa ao arbítrio do aplicador da lei a 

decisão sobre a ‘normalidade’ da forma utilizada. Veja-se que o foco do problema não é a legalidade (licitude) 

da forma, mas a ‘normalidade’, o que fere, frontalmente, os postulados da certeza e da segurança do direito. (...) 

Parece-nos que, se a forma utilizada pelo contribuinte for lícita (vale dizer, prevista ou não defesa em lei), ela 

não pode ser considerada abusiva, o que traduziria uma contradição”. (AMARO, Luciano. Direito tributário 

brasileiro. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. pp. 262-263). 
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deliberar qual forma seria considerada anormal, ainda que dentro de um negócio jurídico 

lícito, com sua forma prescrita em lei.  

Em síntese, a importação de institutos de ordem estrangeira é instrumento importante 

em tempos de globalização, mas antes de qualquer aventura jurídica é essencial verificar, à 

luz da Constituição Federal e normas jurídicas tributárias, os critérios elementares para 

positivação e aplicação do abuso de formas de direito privado e consequente desconsideração 

do ato ou negócio jurídico. Enquanto não houver normas tributárias determinando, com 

segurança, a definição e meio para sua utilização, não será possível que o grupo econômico, 

sob qualquer forma de organização, seja responsabilizado tributariamente com fundamento no 

abuso de forma jurídica. 

 

3.3.5 O abuso de direito 

 

O abuso de direito é tido como um ilícito civil e está previsto no artigo 187 do Código 

Civil, com função de equilibrar os atos jurídicos e muito influenciado pelo Direito civil 

francês moderno, inspirado na responsabilidade civil do artigo 1.382 do Código Civil 

napoleônico de 1804. 

No sistema jurídico pátrio este instituto se caracteriza por medidas que extrapolam o 

razoável, que deve necessariamente conter a intenção de prejudicar terceiros e, portanto, não 

se confunde com o abuso de formas jurídicas209. O artigo 187 do Código Civil se refere a 

abuso de direito com sentido de equilibrar e coibir atos que extrapolam o razoável, sendo que 

sua caracterização deve estar condicionada a critérios, a fim de que não se torne uma 

arbitrariedade. A abusividade se manifesta com a ação que ultrapassa os limites normais de 

exercício do direito subjetivo, estabelecidos pelo legislador. Em outros termos, a lei traz as 

circunstâncias em que as ações serão classificadas como abusivas, com ofensa a terceiro 

desvirtuando o fim econômico ou social, atingindo a boa-fé ou os bons costumes. Por esta 

razão demandam respeito aos direitos constitucionalmente assegurados, apurados e 

respeitados durante o desenvolvimento do devido processo legal.  
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 Alberto Xavier alerta sobre a distinção entre abuso de forma e de direito: “O conceito de "abuso de formas", 

tal como surgiu no direito alemão, não se refere ao instituto do abuso do direito, de raiz francesa, mas ao 

fenômeno que ocorre quando se utiliza um tipo ou modelo negocial (denominado impropriamente "forma"), não 

para realizar a sua causa-função típica, mas para atingir fins que não se harmonizam com aquela causa (como 

sucede nos negócios indiretos) ou quando a causa-função típica é um meio que excede aos fins a que as partes 

visam (como sucede nos negócios fiduciários)”. (XAVIER, Alberto. Tipicidade da tributação, simulação e 

norma antielisiva. São Paulo: Dialética, 2002, p. 92-93). 
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O instituto brasileiro não considera, portanto, somente as condutas lícitas, assim como 

no modelo francês ou nos moldes do abuso de formas germânico, como analisado no tópico 

anterior. Há, no nosso sistema jurídico, um ilícito atípico previsto no direito, quando há 

ofensa à boa-fé e a função social dos contratos, ou seja, há o exercício de um direito lícito, 

previsto em lei, que gera determinada consequência ilicitamente atípica, caracterizando um 

verdadeiro mau uso de um direito, que passou do exercício lícito para o ilícito em sua 

utilização.  

Vê-se, dessa maneira, que a aplicação desta espécie de abuso no âmbito tributário 

brasileiro deve ser de forma diversa daquela aplicada no Direito Francês, pois o sistema 

europeu mais se assemelha ao abuso de formas jurídicas e não ao ato lícito que passou a ter 

feição de ato ilícito. É uma característica de aplicação do referido instituto, que em Direito 

Tributário assume uma feição de proteger não o direito de terceiro, como no Direito Civil, 

mas de se proteger interesses do Estado
210

, diminuindo as liberdades dos contribuintes. 

O objetivo exclusivo de reduzir ou deixar de pagar tributo não pode, por si só, ser 

caracterizado como abuso de direito, credenciando o Fisco a desconsiderar o negócio jurídico para 

que aplique tributação majorada. Ainda que houver norma tributária prescrevendo expressamente 

a desconsideração por abuso de direito, o interesse de prejudicar ou causar dano a terceiro deve 

estar presente sob pena de estarmos diante de outro instituto.  

Os casos em que o Fisco desconsidera a separação jurídica de empresas de um grupo 

econômico com o fundamento de abuso de direito não podem ser levados em consideração, 

uma vez que não há legislação tributária que permita tal forma de aplicação. A importação do 

sistema francês ou do Direito Civil não harmoniza com o sistema jurídico constitucional 

tributário, pelas mesmas razões expostas para o abuso de formas jurídicas. O argumento do 

abuso de direito, por si só, não é justificativa suficiente para incidência de tributos, sendo 

incompatível com princípios constitucionais de Direito Tributário como da Segurança Jurídica 

e da Estrita Legalidade.  

Vale a ressalva de que, assim como no instituto do abuso de formas, é possível que se 

pratique um ato ilícito abusando-se do direito, mas não fere, ao menos diretamente, o direito 

subjetivo do próprio ente estatal. A patologia pode ser utilizada como meio para se cometer a 

fraude, dissimulação ou simulação, pois a ilicitude destes institutos, por vezes, passa pelo 
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 Nesse sentido, Pasquale Pistone: “L'essenza dell'abuso del diritto sta senza dubbio nell'esercizio di un diritto 

al di fuori dei limiti per esso previsti dall'ordinamento giuridico. Già preso in tali termini esso è in grado di porre 

alcuni problemi definitori riguardanti il concetto stesso di diritto, se sia cioè esso da intendere come facultas 

agendi, ovvero come norma agendi. La seconda soluzione appare oggigiorno generalmente preferibile in ambito 

tributario per evitare di confinare la figura entro limiti troppo angusti ed incerti”. 
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abuso de direito. Esta espécie de abuso advém da prática de um direito subjetivo contrário ao 

direito de modo a lesar outro direito igualmente respeitável, que em muitas vezes é 

confundido com outros institutos.  

O que se busca na análise destes diversos institutos, de sistemas jurídicos diversos e no 

Direito Civil é a precisão de sua aplicação para a boa prática tributária a fim de que haja a 

melhor harmonização entre o interesse do contribuinte, as garantias constitucionais e a 

necessidade de arrecadação.  

 

3.5 O artigo 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional 

 

Neste trabalho já houve a abordagem dos aspectos históricos e suas influências de outros 

sistemas jurídicos, sendo que se concluiu pela inaplicabilidade do referido artigo para casos de 

grupo econômico, diante da ausência de regulamentação por lei ordinária dos procedimentos. 

Em outros termos, entendemos que o procedimento de fiscalização não pode simplesmente 

desconsiderar atos ou atos jurídicos, ainda que societários, sob o argumento de dissimulação 

ultrapassando o limite da falta de regulamentação do parágrafo único do artigo 116.  

Em diversas oportunidades tentou se instalar normas de impedimento de abusos no 

sistema jurídico, mas desde o anteprojeto do Código Tributário Nacional até as mais recentes 

medidas provisórias, que visavam disciplinar o parágrafo único do artigo 116 do Código 

Tributário Nacional, não foram bem recepcionadas e não se estabilizaram no sistema, apesar 

de acórdãos administrativos chegarem a desconsiderar negócios sem a previsão legal. O Fisco 

não possui um Direito próprio e distinto para aplicar da melhor forma que lhe interessar, não é 

possível se desconsiderar o que ocorreu no Direito privado sem se esquecer da autonomia do 

Direito Tributário e suas normatizações próprias. 

Esta desconsideração de atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de 

dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos 

não têm aplicabilidade por carência dos procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. 

Há verdadeira norma que elenca uma regra de competência e uma regra procedimental
211

, 
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 Humberto Ávila assim dispõe: “Esse dispositivo regula, exatamente, a hipótese de desconsideração com 

fundamento na dissimulação. Como tal, estabelece tanto uma regra de atribuição de competência, quanto uma 

regra procedimental: uma regra de atribuição de competência, porque reserva a determinado sujeito (autoridade 

fiscal) o poder para praticar determinado ato (desconsideração); e uma regra procedimental, porque o referido 

poder só pode ser exercido por meio de um procedimento a ser estabelecido por e em ato normativo específico 

(lei)”. (ÁVILA, Humberto Bergmann. A prestação de serviços personalíssimos por pessoas jurídicas e sua tributação: 

o uso e o abuso do direito de criar pessoas jurídicas e o poder de desconsiderá-las. In: ROCHA, Valdir de Oliveira 

(Coord). Grandes Questões Atuais de Direito Tributário, v. 17. São Paulo: Dialética, 2013, p. 138). 
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sendo a primeira alcançada de pronto; produz seus efeitos de imediato, enquanto que a 

segunda não é autoaplicável, há uma ineficácia técnica.  

A regra procedimental regula a desconsideração senão por meio do procedimento que 

inexiste no sistema jurídico pátrio, sendo que qualquer ato sem respeitar o procedimento será 

nulo de pleno direito, já que está descumprindo a determinação legal que o autorizou, em 

flagrante ofensa ao devido processo legal e o Estado de Direito. O procedimento legal ainda 

não foi normatizado, apesar da tentativa frustrada da Medida Provisória n° 66/2002, 

impedindo que a regra fosse aplicada. A lei não possui uma eficácia plena ou imediata em 

razão da necessidade de lei complementar exigida pelo parágrafo único do artigo 116 do 

Código Tributário Nacional, pois a exigência do ato normativo relaciona à atribuição de 

competência, exigindo-se o referido procedimento.  

A atuação do Estado fiscal contemporâneo diante das sociedades abertas não deve 

ofender a liberdade contratual, sob a perspectiva de equilíbrio entre a autonomia dos cidadãos 

e a legitima autonomia para tributar estes atos, respeitando que o contribuinte possui diversas 

opções para se organizar juridicamente e escolher aquele que mais lhe convém. 

Nas sociedades contemporâneas abertas o Estado pode fundamentar sua organização 

em liberdade e autonomia, analisando os resultados da liberdade e tributando os atos ou não. 

Por parte do contribuinte há escolhas almejando determinado resultado jurídico que irão 

produzir consequências fiscais, sendo que o Direito Tributário, não se interessa, via de regra, 

por esta escolha jurídica. A desconsideração decorre da punição por ultrapassar os limites 

razoáveis da liberdade de escolha, abusando dos instrumentos e prejudicando terceiros. 

A regra aplicável é a liberdade de escolha fiscal por parte do contribuinte, espaço em 

que o contribuinte pode se mover tranquilamente diante da não interferência da administração 

pública na gestão das empresas. No clássico entendimento, a administração apenas deve se 

limitar aos termos legais e verificar se foram praticados com fins diversos
212

. A liberdade 

negocial seria limitada e delimitada internamente por valores ético-jurídicos e externamente 

por competência, de legitimidade, onde situa a norma anti-elisão, pois a liberdade negocial 

decorre da liberdade em geral, ou seja, a pessoa tem competência para se autogerir, em nada 

se relacionando com a desconsideração da personalidade jurídica. Há possibilidade de 

desconsideração dos atos, não da personalidade da empresa. 

Ainda que fosse possível a aplicação integral do parágrafo único do artigo 116 do 

Código Tributário Nacional sem a lei complementar, a dissimulação não autoriza a 
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 Cf. CAMPOS, Diogo Leite de; ANDRADE, João Costa. Autonomia contratual e direito tributário (a norma 

geral anti-elisão). Coimbra: Almedina, 2008, pp. 49-67. 
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interpretação econômica, pois não tem como objeto a interpretação da legislação, matéria 

reservada a dispositivos específicos do Código Tributário Nacional, mas sim a análise do fato 

gerador e a eficácia que o outro fato terá diante da incidência da lei tributária. Há, em 

verdade, uma finalidade de disciplinar etapa posterior do processo de aplicação do direito, 

depois da ocorrência do fato gerador de forma que não introduz qualquer interpretação 

econômica e, consequentemente ultrapassar a personalidade. 

A problemática persiste na tentativa de regulamentação, permanecendo o clima de 

insegurança jurídica diante do planejamento tributário, mesmo diante da edição da Lei 

Complementar nº 104 e as medidas provisórias tentando disciplinar as figuras do abuso de 

formas jurídicas e do propósito negocial. Frise-se que no atual cenário globalizado o 

contribuinte tem direito a encontrar o caminho menos oneroso.  

Desse modo, adota-se no Brasil uma norma distante da nossa realidade, especialmente 

diante da possibilidade de desconsideração de atos e negócios jurídicos praticados de modo 

lícito, que não se confundem com a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, 

sendo que falta regulamentação expressa
213

 na denominada norma anti-elisiva do sistema 

jurídico brasileiro impede a atribuição de responsabilidade.  

 

3.6 Limites da responsabilidade do grupo econômico 

 

Vimos que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica tem sido aplicada ao 

grupo econômico, porém o caminho de atribuição da dívida tributária a uma terceira pessoa, 

uma empresa com algum vínculo com a devedora principal, deve ser tratada com certo 

cuidado. A frustração da arrecadação de tributos de uma pessoa não permite que ultrapasse 

limitações constitucionais ao poder de tributar. A generalização de que a organização em 
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 Em recente decisão do CARF no Processo nº 11065.724114/201503, Acórdão n.º 3401005.228, de relatoria 

do julgador Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, discutiu-se a possibilidade de aplicação do artigo 116, 

parágrafo único do Código Tributário Nacional, considerando que o contribuinte deixou de recolher IPI-

importação em razão de segregação das atividades de  importação  e  comercialização  de  produtos, 

comprovando-se na atividade fiscalizatória que uma empresa era sócia de outra, o sócio administrador era 

presidente da outra, a maioria das vendas eram destinadas à segunda empresa, o local de funcionamento da 

segunda empresa foi onde funcionou a filial da importadora, ambas detêm o mesmo contador e mesmo número 

de telefone indicado nas DIPJ, formando-se um grupo empresarial de Direito. No relatório do julgamento que 

afastou o auto de infração por inexistência de lei regulamentadora restou claro em relação à regulamentação do 

artigo 116, parágrafo único que “O fato é que a Medida Provisória nº 66/2002, na parte em que previa a  

ausência de propósito negocial e o abuso de forma como fundamentos jurídicos válidos para a  desconsideração 

dos negócios jurídicos, foi  rejeitada pelo Congresso, inexistindo, atualmente,  na  legislação  nacional  ou  

federal,  tal  fundamento  jurídico. (...) Não deve  olvidar  o  julgador  administrativo  que integra  o  Poder  

Executivo  no  exercício  de  função  jurisdicional  atípica. Assim,  caso  decida  pela  eficácia  e  consequente  

aplicação  de  dispositivo  que  o  Congresso  Nacional  rejeitou  mais  de  uma  vez,  estará a incorrer em 

usurpação de competência do Poder Legislativo e, logo, afronta direta à  separação dos poderes e do próprio 

Pacto Federativo”. 



126 

grupos de empresas é sempre dotado de ilicitude é prejudicial ao desenvolvimento econômico 

social do país. 

Importante destacar que estes casos envolvem supostamente fraude à lei, que é uma 

figura aplicável ao ordenamento jurídico, previsto no Código Civil. Assim, o ponto de partida 

está em outro ramo do Direito e necessita de reenvio, na qual o Direito Tributário irá equiparar 

os conceitos jurídicos, reafirmando a unidade do sistema jurídico e harmonia defendida pela 

teoria geral do Direito. Os conceitos baseados no Direito Civil são questionados sob o plano do 

legislador tributário, sendo que nenhum dos ramos do direito poderá desconsiderar o plano 

hierárquico estabelecido na Constituição Federal, quando da fixação de competência e as 

limitações ao poder de tributar. De qualquer forma, neste encontro entre o Direito Privado e o 

Direito Tributário não podemos falar em princípio da unidade do ordenamento jurídico, pois o 

que existe é uma unidade do Direito, não uma unidade conceitual, pois diversos subsistemas 

admitem conceitos diferentes para situações diversas.  

Há conceitos específicos de Direito Tributário, quando não houver vedação no texto 

constitucional ou motivos relevantes para a sua instituição, ou seja, há limites para a atuação 

do legislador, primeiro no texto constitucional e limites ontológicos e lógicos, buscando-se 

conexão com a realidade de regulação, além da proibição do excesso. 

A utilização de unidades conceituais em diversos subsistemas do Direito se caracteriza 

como elemento essencial para melhor compreensão e exatidão na aplicação da legislação. 

Nessas relações cada vez mais complexas, a identidade dos conceitos diferentes para situações 

diversas se apresentam como solução para a compreensão da atuação do legislador tributário, 

especialmente diante do princípio da legalidade e até mesmo do princípio da igualdade, 

admitindo conceituações diferentes.  

Por tal razão é possível que se enxergue aplicação indireta de elementos do Código 

Civil ao Direito Tributário e, consequentemente, as normas de desconsideração da 

personalidade jurídica, mas sua eficácia é evidentemente restrita, sem destruir seus elementos 

essenciais e desrespeitar normas tributárias e as diversas limitações ao poder de tributar. 

Importante que fique registrado que não é possível que se defenda o planejamento tributário 

irrestrito, com intuito de fraudar o fisco, mas que a responsabilização seja feita dentro dos 

limites constitucionais, com a fundamentação correta das decisões, buscando-se a aplicação 

correta e coerente de todo sistema jurídico baseando-se em provas sólidas do ilícito tributário. 

No Direito Tributário contemporâneo há intensa importância do estudo no sentido de 

que a posição do texto nos traz uma tendência de reconhecer a autonomia dos contribuintes no 

exercício de realização dos negócios jurídicos, restando para a legislação disciplinar hipóteses 
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de tributação. Este aspecto acaba por interferir nos conceitos de isonomia e livre concorrência, 

além da estrita legalidade aplicável sobremaneira aos casos tributários, especialmente quando 

se afirma que há um vasto e indefinido espaço de liberdade para o contribuinte se mover 

tranquilamente, onde o Estado não poderia interferir ou tolher sua escolha. Em tempos 

modernos, diante de tributação e planejamentos que alcançam diversos Estados e jurisdições, 

tal afirmativa é relevante para análise de validade de diversos planejamentos. 

A desconsideração da personalidade jurídica em matéria tributária, portanto, é possível 

desde que esteja dentro das previsões legislativas tributárias, diversos dos casos de 

responsabilidade já elencadas no Código Tributário Nacional, considerando a autonomia deste 

subsistema e utilizando de elementos de ramos semelhantes para guiar a aplicação e 

elaboração de novas normas, a fim de acompanhar a evolução das relações jurídicas dentro da 

estrita legalidade e respeito à Constituição Federal
214

. 

Assim também, a responsabilidade deve ser limitada às previstas na legislação federal, 

obedecendo as normas do sistema jurídico e garantindo a segurança jurídica que se espera de 

um Estado Democrático de Direito, que produz suas normas e garante que estas sejam 

cumpridas em sua integralidade. 
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 Sobre o tema, Maria Rita Ferragut afirma: Nosso entendimento é o de que, salvo na prática comum do  fato 

gerador e na fraude devidamente comprovada, o redirecionamento é ilegal. Pautando-se numa interpretação 

finalística, o Judiciário não raramente desconsidera os limites normativos da lei, em prol do redirecionamento do 

passivo fiscal para empresas que, alegadamente, compõem um grupo econômico. Assim, ao mesmo tempo em 

que prejuízos e créditos fiscais não podem ser compartilhados pelo grupo, a dívida deve ser solidariamente 

suportada por todos aqueles que participaram do fato gerador, não praticaram qualquer ato fraudulento e não 

participaram da administração da sociedade originalmente devedora. FERRAGUT, Maria Rita. Grupos 

econômicos e solidariedade tributária. Revista Dialética de Direito Tributário, n. 229, pp. 88-101. São Paulo: 

Dialética, out. 2014, p. 88). 
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CAPÍTULO 4. GRUPO ECONÔMICO NA TEORIA DAS PROVAS 

4.1 A teoria das provas no direito tributário e no grupo econômico 

 

Diante da análise de um evento no meio a nossa volta, conforme abordado em capítulo 

anterior, há um fato comunicacional que vertido em linguagem adequada e introduzido ao 

mundo jurídico se tornará fato jurídico. Ou seja, o próprio Direito resume-se a este fato 

comunicacional de forma a transpor o acontecimento social para produzir efeitos jurídicos
215

. 

Há a atribuição de uma linha de acontecimentos, aplicando-se uma regra geral e abstrata, 

com a hipótese a qual se adequa ao plano da realidade, em um espaço social em um 

determinado período de tempo, ocasionará o enunciado fático, que uma vez vertido em 

linguagem competente permitirá a relação da norma jurídica entre os sujeitos da relação 

jurídica. Prova não é reconstrução dos fatos, mas construção da linguagem jurídica relatando os 

fatos, com a função de argumentação na tarefa de convencimento do julgador
216

. 

Para que esta construção tributária seja adequada exige-se que se manipulem de forma 

correta os instrumentos para manejar os signos, respeitando os procedimentos 

predeterminados e princípios constitucionais de legalidade, devido processo legal e às 

limitações ao poder de tributar. Por esta razão o Direito é revestido de formalidades 

estruturais, dentre elas a necessidade de prova, com procedimentos de modo a construir a 

realidade dentro do âmbito jurídico
217

, com oportunidade de manifestação de ambas as partes 

defendendo sua versão dos fatos. 

Não poderia ser diferente em tema de tamanha relevância como a responsabilidade 

tributária do grupo econômico. Apesar da inexistência de previsão legal e possibilidade de 

aplicação de reponsabilidade ao grupo econômico, conforme exposto no capítulo anterior, não 
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 Cf. CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 9. ed. São Paulo : 

Saraiva, 2014, p. 26. 
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 Dentro de uma ideia de processo em situação de diálogo entre as partes, os Professores Luiz Guilherme 

Marinoni e Sérgio Arenhart assim situam a figura da prova: “A prova, então, assume a condição de um meio 

retórico, regulado pela lei, dirigido, dentro dos parâmetros fixados pelo Direito e de critérios racionais, a 

convencer o Estado-juiz da validade das proposições, objeto de impugnação, feitas no processo” (MARINONI, 

Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Prova e convicção: de acordo com o CPC de 2015. 3. ed. rev., 

atual. e ampl. São Paulo: Revista do Tribunais, 2015, p.64). 
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 Nesse sentido, a professora Fabiana Del Padre Tomé assim nos ensina com sua clareza peculiar: “É por meio 

das provas que se certifica a ocorrência do fato e seu perfeito enquadramento aos traços tipificadores veiculados 

pela norma geral e abstrata, permitindo falar em subsunção do fato à norma e em implicação entre antecedente e 

consequente, operações lógicas que caracterizam o fenômeno da incidência normativa.” (TOMÉ, Fabiana Del 

Padre. A prova no direito tributário. 3. ed. São Paulo: Noeses, 2012, p. 31). 
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devemos esquecer que há responsabilidades legítimas previstas no Código Tributário 

Nacional que permitem que terceiro responda pelo débito e que na maioria das vezes é 

equivocadamente utilizada para uma falsa responsabilização de terceira empresa por pertencer 

ao mesmo grupo econômico. Além disso, a teoria das provas também terá importância ímpar 

a fim de afastar a alegação de ilícito e afastar a autuação ou o tributo
218

. 

 Nosso desafio neste Capítulo não será abordar toda a teoria das provas, mas 

compreender as concepções da denominada verdade jurídica construída, passando pelo “ônus” 

da prova do cometimento de um ilícito, que em verdade não acarreta um ônus, mas um dever 

de comprovar, requisitos e caminhos para legitimar a imputação de reponsabilidade. Portanto, 

a construção da realidade jurídica demandará esforço fundamental no campo das provas, sem 

que afete a segurança jurídica do sistema, de forma a deixar clara qual a atribuição da 

reponsabilidade tributária, pois como visto, o sistema jurídico tributário não prevê 

especificadamente a responsabilidade por simples formação de um grupo econômico; se há 

alguma possibilidade imputa-se por outros meios de responsabilidade, devendo-se construir a 

realidade do ilícito e não propriamente da formação do grupo econômico. 

 

4.1.1 Considerações sobre a verdade e a prova no grupo econômico 

 

A relação entre verdade, conhecimento e prova são elementos de discussão e dúvida 

entre diversas ciências, sendo que o conceito guia-se fundamentalmente pela busca da 

proposição verdadeira, coincidindo a enunciação com o fato ocorrido, construindo-se a 

verdade com base naquilo em que se tem conhecimento
219

. 

Há verdadeira discussão se a prova é de um fato ou uma afirmação de um fato diante 

do resultado almejado em um processo ou da convicção do julgador, ainda mais diante da 

ideia crescente de um processo moderno e participativo. Detalhe importante para a análise 
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 Leo Rosenberg reafirma no seguinte sentido: “En un procedimiento basado en la máxima dispositiva, las 

partes sólo tienen que probar los hechos necesarios para la decisión sino que también deben introducirlos en el 

proceso mediante su afirmación, convirtiéndolos de este modo en fundamentos de la sentencia. En esto estriba el 

concepto de la carga de afirmación (también llamada carga de la alegación).” (ROSENBERG, Leo. La carga de 

la prueba. Ernesto Krotoschin (trad.) 2. ed, Buenos Aires: 2002, p. 61). 
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 Heidegger ensina: “O verdadeiro, seja uma coisa verdadeira ou uma proposição verdadeira, é aquilo que está 

de acordo, que concorda. Ser verdadeiro e verdade significam aqui: estar de acordo, e isto de duas maneiras: de 

um lado, a concordância entre uma coisa e o que dela previamente se presume, e, de outro lado, a conformidade 

entre o que é significado pela enunciação e a coisa. Este duplo caráter da concordância traz à luz a definição 

tradicional da essência da verdade: Veritas est adaequatio rei et intellectus. Isto pode significar: Verdade é a 

adequação da coisa com o conhecimento. Mas pode se entender também assim: Verdade é a adequação do 

conhecimento com a coisa” (HEIDEGGER, Martin. Sobre a essência da verdade. São Paulo: Nova Cultural, 

1989, p. 125). 
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da sistemática da prova é partir do pressuposto de que o juiz tem o dever constitucional de 

solucionar o litígio, independente de seu pleno convencimento ou da solução definitiva da 

perseguição da verdade dos fatos. 

A alegação da existência do grupo econômico ou das possibilidades de 

responsabilização habitualmente é pautada por presunções, com provas realizadas de forma 

superficial e com pouco ou nenhum rigor científico. Estes poucos elementos acabam por 

fundamentar a responsabilização de terceira empresa pela mera constatação de compor um 

mesmo grupo de empresas afirmando, na maioria das vezes, que ambas possuíam interesse 

comum no fato gerador ou prática de ato fraudulento. 

A análise da verdade
220

 é elemento reservado aos estudos da metafísica, pois não 

pode ser submetido à apreciação de experiências, não é possível realizar experiências para 

que comprove quem está dizendo a verdade do mundo real, pois a busca da verdade é mera 

utopia, que acaba por se tornar irrelevante
221

 para o mundo jurídico. De fato, de nada 

adianta o anseio de alcançar uma verdade pura dos fatos, se o que vai solucionar a lide será 

a construção da verdade jurídica que convencerá o julgador. 

Vale o registro que a busca da verdade essencial não se confunde com o ato de 

convencimento da verdade do julgador, competente para juridicamente dizer qual será a 

verdade no mundo jurídico e não no mundo fenomênico, que é intangível, assim como é 

com qualquer elemento que se refere ao passado. 

Os fatos narrados no mundo jurídico são resumidos a linguagens, na relação de 

enunciados constituídos pela linguagem competente dentro de um sistema em tempo 

passado. Conforme já afirmado anteriormente, não existem fatos jurídicos puros, mas os 

cortes de linguagem como meio de melhor aproximação cognoscitiva possível. O Direito 
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 Fabiana Del Padre Tomé define: “tomamos a verdade como o valor em nome do qual se fala, caracterizando 

necessidade lógica do discurso. Sempre que alguém transmite uma mensagem de teor descritivo, o faz em nome 

de uma “verdade”, que pretende seja aceita. Sem essa pretensão veritativa, a informação não tem sentido” 

(TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 3. ed. São Paulo: Noeses, 2012, p. 17). 
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 Michele Taruffo é preciso nesta afirmativa “En un área conceptual en muchos aspectos contigua a la que se 

caracteriza por la negación de la posibilidad de que el proceso alcance una determinación verdadera de los 

hechos, se sitúa una orientación según la cual el problema de la verdad de los hechos del caso es considerado 

como absolutamente irrelevante. En otros términos, no se plantea siquiera si esta determinación es posible o 

imposible, oportuna o inoportuna; simplemente es excluida del campo de análisis y, en consecuencia, no es 

objeto de particular atención. Además, una consecuencia ulterior es que parece poco sensato preguntarse si el 

proceso debe o puede estar orientado hacia la búsqueda de la verdad de los hechos y - precisamente - quien 

sostiene esta tesis no se lo pregunta en absoluto”. (TARUFFO, Michele. La prueba de los hechos. Jordi Ferrer 

Beltrán (trad.). 2. ed. Madrid: Trotta, 2005, p.48) 
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222

 sua realidade e suas unidades de significação, fazendo referência a um evento 

passado.  

Esta impossibilidade interfere diretamente na coisa julgada material, já que há uma 

tendência em se imaginar que as provas produzidas no processo referem-se à verdade, mas 

esta jamais poderá encontrar a essência da verdade. Por maior que seja o esforço para narrar 

o fato em sua integralidade jamais se alcançará a verdade pura, é o que os semióticos 

definem na curva assintótica. A coisa julgada é a palavra final, decisão definitiva no âmbito 

jurídico, legitimando o vencedor a executar com o auxílio do Estado o seu direito, dentro de 

um devido processo legal, resultado da convicção do julgador da verdade ou da 

verossimilhança narradas, não a verdade descoberta. 

Por mais que se construa uma verdade científica, artificial, com o máximo possível 

de conhecimento e de provas, jamais a realidade plena será reconstruída, já que apenas será 

possível uma aproximação da realidade; o “verdadeiro” para a linguagem é aquilo que se 

construiu, convencionando-se que assim seria
223

. Há, evidentemente, diferença entre a 

verdade em sua plenitude e a afirmação que se pretende prevalecer no julgamento. Tal 

essência da verdade, inclusive, inexiste em sua plenitude, já que a linguagem não é tão 

perfeita a ponto de contar todo o fato. Daí que se afirma que em um fato a linguagem não é 

tão detalhada e perfeita a ponto de narrar todo contexto em que se insere o fato narrado. 

Importante se registrar que nesta narrativa o sistema impõe limites na qual a verdade 

jurídica será produzida, com padrões mínimos para que aquela prescrição seja tomada como 

verídica, ao menos para o mundo jurídico. Aqui há uma grande diferença, pois a verdade 

ocorrida no mundo fenomênico independe de formalidades, enquanto que na realidade 

jurídica e até social a verdade depende de algumas formalidades e linguagem aceita para 

algo ser classificado como verídico. 

A busca por um sistema próximo à realidade sem se esquecer da segurança jurídica e 

sua previsibilidade devem estar submetidas ao campo das provas, questão de grande 

relevância para o sistema jurídico contemporâneo, ainda mais quando se depara com 

                                                 
222

 Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, seguindo a linha de Jügen Habermas, afirmam 

“compreende que a verdade sobre um fato é um conceito dialético, construído com base na argumentação 

desenvolvida pelos sujeitos cognoscentes. A “verdade” não se descobre, mas se constrói, através da 

argumentação.” (MARINONI, Luiz Guilherme & Arenhart, Sérgio Cruz. Prova. 2. ed., rev e atual. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2011, p 45). 
223

 A afinação de uma orquestra revela que a nota lá soada em 440 hertz executada, via de regra, pelo oboé serve 

como padrão de referência para a afinação do grupo musical. Tal afinação tem-se por verdadeira por convenção 

de 1936, atestada pela Organização Internacional para Padronização em 1955 como a norma ISO 16. Caso a 

orquestra tradicionalmente execute no em 442 hertz, por regra, estará fora do padrão internacional apesar de não 

soar desafinada. 
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sistemas complexos, utilizando elementos influenciados pelo direito constitucional, 

administrativo, civil e tributário na mesma realidade. 

 

4.1.2 Acepções do termo “prova” 

  

O termo “prova” pode ter diversos significados, sendo que o mais intuitivo seja o 

suporte físico da representação dos fatos ou qualquer outro elemento necessário para 

convencer outrem de sua alegação. Por esta razão que o objeto da prova envolve o fato 

alegado que se busca provar, dentro de regras prévias de sua produção. Assim, não é 

possível que se utilize de uma prova obtida por meio de coação ou sem que tenha sido 

respeitado o procedimento de quebra de sigilo bancário, por exemplo. 

 Os limites para acepções possíveis para tal vocabulário são enormes
224

, em diversos 

ramos da ciência, sempre no sentido de elemento de experiência, confirmação de um fato ou 

verdade que alguém procura demonstrar
225

. Há uma polissemia do qual não permite que nós 

possamos atribuir um único significado, reduzindo a uma única expressão.  

É essencial para que compreendamos a prova como um todo, desde o meio de prova, 

ato de provar e seu produto de enunciação. Por ora, registramos que o meio de prova
226

 é a 

maneira com que os fatos são inseridos no sistema jurídico, respeitando-se o procedimento 

legal de organização deste enunciado normativo, envolvendo os sujeitos, tempo e espaço.  

Como elemento normativo o ato de provar ou a enunciação que traz elementos para 

se atribuir credibilidade às alegações e para que se chegue ao produto da prova, que 

convencerá o julgador que a verdade guarda relação ao alegado e, assim, se construir o fato 

jurídico. Ou seja, a partir de meios de prova é que se atribui um aspecto psicológico que 

                                                 
224

 A Professora Fabiana Del Padre Tomé narra estudo do Professor Paulo de Barros Carvalho, que elencou 

cinquenta e oito significações para o vocábulo em apostila do Programa de Pós-Graduação em Direito (Mestrado 

e Doutorado) da USP e PUC/SP (TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário, 4. ed., São Paulo: 

Noeses, 2016, pp. 75 - 76). 
225

 Francesco Carnelutti assim prefere conceituar “En el lenguaje común, prueba se usa como comprobación,  de 

la verdad de una proposición; sólo se habla de prueba a propósito de alguna cosa que ha sido afirmada y cuya 

exactitud se trata de comprobar; no pertenece a la prueba el procedimiento mediante el cual se descubre una 

verdad no afirmada sino, por el contrario, aquel mediante el cual se demuestra o se halla una verdad afirmada”. 

(CARNELUTTI, Francesco. La prueba civil. 2. ed. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo (trad.), Buenos Aires: 

Ediciones Depalma, 1982, pp. 38-39).  
226

 Maria Rita Ferragut assim define: “Como meio de prova é o enunciado passível de ser produzido pelas 

partes, que tem por conteúdo a ocorrência ou inocorrência de um determinado acontecimento. É o instrumento 

material de comprovação da existência de algo, como, por exemplo, a verificação judicial, a perícia, a confissão, 

a prova testemunhal, a documental e a indiciária. É, em última análise, a representação em linguagem 

competente, dos eventos ocorridos no mundo fenomênico” (FERRAGUT, Maria Rita. Presunções no Direito 

Tributário. São Paulo: Dialética, 2001, p. 45). 
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convencerá o sujeito competente para sobre determinada alegação, que passará a ser tida 

como verdadeira; a prova é, pois um meio para se alcançar o fim de comprovar a verdade no 

âmbito jurídico
227

. 

Vale notar que o conceito da prova aqui abordado não é alterado com a divisão 

doutrinária da prova direta e da indireta. A prova direta é aquela cujo fato que se pretende 

provar deve coincidir com o fato que o julgador irá construir em sua concepção, que é o 

objeto da percepção dentro de uma sistemática de regulamentos. Quando é indireta o fato 

submetido ao julgador é meio para se chegar à compreensão dentro de seus próprios 

sentidos. Como Carnelutti
228

 defende, o objeto da percepção se diferencia do objeto da 

prova, sendo que é mais conveniente que se conheça diretamente os fatos ainda que possa 

conhecê-lo; a coincidência e a divergência entre o fato provado daquele fato compreendido 

pelo juiz é o que diferencia a prova direta da indireta, já que nesta última o fato levado ao 

juiz é meio para chegar a sua compreensão.  

Todas estas ambiguidades tratadas como prova transparecem sua importância e 

essencialidade para qualquer ato jurídico, especialmente para que se atribuir 

responsabilidade por um fato jurídico tributário no qual não participou ativamente. A 

ambiguidade de prova como processo ou como produto e sua plurissignificação são 

elementos importantes e fundamentais para se compreenda a realidade jurídica que se ergue 

no complexo sistema empresarial da atualidade. 

 

4.1.3 Finalidade e destinatário da prova 

 

A prova evidentemente é uma forma de convencer o julgador da proximidade da 

alegação do fato através de uma linguagem com forma prescrita em lei. Os questionamentos 

formulados pelas partes serão o objeto desta prova. 

A responsabilização ou qualquer outra forma de imposição tributária é legitimada pelo 

procedimento da prova, e o elemento que concretiza as afirmações das partes com a função de 
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 Sobre esta observação, Jeremy Bentham explica: “Para las ciencias físicas se ha hecho un tratado del arte de 

observar. Es un tratado de las pruebas aplicado a un fin particular. Es el arte de sacar conclusiones justas de un hecho 

con respecto a otro: se trata de saber si todos los hechos observados corresponden entre sí. En materia de 

administración, de legislación, es evidente que no se puede proceder más que por vía de conclusión, o sea, sobre 

pruebas. El arte de es coger los hechos, de comprobarlos, de colocarlos en el orden debido para que se esclarezcan 

mutuamente y se deduzcan sus enlaces y sus con- secuencias, constituye la base de la ciencia administrativa y 

legislativa. En todos los casos la prueba es un medio encaminado a un fin” (BENTHAM, Jeremy. Tratado de las 

pruebas judiciales. Manuel Osorio Florit (trad.), Granada Editorial: Comares, 2001, p. 16). 
228

 Cf. CARNELUTTI, Francesco. La prueba civil. 2. ed. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo (trad.), Buenos Aires: 

Ediciones Depalma, 1982, pp. 53-55). 
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convencer o juiz a robustez da proposição feita. Por isso mesmo é que o objeto da prova será 

ligado ao fato afirmado e não à narrativa incontroversa de determinados fatos que não precisam 

ser questionados por não pertencer à investigação processual. 

Durante este processo o julgador é o alvo de todas as argumentações, já que deverá 

formar o convencimento dentro dos procedimentos e uma racionalidade da sua experiência, de 

forma a verificar a validade ou verossimilhança das argumentações formuladas. Por mais que o 

juiz deva ser imparcial é sabido que ele não é inerte ou neutro na melhor acepção da palavra, 

sendo influenciado por critérios políticos, sociais ou econômicos
229

. 

 O julgador é o destinatário final de toda prova produzida, já que é o personagem na 

relação jurídica que deve ser convencido da validade das argumentações levantadas. Alguns 

autores defendem que o real destinatário da prova é o processo
230

, porém, em nossa visão o 

processo é um suporte de uma comunicação. Em verdade, produz-se uma linguagem para 

convencer o julgador a produzir outra linguagem com cunho decisional, ou seja, para se 

produzir uma decisão há mensagens produzidas por ambas as partes, em que o veículo que é 

utilizado é o processo. Então, de certa forma, o destinatário imediato é o processo, mas 

direciona-se de modo mediato, dentro do processo comunicacional, ao julgador.  

Por tal razão se faz mais importante, ainda que nos julgamentos administrativos, que o 

representante do fisco não receba as argumentações do contribuinte como forma de cumprir 

mais uma etapa da atividade fiscalizatória, mas com responsabilidade de analisar as proposições 

e entender a importância de sua tecnicidade como filtro da atividade administrativa. De outro 

lado, importante do contribuinte construir as argumentações com base em provas úteis ao 

convencimento do julgador. Em um julgamento administrativo a técnica e argumentação devem 

ser maiores, já que se espera que o destinatário final da prova será um julgador com vasta 

experiência no Direito Tributário, assim como em uma sociedade com maior cultura a prova do 
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 Gadamer defende que “Assim, é certo que não existe compreensão que seja livre de todo preconceito, por 

mais que a vontade do nosso conhecimento tenha de estar sempre dirigida, no sentido de escapar ao conjunto dos 

nossos preconceitos. No conjunto da nossa investigação evidencia-se que, para garantir a verdade, não basta o 

gênero de certeza, que o uso dos métodos científicos proporciona. Isso vale especialmente para as ciências do 

espírito, mas não significa, de modo algum, uma diminuição de sua cientificidade, mas, antes, a legitimação da 

pretensão de um significado humano especial, que elas vêm reivindicando desde antigamente. O fato de que, em 

seu conhecimento, opere também o ser próprio daquele que conhece designa certamente o limite do ‘método’, 

mas não o da ciência. O que a ferramenta do ‘método’ não alcança tem de ser conseguido e pode realmente sê-lo 

através de uma disciplina do perguntar e do investigar, que garante a verdade” (GADAMER, Hans-Geord. 

Verdade e método: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 3.ed. Flávio Paulo Meurer (trad.), 

Petrópolis: Vozes, 1999, p. 709). 
230

 Cf. NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de Processo Civil comentado e 

legislação extravagante, 11. ed., São Paulo: RT, 2010, pp. 632-633). 
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fato original devem ser mais complexos e profundos e em sociedades culturalmente menos ricas 

as provas são mais simples
231

 e instáveis. 

Desde que nos deparamos com o termo “prova” somos induzidos a fixar uma função de 

busca pela verdade dos fatos jurídicos alegados, aplicando-se a regra jurídica adequada àquela 

subsunção com seu consequente normativo. Obviamente a busca pela construção jurídica de um 

fato é essencial para aplicabilidade e precisão correta do direito, especialmente quando se trata 

de responsabilidade tributária. Por dedução lógica é plenamente possível que todos tenham a 

ideia de que o fato se perde no mundo físico, cabendo ao aplicador a reconstrução no plano 

jurídico, aproximando com maior fidelidade a narrativa do fato ocorrido no passado.  

A atividade fiscalizatória ou mesmo tributária processual tem o objetivo imediato de 

qualificar em linguagem jurídica um fato da realidade, limitado pela relevância dada pelo 

sujeito competente e valoração diante de parâmetros normativos, que será submetido ao 

julgador. É o que se denomina como juízo de subsunção, partindo-se de um precedente fático do 

mundo físico e aplicando-se a regra abstrata que julga mais correta e apropriada. Daí a 

importância do julgador independente e imparcial para valorar o fato passado para aplicar a 

regra para se obter a norma concreta regente de tal fato sem interferências pessoais ou 

organizacionais para que não transforme o julgamento em um mero ato interpretativo teatral. 

 Vê-se, portanto, que a reconstrução dos fatos é essencial para a devida aplicação da 

norma, unindo o fato passado, com a valoração adequada em busca da verdade que legitimará a 

justiça e aplicação legal pelo agente legitimado do Estado. De fato, a reconstrução do fato 

passado demanda atribuição de competência pelo representante do tutelado pelo Estado, de 

forma que a verdade jurídica seja rigorosamente reconstruída sem interferência externa ou 

anseios íntimos. 

 A prova, nestes termos, destina-se ao julgador, sendo que os processos probatórios é 

resultado da persuasão das proposições, ligadas por uma alta verossimilhança. Neste ínterim, 

quando houver a produção de prova de grupo econômico é importante que ambas as partes 

criem a argumentação de acordo com a fase e consequentemente destinatário final da prova. 

Assim, a utilização do processo administrativo em sua integralidade como argumentação na fase 

judicial não pode ser considerado como prova, especialmente quando há suposta prova pré-

constituída de interesse comum de empresas de um grupo econômico. Evidente que há uma 

prova de convencimento de outro julgador anterior, na fase administrativa, que deve ser 
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 Cf. MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Prova e convicção: de acordo com o CPC de 

2015. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista do Tribunais, 2015, p.67. 
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reconstituída para convencimento do novo julgador, dentro de sua realidade e experiência, sem 

vinculação ou imposição. 

Identificar o destinatário e a finalidade da prova permite que a análise da 

responsabilidade tributária do grupo econômico se torne elemento mais rico e próximo com a 

realidade dos fatos, seja para as partes ou para o próprio julgador, respeitando-se os 

procedimentos legais para sua produção de forma a coibir os abusos da produção da prova.  

  

4.2 Limites da prova da responsabilidade tributária 

 

A responsabilidade tributária deve se limitar a aplicação de normas tributárias, nos 

limites previstos em lei. Como visto, a verdade construída deve se ligar às provas produzidas 

dentro de um procedimento pré-ordenado, com regras rígidas para o exercício do devido 

processo legal, pois a ciência jurídica não é mera aplicação normativa, mas depende de um 

conhecimento experimental diante de um método construtivo. 

Não podemos confundir, porém, a aplicação do processo de responsabilização, 

especialmente no viés pragmático das arbitrariedades que têm sido implicadas a qualquer grupo 

econômico, lícito ou ilícito, com a existência do grupo econômico em si. O denominado juízo 

de subsunção
232

 é diverso, pois a narrativa do fato do mundo físico de existência do grupo 

econômico, seja de fato ou de direito, não tem relação com a regra hipotética e abstrata que 

permite a responsabilidade tributária, pois a valoração do fato não é propriamente do grupo 

econômico, mas, na maioria das vezes, da apuração de interesse em comum das empresas. 

Assim como qualquer norma, as provas estão sujeitas às normas do sistema, com 

procedimentos previamente estabelecidos. O Direito, sendo um sistema prescritivo, detém 

uma estrutura formal hierarquizada, autopoiético, vertidos todos a uma norma de hierarquia 

máxima, fundamental, que dá validade, unidade e conjunto ao sistema. As ordenações 

jurídico-normativas possuem elementos para o percurso construtivo, fixando valores para 

integrar as unidades produzidas. O intérprete só pode colher elementos prescritivos em 

segmentos determinados pelo texto constitucional e normas estruturantes, uma vez que o 
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 Neste sentido,  EnricoTullioLiebman define bem a função de julgar: “Julgar quer dizer valorar um fato do 

passado como justo ou injusto, como lícito ou ilícito, segundo o critério de julgamento fornecido pelo direito 

vigente, enunciando, em conseqüência, a regra jurídica concreta destinada a valor como disciplina do caso 

[fattispecie] em exame (LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de Direito Processual Civil. 2. ed. Cândido Rangel 

Dinamarco (trad.), Rio de Janeiro: Forense, 1985, p 4.) 
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Direito cria a sua própria realidade. O sistema jurídico, assim, possui seus elementos, 

processos e estruturas construídos a partir do próprio sistema de forma a se auto-regular.  

No campo das provas podemos elencar a linguagem competente, que deve respeitar 

um procedimento prévio, em um tempo legal, com os sujeitos determinados, em um espaço e 

tempo permitidos, dando validade ao enunciado. 

O sistema possui limitações para que se produzam decisões justas, sem que desrespeite 

o devido processo legal e, especialmente, que a alegação de ambas as partes sejam tratadas em 

nível de igualdade, pouco importando se a alegação veio do contribuinte ou do representante 

da Fazenda Pública. O fato de existir limitações legais não significa que são filtros de 

proteção à que se chegue à verdade ou que o fato real jamais seja alcançado
233

. Se o próprio 

sistema elenca regras que tornam a apuração dos fatos e da verdade impossível ou muito 

difícil não é possível que ultrapasse o devido processo legal, significando que o sistema 

necessita de mudanças para se alcançar decisões melhores. 

 

4.2.1 Procedimento da prova na atividade de fiscalização e no procedimento administrativo 

  

A organização das empresas em grupos econômicos geralmente é tratada pelo fisco 

como planejamento ilícito, sem se utilizar de qualquer meio probatório ou indícios para 

comprovar a alegação de fraude com vistas ao inadimplemento ou redução da carga 

tributária. Sendo a prova um relato linguístico do passado demanda uma enunciação 

organizada em etapas por uma norma prévia e geral que disciplina a produção probatória, os 

meios lícitos de prova, que permitirão a construção dos fatos jurídicos, respeitando-se o 

devido processo legal. 

Há, portanto, uma clara relação entre as alegações e os elementos para que o fato 

alegado se torne comprovado para efeitos jurídicos, sendo que o simples documento de 

constituição da empresa não significa que há comprovação de formação de grupo 

econômico, muito menos de que referido grupo empresarial foi constituído para fraudar 

terceiros e o fisco.  

                                                 
233

 Os professores Comoglio, Ferri e Taruffo melhor explicam: “l'esistenza di limiti giuridici e pratici 

all'indefinita ricerca della verità nel processo non è di per se una ragione per affermare che un accertamento 

veritiero dei fatti non possa mai essere conseguito. Ogni concreta attività conoscitiva incontra limiti di varia 

natura, ma non per questo è lecito dire che nessun fatto può mai essere conosciuto. Puo accadere che in uno 

specifico sistema processuale esistano norme che precludono o rendono difficile l'accertamento della verità, ma 

questo significa soltanto che quel sistema è inadeguato e criticabile, proprio perche è improbabile che esso 

produca decisioni giuste” (COMOGLIO, Luigi Paolo; FERRI, Corrado; TARUFFO, Michele. Lezioni sul 

processo civile: Il processo ordinario di cognizione. Vol. I. Bologna: Il Mulino, 2006, p. 414). 
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Devem-se relacionar os meios de prova
234

 à alegação de que se pretende se ver 

sacramentado na linguagem jurídica, de forma com que não basta juntar documentos
235

 que 

comprovem a formação do grupo econômico, mas que aqueles documentos comprovem não 

só existência de ligação entre as empresas como também a certificação de construção 

jurídica de uma fraude praticada que prejudicará terceiros, uma vez que a linguagem que 

visa produzir a realidade relaciona-se ao argumento que se pretende provar para que o 

Direito o aceite como fato jurídico verdadeiro. 

 Em muitos casos o Fisco olvida que a alegação é de responsabilidade jurídica 

tributária, relacionada à solidariedade entre as empresas, limitando-se ao esforço de 

comprovar a existência de grupo econômico e não ao fato que levará à responsabilidade de 

empresa terceira. Veja que a simples existência de grupo empresarial não basta para 

demonstrar a relação de implicação entre o modo de organização e a prática do ato que 

configure interesse em comum, por exemplo. 

Em diversas oportunidades é possível verificar que se busca comprovar a existência do 

grupo econômico sem que este seja, por si só, uma hipótese de responsabilidade tributária prevista 

na lei. A responsabilização do grupo econômico demanda, portanto, a construção de uma prova 

de sua existência e mais algum elemento que o ligue ao fato jurídico tributário, já que, conforme 

vimos a simples existência de um grupo de empresas não é suficiente para autorizar a 

transposição de responsabilidade original para uma terceira pessoa.  

Sendo assim, na hipótese mais comum é necessário não só que haja a prova da 

existência de ligação entre as empresas e o real interesse comum no fato tributário ensejado, 

seja a hipótese de incidência, seja do ato fraudulento. Repise-se que o fato de uma empresa se 

ligar a outra não é ato ilícito e não é prova de interesse comum da empresa originariamente 

devedora. Não se nega a existência do thema decidendum fixado na prova do fato direto e os 

fatos indiretos, utilizados como forma de convencimento do julgador, tidos como fatos 

indiciários.  

                                                 
234

 Carnelutti lembra que há a busca pela prova pelos meios, como atividade de convencimento das partes: “Si por 

prueba se entiende, no la comprobación del juez y sino el acto de la parte que le suministra los medios de la 

búsqueda, entonces falta realmente la prueba, porque cuando el juez percibe directamente el hecho a probar, no hay 

más actividad que la suya; las partes, por su lado, no prueban nada” (CARNELUTTI, Francesco. La prueba civil. 

2. ed. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo (trad.), Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1982, p. 57). 
235

 Dardo Scavino assim nos ensina: “Desde o ponto de vista científico, entretanto, e diferentemente do que 

pensavam os positivistas, um fato não prova nada, simplesmente porque os fatos não falam, se obstinam em um 

silêncio absoluto do qual uma interpretação sempre deve resgatá-los. Somos nós quem provamos, quem nos 

valemos da interpretação de um fato para demonstrar uma teoria” (SCAVINO, Dardo. A filosofia atual: pensar 

sem certezas. Lucas Galvão de Britto (trad.), São Paulo: Noeses, 2014, p. 17). 
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 Não é raro também que se desconsidere a vedação constitucional às provas obtidas de 

modo ilícito, pois a construção do fato configura como maior obstáculo à atribuição de 

responsabilidade a terceiro. Nem poderia ser diferente em um Estado Democrático de Direito, 

pois com esta barragem ao ímpeto arrecadatório é que se impõem limites ao Poder de 

Tributar, além de impedir atos autoritários e abusivos, especialmente em âmbito 

administrativo, em que há controle e revisão do ato administrativo, inclusive com poderes 

instrutórios específicos no processo administrativo fiscal. 

 O fato é que as provas são essenciais para se evitar que a realidade jurídica construída 

escape aos limites constitucionais, buscando-se ao que se denomina princípio da verdade real 

do processo administrativo fiscal. Se não o faz, o julgado na esfera administrativa deve 

corrigir este aspecto, com diligências até mesmo de ofício para que se alcance verdadeiras 

narrativas próximas à realidade.
236

 Nesta linha, não basta que a alegação de grupo econômico 

exista, mas deve-se comprovar a real existência de um mecanismo para burlar o pagamento do 

tributo de forma ordinária, atribuindo a terceiro a responsabilidade que originariamente não 

lhe pertencia, pois a atividade fiscalizatória deve-se pautar pela justificação daquele ato 

administrativo de lançamento tributário, não como meio de construção de verdade a bem da 

maior arrecadação, mas para buscar meios legais e jurídicos legítimos para cobrança do 

tributo diante do fato jurídico tributário que ocorreu no plano fenomênico, utilizando-se da 

linguagem que transparece a realidade jurídica mais próxima do evento. 

 Deve-se ter em mente que o sistema de linguagem na construção da verdade jurídica 

possui procedimentos que permitem a ligação entre a alegação à prova dentro de uma 

estrutura pré-ordenada, garantindo a Segurança Jurídica e o Devido Processo Legal. O 

enunciado da prova deve estar estruturado na maneira de produzir e harmonizar com outros 

elementos, a fim de que se aproxime a construção do enunciado à realidade fática. Cabe, 

portanto, à Fazenda trazer estes elementos para que seja possível a construção dentro dos 

regramentos da produção da prova, respeitando os limites pré-existentes, dando ênfase 
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 Nesse sentido, James Marins defende: “Isto não significa que a verdade formal não possa conter a verdade 

material, mas apenas que a liberdade investigativa, os meios próprios de averiguação dos eventos de interesse 

tributário (diligências administrativas como a fiscalização in loco) e as faculdades procedimentais e processuais 

conferidas à Administração se apresentam como instrumentos mais apropriados para a aproximação com a 

verdade material do que aquelas que são usualmente disponíveis no Processo Judicial. Enquanto no processo 

judicial de caráter civil ao magistrado não é lícito tomar frente ao processo e determinar ex officio a produção de 

provas que entender indispensáveis, no procedimento e no Processo Administrativo Tributário a autoridade 

administrativa pode e deve promover as diligências averiguatórias e probatórias que contribuam para a 

aproximação com a verdade objetiva ou material.” (MARINS, James. Direito processual tributário brasileiro: 

(administrativo e judicial) 8. ed. São Paulo: Dialética, 2015, p. 175). 
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especial à relação da formação do grupo econômico com o regramento que permite cobrar a 

dívida tributária de terceiro, em pleno exercício do que se denomina “ônus da prova”. 

Reafirmamos, desta forma, o que já abordado no primeiro capítulo, sustentando que a 

responsabilidade do grupo econômico está atrelada à sanção, sendo que o ilícito deve ser 

amplamente comprovado, respeitando-se os limites constitucionais e os mais amplos direitos 

de defesa.  

Por mais que a Lei de Execução Fiscal, em seu artigo 4º, inciso V, garanta a 

possibilidade processual de distribuir a execução fiscal contra o responsável, não há razão 

para que considere que esteja provado o ilícito. Vê-se que há verdadeiro indício de prática do 

ilícito, que deve ser provado em processo formal, seja na esfera administrativa ou judicial, em 

que se apurem de forma minuciosa as relações que as empresas apresentem e as ligações com 

o fato jurídico tributário que ensejou o processo de execução. Antes de seguir o procedimento 

da prova não há, em nossa visão, elementos que possam fundamentar a própria validade do 

título executivo. 

 

4.2.2 Sujeito competente na produção das provas 

 

Os enunciados prescritivos são construções de fatos jurídicos, constituindo sua 

realidade em uma realidade jurídica. Além da exigência do procedimento os eventos são 

descritos no mundo jurídico pela linguagem competente, também determinado previamente 

em lei própria. Estamos diante de uma norma que atribui validade à prova a ser produzida; se 

desrespeitada a norma será inválida e não servirá para comprovar qualquer alegação. 

Vê-se, portanto, que a competência para a produção do ato é fundamental para dar 

legitimidade para o ato produzido, sem o qual não há validade ou segurança jurídica. Muito se 

equivoca neste aspecto, sendo que se há um procedimento para atribuir ao fiscal a 

competência para a produção do ato, este deve ser respeitado, sob pena de invalidar todos os 

atos praticados pelo fiscal. 

A prova produzida na atuação fiscal, em âmbito administrativo, será fundamental para 

que se comprove a formação do grupo econômico atrelado a algum elemento que permita a 

responsabilidade tributária. Assim, se há uma autoridade incompetente para produzir aquela 

prova, não haverá construção da realidade pelo sujeito competente e, logo, aquele ato será 

nulo de pleno direito, pois sequer existe no mundo jurídico.  
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Desta forma, documentos como a Ordem de Serviço e o Termo de Distribuição do 

Procedimento Fiscal – TDPF são elementos de organização fundamentais para atribuir 

legitimidade dos atos praticados pelo agente. Apesar das constantes tentativas de parte dos 

julgadores do CARF em relativizar a sua importância
237

, vemos o TDPF como instrumento que 

regula o a distribuição das ações fiscais no âmbito da Receita Federal do Brasil, determinando a 

autoridade administrativa, suas competências e limites temporais e de atuação da fiscalização. A 

prorrogação
238

 do instrumento autorizador por pessoa estranha ou fora das formalidades 

descompassa a atuação fiscal, tornando a atividade contrária ao procedimento e, 

consequentemente, o fiscal uma autoridade incompetente para aquela tarefa. 

Referida situação muito se assemelha à prova obtida por meio ilícito, pois o evento 

não passa a ser fato jurídico por ter sido obtida de forma ilícita, fora dos parâmetros definidos 

previamente em lei, ultrapassando os limites legais e da segurança jurídica. Ressalta-se que a 

prova não é ilícita em si, mas o meio de sua obtenção, ou seja, no processo de enunciação é 

que houve a prática de algo ilícito ou mesmo em sua utilização. 

A omissão ou constatação de que a prova não obedeceu aos parâmetros legais não 

autoriza o juiz a produzir prova de ofício, já que não possui função de convencimento dele 

próprio. Obviamente é possível que ocorra diligências não tendenciosas a fim de esclarecer 

licitamente dúvidas
239

 que orbitam à lide, limitado à igualdade de tratamento às partes e ao 

princípio do impulso oficial do processo. Infelizmente, alguns julgadores olvidam que ocupa 

posição em que a imparcialidade é elemento crucial para uma atuação precisa e eficaz. O juiz 

não tem dever de proteger o fisco, mas cumprir a função constitucional, sendo que cabe às 

partes produzir as provas que entenderem necessárias de modo a convencer o julgador de qual 

alegação será a mais verossímil, resolvendo o conflito. 

Em âmbito administrativo, o julgador exerce a função constitucional de controle da 

legalidade dos atos administrativos e pode requerer a produção de provas desde que úteis à 

elucidação dos fatos, evitando que a discussão chegue ao judiciário. O processo 

administrativo rege-se pelo princípio da inquisitoriedade, já que o julgador pode atuar com 
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 Recentemente, em sessão da Câmara Superior do CARF do dia 03 de setembro de 2018, foi rejeitada proposta 

Súmula nos seguintes termos: “Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de 

Procedimento Fiscal não acarreta a nulidade do lançamento”. 
238

 Para um estudo mais aprimorado sobre a nulidade da prorrogação do TDPF, cf. MELLO, Henrique Fernando 

de. Segurança Jurídica e Termos de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF): nulidade na forma como são 

prorrogados prazos nas fiscalizações federais. Revista de Direito Tributário Contemporâneo. Vol. II. ano 1., pp. 

87-102. São Paulo: Revista dos Tribunais, set./out. 2016. 
239

 O Art. 370 do Código de Processo Civil assim dispõe: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. 
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maior liberdade para elucidação dos fatos, independente do pedido das partes, enquanto que 

no processo judicial aplica-se o princípio do dispositivo, com as partes produzindo as provas, 

dentro da ideia de impulso oficial, sem que a inércia dos interessados não possa ser suprida 

pela atuação judicial.  

Porém, é preciso se atentar para as limitações do tempo que as normas de 

procedimento administrativo impõem, em obediência clara ao princípio da legalidade, 

garantindo também a ampla defesa e contraditório e a análise das provas trazidas pelo 

contribuinte, sem ignorá-las a ponto de tornar a fase de julgamento administrativo mero 

procedimento formal de constituição do crédito tributário.  

A fase administrativa é ponto importante para que os agentes da própria 

Administração, com técnica específica, exerça a revisão dos atos administrativos, de forma a 

fiscalizar a sua atuação e cumprir os princípios constitucionais administrativos da eficiência, 

legalidade e moralidade. Ora, se o exercício é para evitar que um ato falho chegue ao 

judiciário, causando prejuízo tanto para o contribuinte quanto para o Poder Público, é 

importante que os agentes administrativos atuem de forma a realizar a melhor atuação com 

vistas à revisão dos atos e não apenas como mais uma etapa da constituição do crédito 

tributário. 

Por tal razão, o sujeito competente para a produção de provas em fase administrativa 

deve se esforçar para construir categoricamente a verdade e não apenas se basear em indícios ou 

presunções, como vemos de forma recorrente para atribuir responsabilidade tributária a todas 

empresas do grupo econômico, conforme abordado mais adiante.  

 

4.2.3 Limitações da prova no tempo e espaço 

 

A produção da prova não é livre e remete a um acontecimento passado, dentro de 

parâmetros legais de organização. Dentro destes parâmetros há limitações de tempo e espaço, 

fundamentais para a construção jurídica da linguagem descrevendo o evento passado
240

. O 

sistema possui métodos para que aquele enunciado seja aceito dentro de um parâmetro pré-

estabelecido de forma a alcançar melhor eficiência e segurança jurídica. 
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 Tárek Moysés Moussallem defende: “O direito como fator cultural está indelevelmente marcado pelo tempo. 

Não o tempo físico, o psíquico, mas o institucional, aquele posto intersubjetivamente, estabelecido pela interação 

humana criado lingüisticamente. Pelo prisma lingüístico, o tempo não é um dado, mas um construído”. 

(MOUSSALLEM, Tárek Moysés Revogação em matéria tributária. São Paulo: Noeses, 2005, pp. 81-82). 
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O tempo para a construção desta linguagem jurídica é essencial para a garantia da 

segurança jurídica e da busca da justiça, considerando o tempo do evento e da produção das 

provas
241

 pontos determinantes para fixação dos métodos e da produção probatória. Assim, o 

tempo para se concluir uma fiscalização ou um processo judicial deve ser razoável a bem da 

segurança jurídica, pois quando alguém é demandado ou fiscalizado presume-se que o ato um 

dia terá fim, há uma expectativa de confiança legítima de que haverá término naquela 

empreitada.  

A própria Constituição Federal atribui no artigo 5º, inciso LXXVIII, no âmbito 

judicial e administrativo, a duração razoável do processo e meios para garantir a celeridade de 

tramitação, além das disposições mais expressas do Código de Processo Civil. Apesar de 

figurar como conceito indeterminado, há critérios objetivos
242

 que permitem que se 

identifique quando o processo é moroso de forma a prejudicar o direito constitucional. A 

duração razoável do processo é o tempo considerável para que se pratiquem os atos 

processuais, envolvendo as alegações, contraditório e produção de provas, além do próprio 

julgamento, variando de acordo com a complexidade da matéria envolvida, impedindo que o 

processo seja resolvido de forma repentina ou com uma morosidade excessiva variável de 

acordo com o interesse do Estado. 

Não nos compete aqui abordar o interessante tema sobre a aplicabilidade da Lei n. 

11.457/2007, que no seu artigo 24 estabelece que a decisão administrativa seja proferida no 

prazo máximo de trezentos e sessenta dias a contar do protocolo de petições, defesas ou 

recursos administrativos do contribuinte
243

, mas tão somente alertar que a produção da prova 

também possui limite temporal para ser produzida, ou seja, deve ser produzida em momento 

oportuno, respeitando-se a harmonia e bom andamento do processo. 
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 Neste sentido Fabiana Del Padre Tomé expõe: “Podemos falar, portanto, em tempo da prova e tempo na 

prova. Enquanto o primeiro diz respeito ao átimo em que a prova é constituída mediante formulação linguística, 

sendo veiculado na enunciação-enunciada, o segundo refere-se ao aspecto temporal atribuído ao evento, relatado 

no fato da prova (enunciado). A tempestividade da prova é aferida, portanto, pela observação do critério 

temporal constante da sua enunciação enunciada” (TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 3. ed. 

São Paulo: Noeses, 2012, p. 217). 
242

 Na lição de Nelson Nery: “A razoabilidade da duração do processo deve ser aferida mediante critérios objetivos, 

já que não se afigura possível o tratamento dogmático apriorístico da matéria. Comporta, portanto, verificação da 

hipótese concreta. Esses critérios objetivos são: a) a natureza do processo e complexidade da causa; b) o 

comportamento das partes e de seus procuradores; c) a atividade e o comportamento das autoridades judiciárias e 

administrativas competentes; d) a fixação legal de prazos para a prática de atos processuais que assegure 

efetivamente o direito ao contraditório e à ampla defesa” (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do processo na 

Constituição Federal. 12. ed., rev., atual. e ampl. com as novas súmulas do STF (simples e vinculantes) e com o 

novo CPC (Lei n. 13.105/2015). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, pp. 361 - 362). 
243

 Cf. MARINS, James. Princípio da razoável duração do processo e o processo tributário. In: SCHOUERI, Luís 

Eduardo (coord.). Direito tributário: homenagem a Paulo de Barros Carvalho. São Paulo: Quartier Latin, 2008. 
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Em diversas oportunidades podemos verificar que as provas não são ilimitadamente 

produzidas a qualquer tempo. Há mecanismos que auxiliam no devido processo legal de 

forma a ser alcançado pela preclusão do direito de produzir prova sem retirar o direito de ação 

ou defesa de ambas as partes. Se o fisco tem prazo para produzir a prova que atribua uma 

responsabilidade tributária não há como ultrapassar os limites da coisa julgada e do devido 

processo legal de modo a interferir na segurança jurídica se o prazo for alcançado pela 

preclusão. 

É cediço que a produção probatória possui diversos momentos, já que constitui ato 

complexo. Na fase judicial podemos verificar que desde o pedido inicial deve constar o 

requerimento da produção da prova, especificando a forma e justificando a sua produção em 

razão da relevância para elucidação da lide, salvo aqueles considerados supervenientes. O 

julgador, inclusive, pode indeferir a produção da prova, fundamentando a inaplicabilidade 

daquela alegação ao objeto da prova, como critério lógico de irrelevância ou pelo critério 

normativo por impossibilidade de admissibilidade. As provas que persistirem após esta análise 

passam ao momento da concretização da prova, demonstrando juridicamente que o fato se 

adequa àquele meio e alegação.  

Em termos de processo administrativo federal o artigo art. 16, § 4º, do Decreto n. 

70.235/72
244

 exige que as provas documentais sejam apresentadas junto com a impugnação, 

precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento, salvo fatos e documentos 

supervenientes por razões justificáveis. Semelhantes limitações estarão previstas nas 

normatizações de cada ente federativo, a exemplo do artigo 19 da Lei estadual paulista nº 

13.457/2009
245

. 

Parece-nos que o aparato do Estado e as diversas prerrogativas que lhe são inerentes 

coloca o contribuinte em situação de vulnerabilidade
246

 em relação à produção da prova, 
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 Art. 16, § 4º A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-

lo em outro momento processual, a menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação 

oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos 

ou razões posteriormente trazidas aos autos. 
245

 Art.19 As provas deverão ser apresentadas juntamente com o auto de infração e com a defesa, salvo por 

motivo de força maior ou ocorrência de fato superveniente. §1º - É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos 

autos documentos novos, apenas quando destinados a fazer prova de fatos supervenientes ou para contrapô-los 

aos que foram produzidos nos autos. §2º - Nas situações excepcionadas no “caput” e no §1º deste artigo, que 

devem ser cabalmente demonstradas, será ouvida a parte contrária. 
246

 James Marins é bem claro neste sentido: “a temporalidade do Estado é distinta da temporalidade do indivíduo, 

diretamente ou por intermédio de pessoa jurídica. O Estado - em suas variadas e sucessivas formas cede o 

nascimento do indivíduo, assim como remanesce após seu desaparecimento pela morte e, portanto, a 

temporalidade processual afeta diferentemente a um e a outro. Por essa razão, a garantia é destinada ao indivíduo 

enquanto parte em processos administrativos e judiciais, e não ao Estado, que, embora possa ser parte em 
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especialmente quando se trata de duração razoável do processo. O tempo para ambos tem 

impactos diversos, sendo que a garantia constitucional deve prevalecer ao interesse público 

em qualquer situação. Tal posicionamento se torna mais claro quando analisamos de forma 

exemplificativa situações em que o contribuinte necessita de certidões negativas para 

desempenhar suas atividades, protestos da certidão de dívida ativa, indisponibilidade de bens, 

penhora pelo sistema BacenJud, penhora de faturamento e diversas outras legalmente 

previstas.  

Neste sentido, a Fazenda deve estar certa de que a alegação de responsabilidade se 

adequa aos casos legais, sem o qual não poderá concretizar as provas e atribuir o ônus do 

pagamento à empresa não envolvida diretamente na relação jurídica tributária originária. De 

outro lado, especialmente na esfera administrativa, a prova deve ser produzida em tempo 

razoável, dentro de uma razoabilidade e segurança para não se cometa arbítrios. 

Por sua vez, o espaço de produção da prova também é relevante na relação jurídica 

tributária, uma vez que faz parte da enunciação e da organização da produção da prova. Deste 

modo, deve haver coincidências entre o lugar da prova que se espera comprovar e o lugar 

designado na prova, relacionado à alegação, pois o lugar da prova é o local em que se expediu 

o enunciado jurídico-prescritivo, já o lugar na prova é o espaço em que se deu o evento 

relatado em linguagem, remetendo-se ao lugar do evento. Tal diferenciação é importante para 

que se analise o espaço territorial da ocorrência do evento, coincidindo com a prova produzida 

ou o lugar em que o enunciado foi introduzido no sistema jurídico para ser considerado prova. 

Ou seja, a construção da prova deve considerar o espaço onde foi produzido e se o agente 

possui competência naquele limite territorial, o lugar da prova, e onde está relatado o fato, que 

é o lugar na prova. 

Caso algum deles ultrapasse este limite, será nulo e deverá ser excluído do sistema. 

Suponhamos que na atribuição de reponsabilidade de um grupo econômico haja certa 

diligência em um local em que o agente fiscal não tem jurisdição ou competência para 

fiscalizar de acordo com suas normas de organização, a prova passa ser imprestável, pois 

desrespeitou normas de procedimento e são inválidas para permanecer no sistema. Ou seja, 

neste caso, o lugar da prova foi extrapolado, rompendo o limite de sua atuação, torando o 

agente incompetente para realizar tal ato. Não estamos se referindo à prova produzida além da 

                                                                                                                                                         
algumas situações, é o responsável pela atividade julgadora” (MARINS, James. Defesa e vulnerabilidade do 

contribuinte. São Paulo: Dialética, 2009, p. 60). 
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jurisdição do juiz da causa, denominada pela doutrina como “prova de fora de terra” 
247

, mas 

aquela produzida por agente incompetente, sem poderes, por exemplo, para requisitar livros e 

acessar documentos de empresa que não consta em sua ordem de serviço ou do Termo de 

Distribuição do Procedimento Fiscal – TDPF e, portanto, não fiscalizada.  

Deste modo, a produção da prova não é ilimitada e deve respeitar os procedimentos e 

limitações previamente previstos em lei, sob pena de retirar a credibilidade da argumentação 

de qualquer das partes envolvida e impedindo que se construa a verdade ou verossimilhança 

dos fatos de forma lógica e razoável. 

 

4.2.4 Fatos indiciários e a prova tributária 

  

O fato indiciário não pode ser confundido com a prova, pois é secundário ao fato 

provado, sendo utilizado como elemento de convicção do juiz. Por tal razão basta que haja 

uma afirmativa como mais um elemento argumentativo, sem ser submetido à regra do “ônus” 

probatório. Obviamente, apesar de não ter a obrigação de provar o fato indiciário, é possível 

que se torne elemento de prova, já que é caminho para que alcançar o objetivo de provar o 

fato principal. 

 O indício não é a prova, mas forma o raciocínio jurídico de modo a alcançar a 

comprovação da afirmativa do fato direto, que necessitará de prova. Por outro lado, se o 

indício for utilizado como mecanismo provocativo de raciocínio dedutivo do julgador sobre a 

afirmativa do fato direto, deve ser objeto de prova, pois estará ligado diretamente com a 

formação do convencimento do julgador. 

 Neste sentido que Barbosa Moreira
248

 tem razão na afirmativa que a prova e o indício 

são dois pontos de partida, mas o último é também considerado um ponto de chegada sem, 

contudo, poder ser considerado o ponto final da convicção. Desta forma, a prova e o indício 

são figuras diversas, sendo que existe a prova do indício dentro do raciocínio de 

convencimento do julgador. 

 Por tal razão é que se denomina a prova do indício de prova indiciária como 

mecanismo indireto dentro do fato direito que se pretende provar. Se há, portanto, um 

interesse comum, é possível que haja prova de que a empresa do grupo econômico se 
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 CF. LOPES, João Batista. A prova no direito processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 56. 
248

 Cf. BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Temas de direito processual civil: primeira série. 2. ed. São Paulo: 

Saraiva, 1988. p. 59. 
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beneficiou da ausência de pagamento de determinado tributo. Ora, diante de uma afirmativa 

de que houve interesse comum no não pagamento do tributo, prova-se que há indícios de que 

houve beneficiamento de outra empresa em razão do inadimplemento tributário, o que não 

incide sobre o fato da causa, mas em um fator externo que liga ao fato principal da 

responsabilidade tributária de interesse comum em um raciocínio lógico indutivo, que 

também possui a sua prova.  

É evidente que o benefício do interesse comum pode se dar com outra prova distinta, 

mas também se aproveita da prova indiciária secundária para se chegar á dedução do fato 

direto que tem relação direta com a responsabilidade tributária. A responsabilidade tributária 

causa uma série de consequências graves a outra pessoa e por isso deve estar ligada a uma 

comprovação vertida em linguagem dentro de um conjunto probatório extenso e jamais se 

fundamentar em uma arbitrariedade ou qualquer outro argumento metafísico único ou 

intuitivo
249

 do agente fiscal. 

 Se há uma linha férrea ligando dois pontos, A e B, é possível chegar ao ponto de 

destino de forma direta ou com uma parada no ponto C. O ponto intermediário também tem 

início e fim, mas não como destino final, representando um caminho secundário para se 

chegar ao ponto final previamente almejado. Este caminho percorrido faz parte do objetivo 

principal em chegar ao destino, demandando gasto de energia assim como se faz na produção 

das provas indiciárias com o intuito de se chegar ao ponto final de convencimento do fato 

direto.  

Desta forma, a responsabilidade por interesse comum ou qualquer outra possibilidade 

que se tenha para responsabilização de empresas do mesmo grupo econômico. Em outros 

termos, somente será possível que se alegue que há indícios que a empresa se beneficiou se 

restar comprovado cabalmente com outros fatos que houve o favorecimento ligado ao 

inadimplemento tributário, sendo que o que se almeja originariamente é a responsabilização. 

Portanto, o indício servirá para utilização de prova somente se não houver dúvida da não 

ocorrência do fato a ser provado; há algum elemento que liga ao fim pretendido. Se houver 

possibilidade de que afaste esta dúvida a lei deverá permitir a conclusão dentro de uma relação 

de presunção, conforme passamos a analisar. 

 

                                                 
249

O filósofo Chaïm Perelman assim ensina: “Toda prova se refere a uma proposição ou, de um modo mais geral, 

a uma tese. Esta não pode ser fundamentada exclusivamente numa intuição, de qualquer natureza que seja: com 

efeito, para que haja tese, seu enunciado tem de utilizar uma linguagem” (PERELMAN, Chaïm. Retóricas. 

Maria Ermantina Galvão G. Pereira (trad.), São Paulo: Martins Fontes, 1997. p. 164). 
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4.2.5 Breves considerações sobre a presunção e ficção no Direito Tributário 

 

Há, sem dúvida, contribuintes que comentem atos ilícitos em detrimento das demais 

empresas de forma a prejudicá-las no excesso do exercício de sua liberdade de associação e 

autonomia privada, acabando por ofender os princípios da livre concorrência, livre iniciativa e 

isonomia. Por mais fundamental que isto pareça, inexiste a presunção de má-fé por parte do 

contribuinte, mas não é raro que este tenha que comprovar a licitude de seus atos por uma 

suposta presunção de legitimidade dos atos administrativos
250

. Em outros termos, não é raro 

que o Poder Público acaba impondo uma pseudo-presunção de má-fé nos atos cometidos 

pelos contribuintes e acabam cometendo abusos na míope sensação de poder estatal ilimitado. 

Para evitar que cometam abusos que enfraquecem a base constitucional, a presunção 

não pode ser confundida com a prova
251

, sendo possível apenas em casos em que a legislação 

expressamente a permitir, nos limites de sua fixação. As presunções são situações que a 

própria lei permite que se chegue a certas conclusões sem estarem expressamente previstas 

em lei, que permite concluir antecipadamente, imaginar, supor o que realmente ocorreu no 

evento. É, pois, a imposição de um fato abstrato depois de preenchidas algumas regras, em 

que o fato pode ser alterado se houver possibilidade de prova ou um fato em que o direito não 

admite que se confronte com a realidade. 

Nesse mesmo diapasão, a presunção legalmente instituída e de acordo com os limites 

estipulados pode ser utilizada como forma de evitar atos ilícitos, desde que garanta ao 

contribuinte o cumprimento dos princípios constitucionais e seus direitos subjetivos. O 

ordenamento permite a utilização de presunção, desde que não se extrapole limites razoáveis, 
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 Florence Haret destaca o elemento probatório em Direito Tributário: “É indispensável ter em mente que o 

sistema tributário não trabalha em prol dos entes públicos; funciona em benefício de um Estado de direitos e 

deveres constitucionalmente estabelecidos, em um sistema tributário que cobra dos seus súditos sem deixar de 

preservar seus direitos fundamentais. Logo, reiteramos, toda presunção deve vir enunciada em linguagem 

competente, ou seja, estar conformada nos modos probatórios do fato presumido ou jurídico em sentido amplo, 

de modo que este deve restar inconteste para fins fiscais. Inocorre inversão do ônus de prova, mas quem alega 

terá sempre a incumbência de fazer prova daquilo que quer ver constituído, e, ademais, garantir o direito ao 

contraditório e ampla defesa da parte contrária” (HARET, Florence. Teoria e prática das presunções no Direito 

Tributário. São Paulo: Noeses, 2010, p. 629). 
251

 Quanto a diferença fundamental entre as provas e as presunções, Francisco Augusto das Neves e Castro 

defende: “A presumpção não produz certeza, mas sim duvida, que será maior ou menor segundo as 

circumstancias, isto é, segundo a maior ou menor incerteza dos factos que lhe servem de fundamento, a maior ou 

menor ligação dos objetos conhecidos com os desconhecidos, etc. Por este motivo não é possivel determinar um 

grau certo, determinado e invariavel de valor, que podem ter as presumpções. Póde porém estabelecer-se como 

regra, que ellas são de valor secundario comparadas com o grau de credibilidade, que podem merecer os 

escriptos e as testemunhas” (CASTRO, Francisco Augusto das Neves e. Theoria das provas e sua applicação ao 

actos civis. 2. ed., posta de accôrdo com o Código civil, as leis em vigor, a doutrina e a praxe pelo Dr. Pontes de 

Miranda. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos Santos, 1917, p.459). 
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não dispensando a produção de prova, inclusive para comprovar que referida situação é caso 

permitido pela lei para presunção de algum fato. 

Há, sem dúvida, previsões legais de responsabilidade que preenchem as hipóteses 

permitidas no instrumento normativo, responsabilizando o terceiro que realmente participa e 

tem interesse no fato gerador. Porém, o que vemos na prática são interpretações muito 

severas, a ponto de se afirmar que há uma presunção de má-fé e o terceiro de boa-fé que deve 

comprovar sua irrelevância para a ocorrência de determinado fato jurídico tributário. 

Porém, a presunção é utilizada como meio de aplicação da responsabilidade tributária, 

que, por sua vez, é utilizada como argumento de justificação de uma imposição quando a 

prova se revela difícil de ser produzida ou o tempo de conclusão da atividade fiscalizatória 

está a ponto de ser atingido pela decadência. 

Vê-se que a presunção não é o indício, pois este não é o fato a ser provado, nem 

espécie de prova, pois não se relaciona ao caminho a ser construído na argumentação e no 

convencimento do julgador, sem que se relacione com o raciocínio dedutivo. A presunção está 

dentro da elaboração do raciocínio diante de algo conhecido, não como prova, mas como 

elemento que a lei ou a compreensão tradicional de um fato permite que se chegue a 

conclusão sobre a verdade de um fato principal
252

. Tanto é que a presunção se apoia nas 

provas e até nas provas indiciárias para assegurar que a conclusão seja justa e precisa.  

As presunções podem ser absolutas, ou juris et de jure, que não admitem prova em 

contrário, ou relativas  ̧juris tantum, que admitem prova em contrário, e as mistas, que admitem 

apenas alguns meios de prova para afastá-las.  

Não há uma identidade entre presunção legal com ficção legal, pois esta última é uma 

criação de uma verdade jurídica sem que exista uma correlação com o fato existente e 

conhecido. O legislador cria uma verdade em uma situação em que não existe a probabilidade 

de ser verdadeiro, como na presunção. É uma verdadeira imposição de uma certeza jurídica de 

um fato desconhecido, criada pelo legislador
253

. Por isso as presunções absolutas são tidas como 
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 Alfredo Augusto Becker, ao tratar do tema, traz sua conceituação precisa: “A observação do acontecer dos 

fatos, segundo a ordem natural das coisas, permite que se estabeleça uma correlação natural entre a existência do 

fato conhecido e a probabilidade de existência do fato desconhecido. A correlação natural entre a existência de 

dois fatos é substituída pela correlação lógica. Basta o conhecimento da existência de um daqueles fatos para 

deduzir-se a existência de outro fato cuja existência efetiva se desconhece, porém tem-se como provável em 

virtude daquela correlação natural. Presunção é o resultado do processo lógico mediante o qual, do fato 

conhecido cuja existência é certa, infere-se o fato desconhecido cuja existência é provável” (BECKER, Alfredo 

Augusto. Teoria geral do direito tributário. 5. ed. São Paulo: Noeses, 2010, p. 542). 
253

 Com maior propriedade, Angela Maria da Motta Pacheco define ficção legal como “As ficções são normas 

jurídicas substantivas gerias e abstratas, qualificadoras de suportes fáticos, que, sabe o legislador; diferem de 

outros suportes fáticos integrantes de hipóteses normativas válidas no sistema. São normas jurídicas que impõe 
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as mais próximas da ficção jurídica, diferenciando-se em qual prova irá se basear, seja da 

existência da probabilidade ou da imposição legal. 

A prova por indícios envolve duas etapas, pois deve se comprovar a ocorrência do fato 

que representa o indício, que não está claramente na hipótese de incidência da norma, e provar 

que determinados fatos também ocorreram dentro de uma relação causal entre o indício e o fato. 

Por sua vez, na presunção a lei permite que diante das hipóteses previstas outros fatos sejam 

tidos como ocorridos, que sejam verdadeiros dentro de um raciocínio de probabilidade, ou seja, 

dentro de uma correlação lógica do fato existente e a probabilidade do fato desconhecido existir. 

No mesmo exemplo que foi utilizado no indício, uma linha férrea ligando dois pontos e 

um ponto intermediário no meio do caminho, no indício deve-se comprovar com diversos meios 

a passagem pelo ponto diverso do destino final, chegando a conclusão causal que houve a 

interrupção da viagem – chegou até B então passou por C; na presunção a situação é diversa, 

pois a lei permite que diante do fato alegado que houve a viagem entre ponto A e B, dada a 

distância e autonomia dos trens existentes, presume-se que haverá a passagem pelo ponto C 

para reabastecimento – foi até B, logo passou por C. Isso não exime a prova de que a viagem foi 

realizada e que a lei me permite esta presunção, provando que as circunstâncias se adequam 

perfeitamente às hipóteses legais. A própria lei faz o raciocínio lógico antecipado de que leva o 

aplicador a presumir a existência de um fato desconhecido por ser provável. Seria ficção 

jurídica se houvesse uma imposição legal de que para ir de A até B tem que ter existido uma 

parada, independente de conclusão ou probabilidade, mas uma imposição legal – para ir até B, 

passou por C, ou seja, quem chega em B a partir de A passou por C, devendo-se provar apenas 

que esteve em B e partiu de A. 

Importante se notar que a diferença para os três institutos importa como mecanismo de 

criação da verdade. Uma vez feita pouco importa a distinção delas, pois diante da linguagem 

criada há uma verdade jurídica que a lei permitiu. Enquanto não houver uma lei permitindo que 

se alegue que determinada empresa se beneficiou por ser de um mesmo grupo econômico, ou 

que existindo o grupo econômico há probabilidade de beneficiamento ou há vantagem de 

empresa se houver grupo econômico, referidos institutos não devem ser utilizados como 

mecanismo de responsabilização. 

                                                                                                                                                         
como verdade jurídica o que sabem que não é. As ficções jurídicas não são produtos diretos da qualificação 

jurídica do fato fenomênico. O referencial da ficção jurídica é outra norma jurídica, como tal já pertencente ao 

ordenamento jurídico, quer a norma de ficção se remeta ou não àquela” PACHECO, Angela Maria da Motta. 

Ficções tributárias: identificação e controle. São Paulo: Noeses, 2008, p.273). 
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Com isso é certo que não há presunção, ficção ou indício válido no sistema jurídico que 

permita que empresas de um mesmo grupo econômico sejam responsabilizadas sem prova 

contundente do benefício, ou seja, sem que represente um conhecimento novo na conclusão 

final da possibilidade ou não da responsabilização tributária. Por tal razão não podemos aceitar 

que a simples formação de grupo econômico seja elemento ensejador de atribuição de 

responsabilidade, uma vez que não há nenhuma norma que relativize e impeça o exercício da 

liberdade associativa de uma empresa com outra, seja diante da imposição de uma verdade 

jurídica, de uma ralação causal, probabilidade de um fato desconhecido ou imposição legal de 

uma verdade jurídica.  

A partir do momento em que se afirma que a mera formação de grupo econômico é 

presunção ou indício de interesse comum ou presunção de organização societária para fraudar 

credores estará violando todos os meios de devido processo legal, praticando-se 

arbitrariamente uma imposição de má-fé sem que tenha comprovado sequer qualquer 

elemento acusatório, não existindo qualquer possibilidade de se interpretar ampliativamente o 

artigo 204 do Código Tributário Nacional ou o artigo 3º da Lei de execução fiscal para que a 

presunção seja aplicável além da dívida ativa
254

. Importante, inclusive, o registro do artigo 9º, 

do Decreto 70.235/72, o qual exige que o lançamento realizado no âmbito federal seja 

acompanhado de prova concludente do ilícito tributário, não de mera presunção simples
255

 em 

substituição às provas, em ofensa direta a todo sistema jurídico, especialmente à Constituição 

Federal.  

                                                 
254

 Melhor explica a professora Suzy Gomes Hoffmann: “A presunção de legitimidade em favor do ato 

administrativo do lançamento quer significar que, por ter sido emitido por agente competente, se presume válido, 

até que seja posto fora do sistema por outra norma. Por conseguinte, não é porque o funcionamento do sistema 

do direito exige a presunção de que todas as normas são válidas até que sejam postas fora do sistema pelos meios 

competentes, que se pode concluir que o conteúdo dessas normas está em sintonia com as regras do sistema e 

com os enunciados fácticos a que deve corresponder. Além do mais, não pode ser invocado o princípio da 

supremacia do interesse público ao interesse particular para fortalecer o entendimento de que há a presunção de 

legitimidade do conteúdo do ato administrativo do lançamento tributário, pois, como visto, o interesse público é 

pelo cumprimento da lei. Portanto, se for verificado que no ato de lançamento tributário não se observou o 

necessário detalhamento do relato do fato, a necessária adequação do fato e da relação jurídica instaurada aos 

padrões definidos na norma geral e abstrata, não deve prevalecer tal ato, devendo ser expulso do sistema em 

detrimento do fato de que, da sua manutenção no sistema, poderia advir receita ao Estado.” (HOFFMANN, Suzy 

Gomes. Prova no Direito Tributário. São Paulo: Copola, 1999, pp. 179-180). 
255

 Luís Eduardo Schoueri é preciso na sua afirmativa: “A razão porque não cabe o emprego de presunções 

simples em lugar das provas é imediata: estando o sistema tributário brasileiro submetido à rigidez do princípio 

da legalidade, a subsunção dos fatos à hipótese de incidência tributária é mandatória para que se dê o nascimento 

da obrigação do contribuinte. Admitir que o mero raciocínio de probabilidade por parte do aplicador da lei 

substitua a prova é conceber a possibilidade – ainda que remota diante da altíssima probabilidade que motivou a 

ação fiscal – de que se possa exigir um tributo sem que necessariamente tenha ocorrido o fato gerador.” 

(SCHOUERI, Luís Eduardo. Presunções simples e indícios no procedimento administrativo fiscal. In: ROCHA, 

Valdir de Oliveira (Coord.). Processo administrativo fiscal. São Paulo: Dialética, 1997. v. 2). 
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Repise-se que o fato indiciário pode ser plenamente utilizado para chegar a uma 

conclusão, valendo da ressalva de que a presunção não se confunde com o raciocínio 

presuntivo, que participará da formação do convencimento, mas que não se refere ao fato 

desconhecido cuja existência é provável. Em outras palavras, o raciocínio lógico presuntivo não 

fundamenta diretamente a responsabilização tributária, mas pode participar da construção do 

raciocínio da prova deste fato principal, sem que figure como a própria figura da presunção, 

pois é mais um elemento que será utilizado junto com o conjunto probatório. 

 

4.3 “Ônus” da prova no Direito Tributário e no grupo econômico 

 

Diante de regras estruturais para produção das provas organizam-se os elementos 

argumentativos a fim de se produzir a prova e aplicar à lide. Em decorrência do devido 

processo legal todas as partes possuem o direito de falar, argumentar e produzir sua prova de 

modo a convencer o julgador sobre a veracidade de suas alegações. Por esta concepção que o 

Código de Processo Civil que o “ônus” da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo, ou ao réu na alegação de existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito
256

. 

No âmbito tributário a necessidade de provar o alegado é mais evidente, já que todos 

os atos constituídos pelo fisco decorrem de atos administrativos, que por força constitucional, 

devem ser motivados. A prova também faz parte da motivação dos atos administrativos, já 

que expõe suas razões para sua ação, pormenorizando os motivos que levaram à prática do 

ato. Desta forma a fundamentação do ato administrativo deve estar atrelada à produção de 

toda prova possível para que o ato administrativo seja construído de acordo com a verdade 

construída, ou seja, deve tentar ao máximo eliminar as lacunas do caso concreto para alcançar 

a finalidade do ato administrativo e garantir ao contribuinte a segurança e transparência do ato 

praticado. 

O caminho da construção do fato jurídico tributário na realidade jurídica depende de 

atos produzidos com respeito a determinadas técnicas ou procedimentos previamente 

descritos em lei. Diga-se de passagem, não basta uma “meia prova” por parte do credor 

                                                 
256

 Liebman expõe: “La ripartizione dell'onere viene così a corrispondere alle posizioni che hanno le parti nel 

processo, in quanto ciascuna deve provare i fatti che stanno a fondamento delle affermazioni che aveva interesse 

a fare ed ha effettivamente fatto in giudizio: l'attore deve provare i fatti su cui è fondata la domanda, mentre il 

convenuto deve provare quelli su cui è fondata l'eccezione o più genericamente la difesa.” (LIEBMAN, Enrico 

Tullio. Corso di diritto processuale civile. Milão: A. Giuffre, 1952, p. 153). 
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tributário para comprovar as hipóteses legais do Código Civil, situação vedada pelo Princípio 

da Unicidade Probatória que impede o intérprete de construir uma verdade levando em 

consideração apenas parte das provas e seus fatos.  

A prova é, de forma geral, todo enunciado prescritivo que é utilizado no 

convencimento de uma realidade jurídica que se pretende construir, sem que seja um ônus, 

mas um verdadeiro interesse para tornar seu argumento mais convincente, dentro de regras 

do ônus da prova. Não é uma obrigação de provar, pois, diferentemente do “ônus”, o 

descumprimento da obrigação pode ocasionar um cumprimento coercitivo por ordem estatal. 

O descumprimento do ônus ocasiona consequências, por conta e risco daquele que se recusar. 

Ou seja, o Estado não pode obrigar ninguém a produzir a prova que necessita para elucidar os 

fatos da lide. Não há dever de provar, assim como não há o dever de contestar
257

. 

Consequentemente o “ônus” é de interesse próprio em convencer que sua alegação é 

mais próxima da realidade do que da parte contrária, enquanto que no instituto da obrigação o 

interesse de se ver satisfeita é da parte contrária. Por isso que na prova há um dispêndio de 

energia para o próprio resultado pretendido, com forte conotação subjetiva. 

O “ônus” da prova é a necessidade que se tem de praticar algo para alcançar o 

resultado visado, ou seja, no campo da prova é a necessidade de se produzir provas 

convincentes para que ocorra a comprovação de sua alegação
258

. Obviamente há um 

direito subjetivo por parte do sujeito ativo em ver satisfeito o crédito tributário, um 

interesse próprio, permitindo exercer o seu direito de ação. É de seu interesse que sua 

alegação seja tratada como verdadeira, sendo que há inegavelmente o dever de provar o 

que foi por ele narrado. Subdivide-se, assim, em “ônus” da prova em sentido subjetivo e 

objetivo, sendo que um não existe sem o outro, de forma que o “dever” que a parte possui 
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 Giuseppe Chiovenda assim ensina: “Del mismo modo que no existe deber de responder en juicio, tampoco 

existe um deber de probar, sino en el sentido en que se dice, por ejemplo, que quien quiera ganar debe trabajar. 

Hablase por esto más exactamente de carga de la prueba. La actividad empleada en beneficio propio, es una 

condición para obtener la victoria, no un deber jurídico” (CHIOVENDA, Giuseppe. Principios de Derecho 

Procesal Civil. México: Cardenas, 1990, Tomo II, p.225). 
258

 Com precisão cirúrgica, Fabiana Del Padre Tomé conceitua: “o ônus consiste no encargo ou responsabilidade 

por determinado comportamento, não se confundindo com conceito de obrigação. Reveste os caracteres de uma 

faculdade, consistindo em permissão bilateral: o agir é necessário para alcançar certa finalidade; se inobservado, 

contudo, não acarreta punição, mas apenas o não-atingimento do objeto pretendido. A existência do ônus 

pressupõe um direito subjetivo disponível, que pode ou não ser exercido, situação que não se verifica na esfera 

tributária, tendo em vista que os atos de lançamento e de aplicação de penalidade pelo descumprimento de 

obrigações tributárias ou de deveres instrumentais competem ao Poder Público, de modo privativo e obrigatório, 

tendo de fazê-lo com base nos elementos comprobatórios do fato jurídico e do ilícito tributário” (TOMÉ, Fabiana 

Del Padre. A prova no direito tributário. 3. ed. São Paulo: Noeses, 2012, p. 267 e 268.). 
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está ligado diretamente à necessidade que o julgador tem para se convencer daquela 

alegação para construir a descrição jurídica a fim de solucionar a lide. 

Se por um lado a parte tem direito de provar sua alegação, de poder falar no 

processo e ter meios possíveis de firmar sua alegação, também possui a incumbência de 

convencer o julgador de que seu argumento possui fundamento e poderá servir de base 

para a construção da realidade jurídica. Há, pois, um direito de ver seu argumento 

convencer o julgador, sendo que não há simples produção da prova, mas a busca para que 

a prova alcance seu objetivo principal de persuadir aquele destinatário. 

Desta forma, conforme já exaustivamente defendido, o grupo econômico não é 

elemento autorizador de qualquer responsabilização por si só; se há uma alegação de 

interesse comum, tal fato deve ser provado pela Fazenda Pública. Há referido encargo 

jurídico para que a responsabilização seja permitida pela lei e convença o julgador a 

autorizar a cobrança de terceira pessoa que originariamente não compunha o polo passivo 

da relação jurídica tributária.  

Por isso o “ônus” da prova não é um dever
259

, mas um encargo à parte dentro de 

seu interesse de persuadir o julgador que sua alegação tem maior fundamento jurídico , 

pois irá fundamentar o julgamento, considerando que o ente competente irá formar seu 

convencimento a partir das provas produzidas por ambas as partes. Há um duplo sentido 

na prova, uma vez que os fatos serão construídos na linguagem jurídica a partir da 

exatidão ou inércia das partes em comprovar as alegações correspondentes. Se o fisco 

alega a formação de grupo econômico atrelado ao interesse comum do fato gerador, deve 

provar por meios exaustivos referida situação, sob pena de não ser permitida a atribuição 

de responsabilidade. O juiz trabalha com uma incerteza e alguma das partes irá assumir as 

consequências pela falta de prova. A não realização da comprovação da alegação levará, 

certamente, a um resultado desfavorável àquela parte. 

A ausência da prova da apuração da obrigação tributária e consequente atribuição 

de responsabilidade leva inevitavelmente a conclusão de inexistência do fato jurídico 

descrito e, logicamente, falta de dever de pagamento de tributo de terceiro. Assim, o que 

se deve provar é justamente o elemento de atribuição de responsabilidade e não o de 

                                                 
259

 Ovídio Batista, citando Devis Echandia, assim se posiciona: “É necessário distingüir ônus de obrigação. A 

parte gravada com o ônus não está obrigada a desincumbir-se do encargo, como se o adversário tivesse sobre 

isso um direito correspectivo, pois não faz sentido dizer que alguém tenha direito a que outrem faça prova no seu 

próprio interesse (SILVA, Ovídio A. Baptista da. Curso de processo civil. 2. ed. Porto Alegre: Fabris, v. 1, 1991, 

pp. 281-282). 
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existência de um grupo econômico, devendo se provar o fato que já está previsto como 

causa de responsabilização prevista no Código Tributário Nacional, não elementos de 

portaria ou legislações de outros ramos do Direito. 

O conteúdo da prova é justamente o fato que se pretende demonstrar no 

documento, ligando-o ao fato, que é o objeto da prova. Logo, o interesse do fisco está no 

objeto da prova do grupo econômico como precursor do débito tributário, ou seja, o fato 

que se pretende provar não é a existência do grupo empresarial, mas que o 

inadimplemento do tributo teve relação com o próprio grupo econômico. O “ônus da 

prova” do fisco seria, nos casos de grupo econômico, uma relação direta implicacional 

entre o fato do inadimplemento tributário e o fato que a organização empresarial foi 

utilizada para levar àquele débito tributário, buscando convencer o julgador da existência 

daquele fato jurídico e atribuir a responsabilidade tributária almejada. 

Se a alegação, na maior parte das vezes, é a de que empresas pertencentes a um 

mesmo grupo econômico são solidariamente responsáveis, é “ônus” do Fisco provar a 

reponsabilidade nos termos do artigo 124, I, do Código Tributário Nacional  para se 

alcançar o recebimento do tributo de empresa distinta daquela que vigorava originalmente 

na relação jurídica tributária, conforme passamos a abordar. 

 

4.3.1 Responsabilidade tributária solidária e a prova com base no interesse comum do Grupo 

Econômico 

 

Como visto, o “ônus” de provar está relacionado a um interesse subjetivo de persuadir o 

julgador a tomar a argumentação como verdadeira, sendo que aquele que não cumprir com seu 

interesse de provar sofre as implicações de ver sua argumentação desconsiderada. Deste modo há 

de se concluir que a relação direta implicacional entre o fato de não pagar tributo gerando 

um débito tributário e a existência do grupo econômico não cria uma relação de 

responsabilidade de forma automática. 

Há um interesse do fisco em atribuir responsabilidade para que seja mais ágil e eficiente 

na cobrança do tributo, mas é preciso lembrar que este terceiro estranho à relação jurídica 

tributária deve ter alguma relação com o fato jurídico que gerou o tributo, caracterizando um 

nexo causal entre a relação jurídica tributária e a própria organização jurídica das empresas.  

Em muitas oportunidades o interesse comum é confundido com mero interesse econômico 

ou mesmo ligações financeiras entre as empresas, já que estes não são elementos de identificação 
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que justificam a caracterização ou suposição de que há um grupo econômico. Neste aspecto é 

importante que não se confunda a presunção em relação às provas, que será abordada em capítulo 

a parte, com o suposto interesse comum entre empresas. 

Nesse diapasão, não é possível se presumir que empresas de um grupo familiar, por 

exemplo, pertençam ao mesmo grupo econômico, sendo que se assim o fisco suspeitar, deverá 

comprovar a relação de administração e subordinação, de forma que direta ou indiretamente, 

com o ônus de provar que outra empresa tenha praticado ou colaborado com os fatos 

geradores que originaram o débito cobrado, se beneficiado de tal situação
260

. No caso do 

círculo familiar ou de amizade não é difícil que uma empresa se esforce para que outra se 

destaque no cenário econômico, sem que este ato ultrapasse os laços de afeição para 

caracterizar um interesse comum das empresas. O interesse comum deve ser analisado por 

diversos prismas, sendo que a presunção é prejudicial à aplicação correta da norma e 

identificação precisa do verdadeiro grupo empresarial. 

O encargo jurídico do fisco de comprovar a hipótese abstrata, prevista no artigo 124, 

I, do Código Tributário Nacional, de forma clara e precisa é essencial para que se 

fundamente a responsabilização do terceiro. Vê-se que existe, em verdade, encargo de 

comprovar a responsabilidade por interesse comum, sem que o elemento grupo econômico 

tenha, por si só, força para atribuir responsabilidade da empresa que tem mera ligação 

empresarial com o contribuinte devedor. Se há um fato a ser provado é de que a terceira 

empresa que não tem relação com o débito originário tenha praticado ou colaborado de 

alguma forma para o surgimento dos fatos geradores que originaram o débito, auxiliando na 

formação do convencimento do julgador que não analisará existência ou não do grupo 

econômico, mas o verdadeiro interesse comum que a legislação tributária considera para 

efeitos de responsabilização. 

Por isso, a valoração da prova trazida aos autos deve ser diversa entre a formação do 

grupo econômico e o interesse comum, pois o simples elemento de identificação tem pouca 

força probatória diante do objetivo principal de comprovar o fato prescrito na hipótese legal do 

artigo 124, I, do Código Tributário Nacional. O poder público tem o encargo, portanto, de 

comprovar a responsabilidade se assim quiser alcançar o seu objetivo de atribuir o tributo ao 
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 O CARF no Acórdão nº 2402-004.464 do Processo 17546.000720/2007-95 assim já se manifestou: “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”. O mesmo entendimento foi seguido no Acórdão nº 2803-

003.637 do Processo 13769.000558/2007-30. 
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terceiro, sem desconsiderar o dever de provar a ocorrência do próprio fato jurídico tributário no 

exercício de sua atividade fiscalizatória. 

Cabe ao julgador filtrar as informações para que a responsabilidade seja 

comprovada de forma efetiva, de forma a organizar os argumentos dentro das regras de 

distribuição do ônus da prova, sem perder o foco do que se pretende provar, não 

comportando a atribuição ao contribuinte de provar o fato negativo da hipótese de 

responsabilidade tributária solidária. Este desafio se torna mais intenso quando da fase 

administrativa, em que o órgão julgador não pode confundir a sua atuação com a dos 

órgãos fiscalizadores, tratando a alegação fiscal com imparcialidade
261

, respeitando as 

regras de encargo probatório. 

Posto isto, é evidente que o julgador tem papel fundamental, com poderes de 

conduzir a produção de provas de forma a garantir a construção ideal do fato jurídico, sem 

esquivar-se ou perder o objetivo central de tentar alcançar a realidade jurídica mais 

próxima do evento, desapegado das amarras da fiscalização e dos interesses 

arrecadatórios. 

 

4.4 Poderes do julgador em matéria de prova no Direito Tributário 

 

Durante o desenrolar do processo e na produção das provas o julgador tem atuação 

fundamental para garantir a harmonia na solução do conflito, satisfazendo o interesse das 

partes e concretizando o objetivo do processo, mas mantendo a obrigatoriedade de 

imparcialidade e independência, para que ao final do processo possa ter livre convencimento. 

Tal disposição decorre do artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal e que no Código de 

Processo Civil de 1973 possuía disposição expressa no artigo 131, não repetido de forma 

explícita no artigo 369 do Código com redação atual. 

O juiz não pode ser imparcial, mas também não pode ser indiferente ao processo, 

como mero espectador
262

, ignorando os fatos e discussões, sem intervir para o bom andamento 
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 Acerca do procedimento administrativo Alberto Xavier anota a seguinte posição “No procedimento  

administrativo, a Administração financeira é, pois, uma parte imparcial. Não envolve isto qualquer contradição 

dos termos, pois  que a imparcialidade se afere face a um interesse – o interesse formal do Estado – que, 

inobstante existir, se tornou irrelevante no processo. Imparcialidade assim significa o “desinteresse” que, por 

foça da lei, a Administração fiscal, como sujeito do procedimento, tem de revelar quanto ao interesse formal do 

Estado. (XAVIER, Alberto. Do lançamento – Teoria geral do ato do procedimento e do processo tributário. 

2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 160). 
262

 Dinamarco assim esclarece: “O juiz moderno compreende que só se lhe exige imparcialidade no que diz 

respeito à oferta de iguais oportunidades às partes e recusa a estabelecer distinção em razão das próprias pessoas 
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dos trabalhos, preocupando-se com a utilidade das provas a serem produzidas e o impacto de 

eficiência e conformidade que pode trazer à relação, como critério fundamental de justiça. Por 

esta razão, o julgador deve ser neutro nas suas realizações de forma a não favorecer nenhuma 

das partes sem se esquecer que é o condutor do processo. 

Da mesma forma, o juiz não pode se isolar das realidades sociais e depender apenas 

das disposições legais para utilizar em sua atuação, deve não só se ater às provas do processo, 

mas também aos elementos atuais e novos atos decorrentes da criatividade humana que o 

legislador não consegue acompanhar. Além da ação do julgador ser neutra a tendência no 

processo vem sendo a de prestigiar o dever de colaboração entre as partes e, mais atualmente, 

envolver também o juiz, de forma a dinamizar e dar maior eficiência à justiça, auxiliando-o a 

dar melhor andamento processual, sem que tenha que abandonar a imparcialidade desejável. 

A atuação do julgador é elementar para que se mantenha a harmonia do sistema, 

exercendo o poder jurisdicional de forma legítima, ou seja, com autoridade aceita no contexto 

social. A cooperação do juiz por muito tempo sequer foi cogitada em razão do receio de que 

pudesse influenciar na imparcialidade, de forma a favorecer alguma das partes. Com a nova 

dinâmica processual os julgadores passam a ter uma atuação mais intensa, apesar de não haver 

tantas mudanças estruturais. O que deve se ter em mente que o que se busca na doutrina mais 

moderna é o auxílio mútuo de forma a proporcionar melhor andamento ao processo, não 

apenas a uma das partes.  

Neste aspecto vemos que, por se destinatário da prova, o julgador pode indeferi-las 

quando entender que há outros meios para se construir uma realidade jurídica razoável, 

considerando aquela prova desnecessária e inútil à elucidação e formação do convencimento. 

Porém, tal apontamento deve ser visto com cautela, na medida em que com as novas 

necessidades trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015 o julgador está atrelado ao dever 

de fundamentação exaustiva, nos termos do artigo 489, §1º. Além disso, importante lembrar 

que as partes devem ter oportunidade de se manifestar e tentar convencer de que seu 

argumento deve prevalecer, pois a prova não é do julgador, mas do processo e das partes, 

reafirmando que o julgador será simples destinatário da prova, dentro dos limites da 

                                                                                                                                                         
ou reveladoras de preferências personalíssimas. Não se lhe tolera, porém a indiferença. Por isso é que a 

jurisprudência representa papel  importante na evolução do direito, contando-se casos muito expressivos em que 

se manifesta o exercício dessa função”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 5. ed., 

rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 196). 
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autoridade e do direito fundamental de produção à prova como bases da democracia 

moderna
263

. 

Vê-se que por ser uma autoridade competente o juiz constrói a linguagem decisiva 

com base naquela que lhe parece mais razoável a partir da das provas produzidas, mas não 

está ilimitado a tomar qualquer arbitrariedade. Além das normas procedimentais o juiz ou 

qualquer julgador estão limitados à busca da melhor solução da lide. Com as novas 

sistemáticas processuais o julgador deve ter consciência de que a nova forma de julgamento 

exige maior participação de sua pessoa e das partes de forma colaborativa e menos 

inquisitorial, especialmente em matéria de prova, como forma de aperfeiçoar o Estado 

Democrático de Direito, não apenas entregar ao jurisdicionado mera interpretação fria do 

texto, respeitando apenas os interesses dominantes e consequências financeiras. 

Tais disposições atuais têm relevante impacto nos temas tributários, desapegando das 

formas mais tradicionais de se imaginar que a arrecadação prevalece sobre o interesse das 

partes, ou uma decorrência do interesse público prevalecer sobre o interesse particular. Deste 

modo, atribuir responsabilidade de empresas que formam um grupo econômico de fato ou de 

direito com o vago argumento de garantir o recebimento do tributo está fora das atribuições do 

julgador, cujo poder tem sido direcionado cada vez mais para a garantia da harmonização 

processual em prol de uma prestação jurisdicional mais razoável e precisa em conjunto e com a 

colaboração de todos os envolvidos na lide. 

 

4.4.1 Dever de colaboração e a teoria das provas 

 

O poder público possui uma série de prerrogativas e instrumentos para cobrar débitos 

tributários, narrando de forma nem sempre imparcial os acontecimentos e aplicando a lei de 

forma a preservar o objetivo de arrecadação, ainda mais em tempos de crise. De outro lado, 

diante da morosidade legislativa e judiciária, atrelada à ineficiência arrecadatória, faz com que 

o fisco crie elementos novos para melhorar o ato de cobrança tributária. Por tal razão não é 
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 Nos ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni: “Democracia quer significar, acima de tudo, participação. A 

participação no poder é da essência da democracia. E essa participação que legitima o exercício do poder. A 

participação no poder se dá de forma direta e indireta e em vários níveis. (...) O fundamento de legitimidade do 

processo jurisdicional não poderia ser diferente. O exercício do poder estatal através do processo jurisdicional há 

de ser legitimo, mas a legitimidade do exercício do poder somente pode ser conferida pela abertura à 

participação. Ora, se o processo jurisdicional deve refletir o Estado Democrático de Direito a idéia básica do 

processo deve ser a de garantir aos interessados uma participação efetiva no procedimento que vai levar à edição 

da decisão” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novas linhas do processo civil. 2; ed. rev. e ampl. São Paulo: 

Malheiros, 1996, pp. 145-146). 
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raro encontrar normas tributárias que ultrapassam os limites constitucionais de modo a 

aumentar a arrecadação sem se preocupar com o sistema jurídico e os limites constitucionais. 

Em busca de um processo mais eficiente e justo o Código de Processo Civil possui 

meios de incentivo para que pessoas que tenham alguma ligação com a relação jurídica e que 

apresentem elemento eficiente capaz de auxiliar na decisão judicial traga esta informação aos 

autos. Os artigos 378
264

 e 380
265

 do Código de Processo Civil dispõem que ninguém pode se 

eximir do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade, sendo 

que no artigo 77, inciso I
266

 impõe, frise-se, um dever das partes, de seus procuradores e de 

qualquer outra pessoa que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em juízo 

conforme a verdade. 

Existe, assim, um verdadeiro dever de colaboração envolvendo qualquer das pessoas 

do processo, ainda que indireta e pontualmente, com consequente punição pelo Poder 

Judiciário, objetivando a melhor solução da lide. Por mais que para alguns denominam um 

princípio da cooperação, a expressão “princípio” possui vários aspectos, mas, seguindo a ideia 

do latim, é um som que projeta a intenção de pressuposto, origem, partida de algo
267

, um 

enunciado lógico do ordenamento ou sistema, que encontra coordenação com disposições 

normativas, com força e abrangências maiores do que uma norma explicitamente 

constitucional, ou seja, é uma norma com alto valor axiológico aplicável, no caso, a todos 

envolvidos no processo e que tenham informação útil e relevante para possibilitar ou não a 

responsabilização de terceiro pela dívida tributária. 

Diante destas disposições legais nos parece possível afirmar que há um verdadeiro dever 

de colaboração envolvendo qualquer das pessoas envolvidas no processo, ainda que indireta e 

pontualmente, com consequente punição pelo Poder Judiciário
268

, objetivando a melhor solução 

da lide. Na mesma linha da Democracia participativa, o Estado, no exercício da jurisdição, 

demanda auxílio da sociedade para que a maior proximidade com a realidade seja possível, ou 
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 Art. 378. Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. 
265

 Art. 380. Incumbe ao terceiro, em relação a qualquer causa:  

I - informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento;  

II - exibir coisa ou documento que esteja em seu poder. 
266

 Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo:  

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade. 
267

 Com maior propriedade, Geraldo Ataliba define: “Os princípios são linhas mestras, os grandes nortes, as 

diretrizes magnas do sistema jurídico. Apontam os rumos a serem seguidos por toda a sociedade e obrigatoriamente 

perseguidos pelos órgãos do governo (poderes constituídos).” (ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. 2. 

ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 34). 
268

 Art. 380, Parágrafo único. Poderá o juiz, em caso de descumprimento, determinar, além da imposição de 

multa, outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias. 



161 

 

 

 

 

seja, se há o desejo de que a linguagem jurídica, construída pela autoridade competente, com 

base na produção das provas, se aproxime da realidade fática, com uma decisão suficientemente 

eficiente, em que qualquer pessoa, física ou jurídica, que tenha meios para esta adequação seja 

chamada a colaborar no monopólio jurisdicional do Estado. 

O terceiro tem o dever de informar ao juiz os fatos que tem conhecimento e exibir 

qualquer item necessário ao deslinde do caso, ressalvadas, obviamente, as hipóteses de 

exclusão, como, por exemplo, em razão de sigilo profissional ou fiscal. Entendemos que este 

dever é geral, podendo alcançar o próprio Poder Público, ainda que não tenha interesse 

jurídico na causa, com o dever de elucidar a verdadeira impressão daquela formação 

empresarial denominada de grupo econômico. 

Importante se dizer também que apesar do terceiro ter este dever de colaboração e que 

com o Código de Processo Civil de 2015 sedimentou-se tal necessidade, há de se oportunizar 

o contraditório a quem não queira ou não seja possível auxiliar. Deste modo, é possível que o 

terceiro demonstre ao julgador que sua presença no processo é irrelevante e que ao contrário 

do que se imagina, o terceiro ou entidade pode prejudicar o andamento e solução do caso. 

Parece-nos que o poder público narra de forma nem sempre imparcial os acontecimentos 

e aplicando a lei de forma a preservar o objetivo de arrecadação, construindo a linguagem 

jurídica com o intuito de chegar um resultado justificando e fundamentando os meios para 

melhor arrecadação. No campo das provas não é diferente, pois o Estado detém diversos 

mecanismos estruturais e prerrogativas, na maioria das vezes, infinitamente superiores ao dos 

contribuintes, especialmente na produção das provas, utilizando-as como forma de 

convencimento de que o que era mera presunção passe a ser regra. A parte ou qualquer terceiro 

tem o direito e o dever de apresentar provas hábeis à produção jurídica do fato de modo a 

colaborar para o descobrimento da melhor forma de aproximar a narrativa da realidade, 

contribuindo decisivamente na reconstrução dos fatos relevantes, sem desconsiderar a 

oportunidade de contraditório, de caráter constitucional, e essencial para a legitimação do 

processo.  

Portanto, este dever de colaboração das partes ou até mesmo do terceiro deve ser 

considerado em conjunto com a oportunidade do contraditório e ampla defesa, com especial 

atenção às exclusões legais. A oportunidade de contraditório é caráter constitucional e essencial 

para a legitimação do processo, sopesando o dever de participação e as garantias legais e 

constitucionais, em que a obrigação de participação deve ser ponderada para não ter efeito 

contrário ao desejado. Por tal razão, a oitiva de terceiros e colaboração útil das partes é essencial 
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para a produção independente e eficiente da prova, para a elaboração de uma decisão sensata, 

ainda mais em se tratando de responsabilização tributária por um ato jurídico que um terceiro 

não participou de forma originária. 

 

4.4.2 Da distribuição dinâmica da prova 

 

O julgador acaba por ser o destinatário das argumentações e das provas produzidas, 

respeitando o devido processo legal, competência e limites constitucionais de atuação. 

Apesar destes instrumentos restritivos, o juiz possui poderes que acabam por interferir no 

desenvolvimento da atividade de enunciação, especialmente com a tentativa do Código de 

Processo Civil em vigor de tornar os processos menos formais e burocráticos, atribuindo 

de forma mais clara funções ao juiz a fim de que equacione o devido processo legal, 

duração razoável do processo e concretização de um processo justo e equilibrado.  

O dever de produção de prova possui regras que recai a quem teoricamente possui 

melhores condições de se produzir a prova, de forma a melhor se construir a realidade jurídica 

de forma mais eficiente e rápida e com menor custo. Há, portanto, regras estruturais aos quais 

busca-se o equilíbrio interpretativo sem que se imponha um caos processual para a construção 

da realidade jurídica tributária. 

O Código de Processo Civil trouxe expressamente o instituto da distribuição dinâmica do 

ônus da prova. Previsto no artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil
269

 determina que nos 

casos previstos em lei, se a prova se configurar impossível ou excessivamente difícil ou se for 

mais fácil à outra parte, o juiz poderá distribuir dinamicamente o ônus da prova. Isto não quer 

dizer que houve um abandono nas regras de distribuição, de modo a abrir uma porta interpretativa 

para que exima qualquer das partes em produzir a prova que lhe interesse. Ainda há a distribuição 

legal da prova, possibilitando que se houver um dispêndio de tempo e recursos o juiz possa 

equilibrar naquela situação a regra de produção de prova de forma a construir um processo mais 

justo e eficiente. Ora, se há uma possibilidade do processo ficar sem a prova em razão da parte 

não ter recursos técnicos ou financeiros para comprovar que não se beneficiou da inadimplência 

tributária, sendo que pertence a um grupo econômico e, ao mesmo tempo, a Fazenda Pública 
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 Art. 373, § 1º dispõe: “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de 

obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça 

por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 

atribuído”. 
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possui meios de se comprovar esta realidade, nada mais razoável do que distribuir dinamicamente 

a prova, alterando o “ônus” para melhor aplicação do Direito.  

Conforme já esclarecido, os sistemas processuais mais atuais buscam a cooperação das 

partes uníssona com a atuação do julgador, de forma a melhor legitimar e dinamizar os 

resultados, respeitando o devido processo legal e valorizando as provas indispensáveis ao 

julgamento. Essa não é uma inovação trazida pelo Código de Processo Civil, mas algo que já 

era aplicável ao sistema jurídico e às relações jurídicas processuais. Há, em verdade, uma 

maior dinâmica na produção da prova, buscando dar uma maior eficiência à sistemática 

processual, atribuindo a quem melhor tem condições de produzir a prova de modo mais 

dinâmico e preciso, garantindo que a participação no contraditório seja feita de forma igual 

em termos de condição, no que a doutrina denomina de “paridade de armas”. Ou seja, é 

possível a distribuição do “ônus” da prova desde que se utilizem parâmetros dentro de uma 

segurança jurídica e razoabilidade. 

Evidente que esta paridade não é uma simetria absoluta das partes, mas equilíbrio 

global dentro de uma igualdade substancial em critérios razoáveis para diferenciação e 

garantia do direito constitucional do contraditório. No exercício do contraditório, 

especialmente na fase de instrução e consequente produção da prova
270

 a efetivação da 

paridade das armas se torna mais latente, a fim de garantir uma efetiva participação na defesa 

processual. Assim, na hipótese recorrente nas causas tributárias, em especial em termos de 

responsabilidade, de existir uma prova possível, mas com dificuldade ímpar a ser produzida, 

não há óbices para que o julgador inverta esta posição para equilibrar a relação e permitir que 

a defesa seja efetiva dentro do melhor entendimento de direito de contraditório. 

Com a atribuição da responsabilidade de se produzir a prova a quem melhor tem 

condições, auxilia o julgador a construir uma realidade jurídica mais próxima do evento, 

desde que observados os requisitos legais e respeitada a imparcialidade que se espera de um 

Estado Democrático de Direito. A tendência de o julgador adotar corriqueiramente uma 

posição pró-fisco ou pró-contribuinte não pode interferir na distribuição dinâmica do ônus da 

prova, assim como não pode servir de premissa para seu julgamento, sob pena de causar 

grandes prejuízos ao bom andamento processual, sem qualquer segurança na fixação de 

parâmetros para a realização da prova. 
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 Sobre o contraditório efetivo e equilibrado Cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do processo 

civil moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987. pp. 95-99. 
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No direito espanhol o tema é tratado pelo artigo 271.7 da Ley de Enjuiciamento 

Civil
271

, dispondo que a distribuição da carga da prova deve ser submetida à análise da 

disponibilidade e facilidade da produção da prova de acordo com cada uma das partes no 

litígio. Porém, é no sistema jurídico argentino onde encontramos suas maiores raízes, tendo 

como principal defensor o Professor Peyrano, que defende que o ônus da prova não pode ser 

estático
272

, afastando a rigidez do processo, tão característico no sistema jurídico brasileiro, 

adaptando o procedimento as circunstâncias do caso concreto de modo a atribuir a 

distribuição dinâmica da prova.  

Não podemos esquecer que nosso sistema possui regras de distribuição do ônus da 

prova, em que a alegação do fato, que faz surgir a relação jurídica, incumbe a quem alega e os 

fatos constitutivos, impeditivos e extintivos a quem afirma ser dele o direito. O direito da 

prova vem acompanhado do ônus do elemento de convicção do julgador, sob pena de não ver 

satisfeitas as suas alegações e só em determinados casos o juiz pode alterar para melhor 

andamento do processo, na mais clara identificação do princípio da cooperação processual, 

largamente defendido no Direito processual português. 

A adaptação do procedimento em busca da tutela processual adequada é vista com 

reservas, já que há uma tradição de estrita rigidez no processo
273

, mas que começa a ser 

modificada com os novos instrumentos trazidos pelo Código de Processo Civil. A tendência 

do processo contemporâneo é que as técnicas de ônus da prova passem a ter a função de 

auxiliar a atividade processual, para se alcançar uma tutela mais justa, efetiva e adequada ao 

caso julgado. Daí a clareza de que há uma necessidade de prova e não um encargo penoso de 

se produzir a prova, além de auxiliar no entendimento de impropriedade do termo “inversão 

do ônus da prova”, pois a necessidade de prova é passada no decorrer do processo, em 

decorrência das alegações processuais. 
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 Artículo 217. Carga de la prueba. (...) 7. Para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores de este 

artículo el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de 

las partes del litigio. 
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 Cf. PEYRANO, Jorge Walter. Informe sobre la doctrina de las cargas probatorias dinâmicas. Revista de 

processo, v. 38, n. 217, pp. 205-224. São Paulo: Revista dos Tribunais, mar. 2013. 
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 Ada Pellegrini Grinover afirma: “O processo brasileiro sempre foi rígido, apegado ao sistema da legalidade 

das formas, considerando uma garantia para as partes e o próprio processo. Embora se afirmasse que as formas 

não devem prevalecer sobre a substância nem chegar a sufocá-la, invocando o princípio da instrumentalidade 

das formas (tanto que, por exemplo, as nulidades são em princípio sanáveis se o ato tiver atingido sua 

finalidade), nunca foi dada ao juiz ou às partes afastar-se das formas previstas em lei para a prática dos atos 

processuais”. (GRINOVER, Ada Pellegrini. Ensaio sobre a processualidade: fundamentos para uma nova teoria 

geral do processo. Brasília: Gazeta Jurídica, 2016, pp. 38-39). 
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Vê-se que diante do princípio da cooperação e outros instrumentos a denominada 

distribuição dinâmica da prova já era praticada em diversos casos, sendo que a nova redação 

processual trouxe apenas disposições mais claras para compreensão do que antes era tido como 

cooperação ao bom andamento processual, o que nunca foi fundamento para retirar do fisco a 

obrigação do dever de provar a ocorrência do fato jurídico tributário e sua relação para 

possibilitar o lançamento tributário adequado diante da fase administrativa. Repise-se que não é 

somente o fato jurídico, mas também as circunstâncias que englobam o ato administrativo de 

lançamento, não bastando que seja incluído o nome das outras empresas integrantes do grupo 

econômico na Certidão de Dívida Ativa para que se tenha atribuição de responsabilidade e 

possível constatação de solidariedade por interesse comum.  

O fato da Lei nº 13.105/2015 trazer a carga probatória dinâmica possibilita ao julgador 

determinar quem possui melhores condições de produzir determinada prova, como forma de 

auxiliar o alcance da tutela. Em quase totalidade dos casos o fisco possui meios suficientes 

para produzir qualquer elemento de prova, já que é detentor de diversas prerrogativas legais 

de acesso a diversas formas de prova já na fase fiscalizatória, sem esquecermos da atividade 

privativa dos atos de lançamento. 

Em outros termos, em se tratando de poder probatório das partes não é difícil 

concluirmos que em um sistema tributário cada vez mais controlado por mecanismos digitais, 

com diversas obrigações instrumentais, inclusive de terceiros, o Fisco terá, quase sempre, meios 

mais precisos e eficientes para produzir a prova que se deseja para um melhor julgamento. Se a 

argumentação é de que houve determinado elemento que justifique a responsabilização de 

dívida tributária de uma empresa a outra, integrante de um grupo econômico, o Fisco não tem a 

faculdade, mas o dever de construir a verdade sem se esquivar com argumentos de 

impossibilidade ou dificuldade de produção de provas, ainda mais diante das hipóteses de 

responsabilidade tributária, com conteúdo probatório objetivo. 

Portanto, é possível que este novo mecanismo de busca pela tutela processual adequada 

seja aplicável em casos específicos sem desconsiderar a regra processual que incumbe a quem 

alega o dever de provar. A rigidez do processo brasileiro tem sido relativizada, mas é importante 

que não confunda a complexidade da prova com quem pode melhor produzir a prova, ou seja, que 

se ignore que a Fazenda Pública possui mecanismos eficazes para alcançar elementos para 

constituição e comprovação de suas alegações, especialmente na afirmação de interesse comum 

no crédito tributário de empresa integrante de grupo econômico. 
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CONCLUSÕES 

 

 As relações jurídicas tributárias passam a cada dia por um aprofundamento de 

complexidade, buscando-se adequar às realidades sociais em constante evolução, 

especialmente em um sistema social globalizado, com acesso mais fácil às informações e 

necessidade de integração com outros povos e culturas. A responsabilidade tributária não 

deixa de ser um mecanismo para dar efetividade na cobrança de tributos na busca incessante 

de eficiência de arrecadação e nos custos de manutenção do Estado.  

Esta figura da responsabilidade sempre trouxe dificuldades de compreensão, com 

grandes celeumas na doutrina e jurisprudência, já que imputa a terceiro a responsabilidade 

que originariamente não lhe era pertencente. Obviamente tais atribuições não podem ser 

distribuídas a esmo, respeitando os limites constitucionais ao poder de tributar, Segurança 

Jurídica, estrita legalidade, devido processo legal e a capacidade contributiva. 

De outro lado, a formação cada vez maior de diversos grupos, atuando em diversos 

ramos econômicos em busca da maior eficiência e fortalecimento das empresas também 

provoca uma desconfiança de quais agrupamentos empresariais são legítimos e quais são 

formados para o único intuito de economizar tributos de forma fraudulenta, escondendo a 

realidade e os atos jurídicos praticados por elas. 

O grande problema sempre reside nos abusos, sendo que por um lado o Poder Público 

se impõe, com todo o seu aparato legal de cobrança, abusando das suas prerrogativas a ponto 

de ignorar a liberdade dos contribuintes de se associarem e de economizarem tributos de 

forma lícita. De outra banda, os contribuintes que enxergam no “pseudo planejamento” 

tributário uma forma de trazer vantagens ilícitas apenas para não pagar tributo algum. 

Os argumentos de tentativas de responsabilização tributária são os mais diversos 

possíveis, sendo que não há legislação tributária expressa no sistema jurídico brasileiro que 

preveja a responsabilidade simples, específica, pela simples formação do grupo econômico. E 

não se fale em busca pela real manifestação de capacidade contributiva, já que este princípio 

está atrelado não ao contribuinte, mas ao elemento de graduação do tributo, sendo condenável 

a recorrente confusão que os aplicadores do direito fazem entre capacidade econômica com a 

contributiva, já que a riqueza pessoal em nada se refere à relação tributária. 
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Em nossa leitura, a possível atribuição de responsabilidade só seria possível com a 

utilização da responsabilidade “solidária” se a empresa participante do grupo econômico 

realmente se beneficiasse do fato gerador. Em outras palavras, a real demonstração do 

interesse comum é essencial para que seja possível a aplicação do artigo 124, inciso I, do 

Código Tributário Nacional. Não basta que as empresas tenham relações jurídicas, mas um 

real interesse comum jurídico, devendo ser fiel e robustamente comprovada a vantagem 

obtida pela empresa terceira. 

Como se não bastasse estas dificuldades com a atribuição de responsabilidades, 

também temos a dificuldade em definir, no âmbito tributário, quais situações poderíamos 

considerar que o agrupamento de empresas representa um real grupo econômico. É cediço que 

diversas legislações possuem conceitos e atribuições de responsabilidade, destacando-se o 

Direito Trabalhista, Societário e Previdenciário. O estudo destas legislações, incluindo as 

experiências estrangeiras, são de importância ímpar para que seja possível delinear as reais 

características que pretendemos tomar para fixar o conceito de grupo econômico para o 

Direito Tributário, seja em um aspecto mais limitador ou mais abrangente. 

A legislação previdenciária, com impactos claros no Direito Tributário, prevê 

responsabilidade tributária por recolhimento de contribuições, mas tem problemas de ordem 

formal, já que não foi previsto em lei complementar, além de faltar requisitos transparentes 

para identificar o elemento mais essencial, que é o elemento de identificação do grupo 

econômico. Cabe à doutrina definir o que é o grupo econômico, mas para efeitos tributários é 

preciso que se tenha a fixação de elementos para que uma empresa ou outra seja abrangida 

pelo conceito doutrinário, a fim de permitir a responsabilização pela tributação, assim como 

corriqueiramente se discute o conceito de insumo. 

Diga-se de passagem, não há qualquer possibilidade da estrita legalidade ser 

substituída por portarias, resoluções ou decretos. O contribuinte possui o direito fundamental 

de se planejar, dentro de um Estado Democrático de Direito, além de estar protegido pela 

Segurança Jurídica nas vertentes da expectativa de confiança legítima. 

Também se torna pouco produtivo permitir que a interdisciplinaridade seja a tábua de 

salvação para atribuição de responsabilidade, pois por mais que o Direito Tributário discipline 

ações que impactam em diversas áreas e é influenciado por estas áreas do conhecimento, 

especialmente o Direito Civil, há inegáveis moldes e critérios próprios que garantem a 

autonomia de cada área do Direito, além do direito subjetivo  



168 

 

 

 

 

à autonomia privada evitando interpretações de cunho econômico e consequencialista, como 

vemos diariamente nas decisões que envolvem discussões tributárias. 

Institutos como da simulação, dissimulação, fraude à lei, negócio jurídico indireto são 

frequentemente utilizados para justificar a responsabilidade tributária nos grupos econômicos, 

mas que devem ser vistos com cautela. O Código Civil é essencial para orientar os caminhos 

de positivação de diversos institutos do Direito Tributário, até mesmo pela estreita relação 

entre os dois ramos. Só não é possível que desconsidere disposições constitucionais de forma 

praticamente analógica, atribuindo responsabilidade tributária a empresa como se fosse uma 

relação de Direito Privado.  

Com maior cautela ainda devem ser tratados os vícios de validade com base em 

sistemas estrangeiros. Na Alemanha o sistema reconhece o abuso de forma, permitindo que o 

negócio jurídico seja desconsiderado; por sua vez, a fraude na Espanha é tratada como norma 

geral antielisiva. Porém, não aceitar que o direito pátrio possa se utilizar desses institutos 

como se fossem normas do nosso sistema, ainda mais em Direito Tributário.  

Não é difícil nos depararmos com autos de infração e decisões atribuindo 

responsabilidade tributária aos grupos econômicos, muitas até ratificadas por decisões de 

delegacias regionais de julgamento e do próprio CARF, com fundamento em abuso de forma, 

nos moldes do direito germânico, e que supostamente estaria previsto no artigo 146, parágrafo 

único, do Código Tributário Nacional. Tais equívocos prejudicam a essência do sistema 

jurídico pátrio, colocando em descrédito as decisões judiciais e até as administrativas, que 

deveriam ter um grau de tecnicidade maior. 

Não é o caso também de se apoiar cegamente na teoria da desconsideração da 

personalidade jurídica, já que a fraude e o ato ilícito previstos na legislação civil não tratam de 

responsabilidade tributária, com restrições de ordem constitucional, com aplicações mais 

específicas para pessoas físicas, não a grupos econômicos. 

Em uma economia globalizada, empresas estrangeiras que planejam investir 

massivamente no país pouco conseguem compreender a sistemática complexa e falta de 

previsão legal que lhe garante calcular os gastos e riscos da atividade. Por uma questão de 

respeito e para dar maior força normativa à Constituição Federal se faz necessária uma 

mudança de comportamento, a fim de se privilegiar a Segurança Jurídica e a legalidade, 

afastando o individualismo e vontade desenfreada de arrecadação para sanar os problemas de 

coordenação sistêmica. 
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Para a coordenação e harmonia do sistema a análise das provas é fundamental para que 

tenhamos a construção do fato jurídico mais próximo da realidade, convencendo o julgador 

sobre a existência do grupo econômico e o elemento essencial permissivo da 

responsabilização tributária. De fato, a teoria das provas é fundamental para qualquer 

alegação, especialmente para tornar justa a atribuição de responsabilidade a terceiro que não 

participou da relação jurídica tributária original.  

Para efeitos de linguagem, de nada adianta termos a previsão legal sem comprovação 

dos atos, o enunciado fático vertido em linguagem competente que torna possível a relação 

jurídica. Nestes moldes, é importante a decomposição analítica para compreendermos a 

construção do fato de responsabilização, visando a redução de complexidades, com a 

pragmática atuação do aplicador do Direito, pois sem linguagem não é possível o ato de se 

conhecer, compreender a formação do grupo econômico e consequente responsabilização 

dentro dos limites constitucionais e legais permitidos. 

Obviamente o evento não é possível ser integralmente descrito no fato jurídico, sendo 

que a prova é elemento fundamental para aproximar os dois elementos, permitir que funcione 

como fundamento da aplicação normativa, sendo que toda prova é um indício, com valor 

maior que o mero indício que tratamos na linguagem comum, limitada ao sujeito, destinatário, 

lugar e tempo. 

O dever de provar torna-se elemento de discussão, especialmente com o 

esclarecimento no Código de Processo Civil da distribuição dinâmica da prova e 

flexibilização parcial dos procedimentos e aumento dos poderes do juiz de modo a tentar 

alcançar maior tutela processual adequada e princípio da cooperação e em mecanismos mais 

atuais como a distribuição dinâmica da prova quando a ação probatória se demonstrar difícil, 

senão impossível, de ser produzida respeitando as regras originais de distribuição de “ônus da 

prova”. 

 Dessa forma, uma vez demonstrado o fato jurídico, somado às provas produzidas, é 

que será possível a formação do fato jurídico. É corriqueiro que no ímpeto de tributação e, às 

vezes, para agilizar o trabalho fiscal para cumprimento de metas, a construção da realidade 

jurídica tem sido ignorada ou minimizada nos casos de responsabilização. Se há alguma 

hipótese de responsabilidade, esta deve ser provada ao extremo para não cometer nenhum ato 

contrário à Constituição, Segurança Jurídica e Devido Processo Legal, peças essenciais para 

constituição de um sistema harmônico, funcional e eficiente que o contribuinte e a Fazenda 

Pública desejam. 
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 Esta pesquisa teve como foco o planejamento de sugestões de atuação do legislador e 

do Estado na possível atribuição de responsabilidade tributária atrelado à atuação de Grupos 

Econômicos.  Diante das limitações legislativas e utilização de mecanismos jurídicos, a nosso 

ver, de forma equivocada, alertando-se para a extrapolação de poderes, perdendo a essência e 

a segurança jurídica necessária a boa aplicação do Direito e da estabilidade esperada, até 

mesmo com as irregularidades na construção de uma falsa impressão de conjunto probatório, 

sendo que na maior parte das vezes apenas se constrói, em verdade, a prova de existência do 

grupo empresarial e não de hipótese de responsabilização. 

O tema de responsabilidade de grupo econômico é complexo e demanda atenção do 

legislador e dos aplicadores do Direito, considerando experiências de outros ramos do Direito 

para que seja garantido, sobretudo, o texto constitucional em sua plenitude. Da forma com que 

está sendo utilizado não respeita, na nossa leitura, o sistema jurídico de forma clara e eficaz, 

confundindo hipóteses de responsabilidade que não se relacionam necessariamente com o 

grupo econômico, seja de fato ou de direito. Buscou-se, portanto, questionar a precisão na 

aplicação dos institutos jurídicos, de modo a indicar possíveis caminhos de legitimar o 

combate à evasão fiscal sem prejudicar a estrita legalidade, liberdade empresarial e o direito 

constitucional da propriedade, desapegado dos interesses individuais e do tão condenável viés 

arrecadatório radical, empenhando-se no alcance da mais pura representação do verdadeiro 

Estado Democrático de Direito.  

. 
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