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RESUMO 

 

A presente pesquisa objetiva examinar a responsabilidade tributária de pessoas jurídicas 

participantes de grupos econômicos, a fim de, com base nas regras gerais veiculadas pelo 

Código Tributário Nacional (CTN) e nos princípios e nas limitações ao poder de tributar 

prescritos pela Constituição Federal de 1988, propor critérios para responsabilização de 

integrantes do grupo empresarial. Inicialmente, a pesquisa apresenta um panorama da 

evolução histórica dos grupos econômicos na dinâmica empresarial, tendo como pano de 

fundo a sua regulamentação pelo direito tributário brasileiro, para, ao final, propor o conceito 

de grupo econômico adotado como premissa desta dissertação. Na sequência, examinamos o 

art. 124, I, do CTN, com o objetivo de propor um conceito para a expressão “interesse comum 

na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” que seja apto a permitir que a 

imputação de responsabilidade tributária a pessoas jurídicas integrantes de grupos econômicos 

obedeça a padrões gerais de racionalidade e uniformidade e se dê em conformidade com os 

princípios constitucionais limitadores da atividade tributante e com as normas gerais fixadas 

pelo CTN. Examinamos, ainda, a aplicação do conceito proposto de “interesse comum” como 

vetor interpretativo dos dispositivos veiculados por leis ordinárias e por atos normativos 

infralegais que tratam da responsabilidade tributária de grupos econômicos ou que têm sido 

aplicados para fins de responsabilizar seus participantes. São examinados os seguintes 

dispositivos: art. 146, III, da Constituição Federal de 1988; arts. 124, I e II, e 128 do CTN; 

art. 30, IX, da Lei n. 8.212/1991; art. 50 do Código Civil Brasileiro; arts. 494 e 405 da 

Instrução Normativa n. 971/2009. Além disso, examinamos criticamente exemplos de 

precedentes judiciais e administrativos que tratam do tema, apontando o que consideramos ser 

seus erros e seus acertos. Por fim, a pesquisa examina se e como a desconsideração da 

personalidade jurídica prevista pelo art. 50 do Código Civil Brasileiro pode ser aplicada para 

fins de responsabilização de grupos econômicos, bem como aborda questões processuais 

relacionadas à responsabilidade dos grupamentos empresariais, inclusive sob o prisma do 

incidente de desconsideração de personalidade jurídica, criado pelo Código de Processo Civil 

de 2015. 

 

Palavras-chave: Grupo econômico. Responsabilidade tributária. Desconsideração da 

personalidade jurídica. Limitações formais e materiais. 

 



 

ABSTRACT 

 

This paper seeks to assess the tax liability of legal entities belonging to economic group, with 

a view to devise and set forth objective boundaries for imposing liability on the entities of 

such economic group, considering the general rules provided by the National Tax Code and 

the principles and limitation of taxation prescribed in the Federal Constitution of 1988. 

Firstly, this research presents an overview of the evolution process of the concept of economic 

group considering the corporate practice, in the light of its regulation, notably under tax and 

corporate law, to finally suggest and set forth a concept of economic group to be adopted as a 

premise for this work. Next, we will assess Article 124 I of the National Tax Code with a 

view to suggest a new concept for the term “common interest in a situation that constitutes a 

taxable event of the main obligation” capable of allowing the application of tax liability to the 

legal entities belonging to economic groups to obey general patterns or rationality and 

uniformity as well as to be conform to the constitutional principles limiting the tax activity 

and the general norms laid down by the National Tax Code. We have also examined the 

application of the proposed concept of “common interest” as an element of construction of 

legal provisions laid out by ordinary law and other norms of lower hierarchy that specifically 

deals with tax liability of economic groups or that have been applied for ascribing liability to 

the companies belonging to such group. Further, we will peruse the following legal 

provisions: Article 146 III of the Federal Constitution of 1988; Article 124 I, II and 128 of the 

Brazilian Tax Code; Article 30, IX of Law No. 8,212/91; Article 50 of the Brazilian Civil 

Code; Article 494 and 405 of Normative Instruction No 971/90. In addition, this paper will, 

from a critical perspective, review the judicial and administrative precedents relating to the 

matter, pointing out accuracy and mistakes. Finally, this paper will assess whether the 

disregard of corporate entity doctrine provided in Article 50 of the Brazilian Civil Code may 

be applied for holding economic groups liable, also reviewing the procedural matters relating 

to the liability of corporate groups, including from the perspective of the Incident of Disregard 

of Corporate Entity, as provided by the Brazilian Code of Civil Procedure of 2015. 

 

Keywords: Economic group. Tax liability. Disregard of corporate entity. Formal and material 

limitations. 
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INTRODUÇÃO 

 

A formação de grupos econômicos é um fenômeno empresarial que, nos tempos 

modernos da economia globalizada, tem se consolidado como eficiente mecanismo de 

organização e gestão coordenada de sociedades, que se unem, sob controle societário unitário, 

com o objetivo comum de maximizar seus lucros, por meio do compartilhamento de sinergias 

operacionais e econômicas que, geralmente, proporcionam consideráveis ganhos de 

produtividade e escala, facilitam a expansão geográfica e, ao mesmo tempo, permitem uma 

pulverização de riscos estratégica e financeiramente vantajosa. 

Apenas no Brasil, a receita bruta dos 200 maiores grupos empresariais alcançou a 

impressionante cifra de 770 bilhões de dólares americanos no ano de 2017 e, juntos, eles 

geraram 2,4 milhões de empregos, o que revela a relevância econômica dessa forma de 

organização empresarial plurissocietária1. Certamente por conta dessa pujança econômica e da 

sua popularização na dinâmica negocial, os grupos econômicos cada vez mais têm despertado 

os interesses das autoridades fiscais e fazendárias brasileiras, que, frequentemente, optam por 

atribuir responsabilidade tributária aos seus integrantes, em vez de insistir na tradicional 

responsabilização das pessoas físicas que administram as sociedades empresariais. 

Além de ostentar relevância prática e econômica, o tema “responsabilidade tributária 

de grupos econômicos” é igualmente importante do ponto de vista jurídico, porque, além do 

seu caráter interdisciplinar, não há regra expressa, no Código Tributário Nacional (CTN), que 

prescreva os requisitos necessários à imputação de responsabilidade tributária aos integrantes 

de grupamentos empresariais ou ao menos que conceitue, para fins tributários, a 

plurissignificativa expressão “grupo econômico”. 

Em decorrência do vácuo normativo deixado pelo CTN2, o tema tem sido examinado 

de forma relativamente errática e casuística pelos tribunais judiciais e administrativos. 

Conforme destacou a Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), no recente Parecer 

Normativo (PN) n. 4, de 2018, o art. 124, I, do CTN tem sido adotado para “atribuir 

                                                 
1
  MELHORES & Maiores. Exame, ago. 2018. Edição especial. p. 184. 

2
  Possivelmente, essa lacuna normativa deixada pelo CTN deve-se ao fato de que, à época da sua edição, em 

1966, o fenômeno da integração empresarial por meio de grupos de sociedades ainda era pouco expressivo na 

realidade brasileira. Daí por que o legislador não se preocupou em disciplinar o assunto em termos expressos. 
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responsabilidade tributária” a grupos econômicos, mas ainda há “falta de uniformidade na 

interpretação do referido dispositivo”3. 

Aliás, o PN Cosit n. 4/2018 só confirma a relevância jurídica e prática do tema tratado 

neste trabalho, pois foi editado com o objetivo de uniformizar o entendimento da Receita 

Federal do Brasil (RFB) sobre o conceito de interesse comum referido pelo art. 124, I, do 

CTN e sobre a sua aplicabilidade, dentre outras hipóteses, à responsabilização tributária de 

integrantes de grupos econômicos, inclusive pela prática de atos ilícitos. 

Além disso, a doutrina tributária tem registrado que, diante do vácuo normativo 

deixado pelo CTN e da falta de uniformidade jurisprudencial sobre a matéria, alguns excessos 

têm sido cometidos, por parte das autoridades fiscais, na imputação de responsabilidade 

tributária a participantes de grupamentos empresariais. Tácio Lacerda Gama4, por exemplo, 

critica a atribuição de responsabilidade tributária a integrantes de grupos econômicos com 

base em “critérios de conveniência” e na “momentânea sensação de eficácia no combate a 

reorganizações ilícitas”. 

O presente estudo se insere nesse contexto e pretende contribuir para o enfrentamento 

do tema a partir da premissa central de que o art. 124, I, do CTN tem a natureza jurídica de 

norma geral que cria uma hipótese de responsabilidade tributária solidária “por interesse 

comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” e que pode ser 

aplicada como fundamento para responsabilizar participantes de grupos econômicos, sob 

certas condicionantes. 

Precisamente, pretendemos propor um conceito para a expressão “interesse comum na 

situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” que seja apto a permitir que, 

mesmo diante de situações fáticas diferentes, a imputação de responsabilidade tributária a 

pessoas jurídicas integrantes de grupos econômicos obedeça a padrões gerais de racionalidade 

e uniformidade, e se dê em conformidade com os princípios constitucionais limitadores da 

atividade tributante e com as normas gerais fixadas pelo CTN. 

É importante esclarecer que, embora sejam relevantes as inúmeras controvérsias 

fáticas a respeito da própria caracterização de um grupo econômico, sobretudo os não 

                                                 
3
  Parecer assinado pelo secretário da Receita Federal Jorge Antônio Deher Rachid e publicado no DOU de 

12/12/2018, seção 1, p. 23. 
4
  GAMA, Tácio Lacerda. Contornos jurídicos da responsabilidade tributária entre empresas do mesmo grupo 

econômico. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (coord.). Grupos econômicos. Porto Alegre: Magister, 

2015. v. 1. p. 761-777. p. 761. 
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formalizados5, o presente trabalho não tem por objetivo exaurir esse aspecto da discussão nem 

examinar casos concretos a fim de aferir a existência ou não do grupo empresarial. 

É por isso que, no capítulo 1 deste trabalho, são lançadas apenas considerações gerais 

e propedêuticas sobre o conceito de grupo econômico, os seus principais tipos e o modo como 

a legislação tributária brasileira disciplina essa matéria, na exata medida do necessário. 

Por sua vez, no capítulo 2, após um panorama doutrinário e jurisprudencial do 

conceito do interesse comum referido no art. 124, I, do CTN, propomos a nossa própria 

definição para essa polissêmica expressão. Também demonstramos a aplicação do conceito 

ora proposto à responsabilização tributária de pessoas jurídicas participantes de grupos 

econômicos e exemplificamos alguns casos práticos em que, segundo pensamos, o art. 124, I, 

do CTN foi corretamente aplicado. 

Já o capítulo 3 toma como ponto de partida a premissa central do capítulo 2 para 

defender que, em casos envolvendo a responsabilização tributária e patrimonial de 

participantes de grupos econômicos, o art. 50 do Código Civil brasileiro (CC) só pode ser 

aplicado de forma conjugada e harmônica com a hipótese de responsabilidade “por interesse 

comum” veiculada pelo art. 124, I, do CTN. 

Ainda nesse capítulo, propomos conceitos tributários próprios para as expressões 

“confusão patrimonial” e “abuso de personalidade jurídica”, referidas pelo art. 50 do Código 

Civil, que devem ser utilizados para fins de atribuição de responsabilidade tributária de 

grupos econômicos em toda e qualquer situação. 

Ao longo dos capítulos 2 e 3, abordamos questões processuais relevantes à 

responsabilização de participantes de grupos econômicos, como é o caso, por exemplo, da 

controvérsia sobre a aplicabilidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

(IDPJ), criado pelo Código de Processo Civil (CPC) de 2015, às discussões relacionadas à 

responsabilidade de grupos econômicos no âmbito das execuções fiscais. 

Por fim, o capítulo 4 faz uma síntese conclusiva demonstrando que o conceito 

proposto para a expressão “interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 

obrigação principal”, referida no art. 124, I, do CTN, tem densidade jurídica e alcance prático 

suficientes para torná-lo um parâmetro geral, seguro e eficiente para a resolução de lides 

diferentes envolvendo a responsabilidade tributária de pessoas jurídicas participantes de 

grupos econômicos, de forma a conferir uniformidade, estabilidade, coerência decisória e 

                                                 
5
  No primeiro capítulo, abordamos o conceito de grupos econômicos e seus tipos, diferenciando-os entre si. 
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segurança jurídica ao enfrentamento do tema, assegurando, ao mesmo tempo, o respeito às 

limitações constitucionais ao poder de tributar e às normas gerais veiculadas pelo CTN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

1 GRUPOS ECONÔMICOS 

 

Como já esclarecido, a presente dissertação não tem por objeto aspectos societários, 

concorrenciais, trabalhistas cíveis ou regulatórios envolvendo a existência e a atuação dos 

grupos econômicos. O objeto deste trabalho é preciso e delimitado: examinar os requisitos 

para a imputação de responsabilidade tributária a pessoas jurídicas participantes de grupos 

econômicos, a partir das regras gerais de responsabilidade veiculadas pelo Código Tributário 

Nacional, em especial a partir da norma vertida pelo seu art. 124, I. 

Daí por que considerações gerais e propedêuticas sobre a origem histórica dos grupos 

econômicos, sobre sua regulamentação pelo direito tributário brasileiro, bem como sobre suas 

classificações doutrinárias, são feitas na medida do necessário à construção das premissas que 

são adotadas na definição do que pensamos ser o parâmetro jurídico fundamental à 

responsabilização tributária de pessoas jurídicas integrantes de grupos econômicos. 

É o que fazemos nos próximos itens deste capítulo. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO NO TEMPO: DO ÁTOMO À MOLÉCULA  

 

Como tudo tem um começo, é importante fazermos uma breve contextualização da 

evolução histórica dos grupos econômicos e das razões jurídicas e negociais que justificam a 

sua utilização na estruturação e no desenvolvimento de atividades empresariais. 

Essa contextualização assume relevo porque, no atual cenário da jurisprudência 

administrativa, sobretudo do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), entender e 

identificar os propósitos negociais dos empreendimentos e das atividades econômicas tem 

sido determinante para contrapor acusações de planejamentos tributários abusivos. 

De forma muito didática, Engrácia Antunes
6
 sintetiza o surgimento e a evolução dos 

grupos econômicos por meio de criativa analogia com a ciência química, representando a 

figura do empresário individual pelo átomo e os grupos societários pelas moléculas. 

A analogia é perfeita, porque, antes do século XIX, o exercício das atividades 

econômicas tinha o empresário individual como sua força motriz, pois era ele quem 

empregava seu patrimônio pessoal e seu esforço individual nos empreendimentos a que se 

dedicava e, além disso, assumia sozinho todos os riscos do eventual insucesso negocial. 

                                                 
6
  ANTUNES, José Engrácia. Estrutura e responsabilidade da empresa: o moderno paradoxo regulatório. 

Revista Direito GV, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 29-68, jun./dez. 2005. p. 36. Disponível em:  

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/view/35228. Acesso em: mar. 2019. 
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Atuando de forma solitária, os agentes econômicos individuais concorriam 

intensamente entre si e agiam de forma dispersa e sem uma estratégia coordenada, exercendo, 

assim, influência limitada sobre o mercado. 

Esse modelo solitário de atuação empresarial começou a mudar a partir da Revolução 

Industrial, pois, com o surgimento das novas tecnologias, o processo produtivo de bens e 

mercadorias deixou de ser artesanal e rudimentar e assumiu feições tipicamente industriais, 

com produção em massa e em larga escala, por meio de máquinas e equipamentos cuja 

aquisição demandava investimentos financeiros expressivos. 

Começaram a surgir, então, as primeiras sociedades empresariais, que, nos períodos 

seguintes, se tornaram os principais agentes propulsores da economia moderna, funcionando 

como centros captadores e concentradores do capital, até então mantido na esfera individual 

do empresário.  

Nesse contexto de migração do modelo do empresário individual para as sociedades 

empresárias, surgiram duas das mais importantes pedras de toque do capitalismo moderno: 

(i) a autonomia da personalidade jurídica das sociedades com relação à personificação própria 

dos seus sócios; e (ii) a limitação da responsabilidade patrimonial das sociedade empresárias 

ao capital aportado na entidade empresarial. 

Tornando-se sujeitos autônomos de direitos e deveres, distintos daqueles sob a 

titularidade dos seus sócios, as sociedades empresárias surgiram como a alternativa 

econômica e estrategicamente mais vantajosa para o exercício das atividades empresariais, 

pois, ao permitir a alocação dos riscos negociais no patrimônio da própria entidade, a 

captação de recursos financeiros e a prática negocial eram facilitadas. 

Ao lado da limitação da responsabilidade patrimonial, a autonomia patrimonial entre 

sociedade e sócios ainda é a pedra de toque no desenvolvimento da economia moderna, 

porque confere, a quem pretende empreender, a segurança jurídica de que o seu patrimônio 

pessoal, como regra geral, não responde integralmente pelo eventual insucesso do 

empreendimento econômico. 

Com a globalização econômica, a estruturação e a organização das sociedades 

empresariais sofreu nova transformação, provocada pela necessidade de ultrapassar as 

fronteiras geográficas e de se adaptar e criar novos modelos de negócios para acompanhar as 

mudanças e os desafios impostos pela economia global e pelo recente fenômeno da 

“digitalização” do ambiente de negócios.  



16 
 

Surgem, nesse contexto, os grupos econômicos, que, nos dizeres de Ramon Tomazela 

Santos7, retratam 

 

o processo de organização e atuação coordenada das sociedades, com o objetivo de 

maximizar os resultados obtidos com o desenvolvimento de atividade econômica, 

por meio do aproveitamento de sinergia, economia de escala e da redução de riscos 

proporcionadas pela integração das pessoas jurídicas em conglomerados econômicos 

que atuam de forma harmônica no mercado. 

 

Elidie Palma Bifano8 indica, em caráter exemplificativo, as seguintes vantagens 

competitivas e estratégicas da estruturação de atividades econômicas por meio da formação de 

grupos econômicos: otimização e compartilhamento de estruturas patrimoniais e financeiras; 

maximização de resultados; aumento do poder de barganha no mercado; redução de custos, 

com consequente aumento de rentabilidade; atuação empresarial coordenada, harmônica e, às 

vezes, complementar; e pulverização de riscos empresariais. 

Não foi, portanto, por mera obra do acaso que, nos tempos mais recentes, as grandes 

corporações empresariais passaram a se organizar por meio de grupos econômicos, 

esvaziando o formato solitário e disperso da sociedade tradicional, cuja atuação econômica 

era isolada e, muitas vezes, sem qualquer sinergia operacional e patrimonial com outras 

pessoas jurídicas de titularidade dos mesmos sócios.  

Surgem, assim, as “empresas plurissocietárias”9, também denominadas “grupos 

econômicos”, que, como anota Fábio Konder Comparato, se tornaram os principais 

“protagonistas” da vida empresarial10, no que ele chama de terceira fase histórica do direito 

empresarial11. “O átomo cedeu progressivamente o seu lugar à molécula”, para tomar de 

empréstimo a expressão de Engrácia Antunes12. 

                                                 
7
  SANTOS, Ramon Tomazela. Responsabilidade tributária de grupos econômicos. Revista Dialética de 

Direito Tributário, n. 238, p. 105-125, jul. 2015. p. 105. 
8
  BIFANO, Elidie Palma; BIFANO, Marcello Palma. Grupos econômicos: aspectos tributários. In: MARTINS, 

Ives Gandra da Silva (coord.). Grupos econômicos. Porto Alegre: Magister, 2015. v. 1. p. 391. 
9
  Essa expressão é usada com muita propriedade por Viviane Muller Prado. PRADO, Viviane Muller. Conflito 

de interesses nos grupos econômicos. São Paulo: Quartier Latin, 2006. p. 36. 
10

  Essa constatação sobre o protagonismo exercido pelas “empresas plurissocietárias” é de suma importância, 

porque, a prevalecer a tendência das autoridades fiscais e fazendárias de imputar responsabilidade tributária 

solidária apenas em virtude da participação em grupo econômico, esse modelo de integração empresarial 

grupal pode ter sua viabilidade jurídica prejudicada, pois a autonomia da personalidade jurídica de cada 

sociedade integrante do grupo ficaria irremediavelmente comprometida. Mas isso é tema de um capítulo 

específico deste trabalho, e por ora cabe apenas esse registro. 
11

  Segundo o autor, a primeira fase histórica do direito empresarial corresponde ao surgimento do empresário 

individual; a segunda fase histórica, para Comparato, é aquela representada pelas sociedades tradicionais, que 

atuavam de forma isolada como sujeito de direitos e deveres e como instrumento de captação de recursos e 

pulverização do risco empresarial; e a terceira fase é a atual, em que as empresas se associam em grupos para 

atuar de forma harmônica e coordenada. COMPARATO, Fábio Konder. Grupo societário fundado em 
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1.2 TIPOS DE GRUPOS ECONÔMICOS 

 

Como esclarece Viviane Muller Prado13, a Lei n. 6.404/1967 (Lei das Sociedades 

Anônimas, ou Lei das S.A. — LSA) sistematizou o regramento jurídico dos grupos 

econômicos e, ao fazê-lo, classificou-os em dois tipos: grupos de direito e grupos de fato. A 

LSA, portanto, positivou a chamada “classificação dual”, que é adotada por inúmeros autores 

— dentre eles, Fábio Ulhoa Coelho14 e José Edwaldo Tavares Borba15. 

Na doutrina tributária, essa classificação dual também é adotada por Maria Rita 

Ferragut16 e por Elidie Palma Bifano17, que igualmente tipificam os grupos econômicos em 

grupos de fato e grupos de direito.  

Segundo Bifano, grupos de direito são aqueles formados por um conjunto de empresas 

submetidas a controle unitário e juridicamente vinculadas por meio de contrato ou convenção, 

nos termos disciplinados pelo art. 265 da LSA; já os grupos de fato são aqueles cuja 

constituição não é formalizada por meio de contrato ou convenção, mas cuja conexão se 

estabelece por meio de uma relação de controle societário
18

 . 

Por outro lado, há ainda quem proponha um terceiro tipo de grupo econômico: o grupo 

orgânico ou não regulado19, que se caracteriza quando, apesar de não haver nem convenção 

grupal nos termos do art. 265 da Lei das S.A., nem relação societária de controle formalmente 

constituída, a realidade fática revela a existência de uma unidade de direção comum a um 

determinado agrupamento de sociedades, exercida por um indivíduo, uma entidade ou mesmo 

um núcleo de pessoas ou empresas de origem familiar.  

                                                                                                                                                         
controle contratual e abuso de poder do controlador. In: COMPARATO, Fábio Konder. Direito empresarial: 

estudos e pareceres. São Paulo: Saraiva, 1990. p. 275. 
12

  ANTUNES, José Engrácia. Estrutura e responsabilidade da empresa: o moderno paradoxo regulatório. 

Revista Direito GV, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 29-68, jun./dez. 2005. p. 36. Disponível em:  

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/view/35228. Acesso em: mar. 2019. 
13

  PRADO, Viviane Muller. Grupos societários: análise do modelo da Lei 6.404/1976. Revista Direito GV, 

[S. l.], v. 1, n. 2, jun./dez. 2005. p. 5. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/view/35227/34027. Acesso em: mar. 2019. 
14

  COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005. v. 2. 

p. 488. 
15

  BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito societário. 13. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. 

p. 548. 
16

  FERRAGUT, Maria Rita. Grupos econômicos e solidariedade tributária. Revista Dialética de Direito 

Tributário, n. 229, p. 88-101, out. 2014. p. 89. 
17

  BIFANO, Elidie Palma; BIFANO, Marcello Palma. Grupos econômicos: aspectos tributários. In: MARTINS, 

Ives Gandra da Silva (coord.). Grupos econômicos. Porto Alegre: Magister, 2015. v. 1. p. 392-393. 
18

  BIFANO, Elidie Palma; BIFANO, Marcello Palma. Grupos econômicos: aspectos tributários. In: MARTINS, 

Ives Gandra da Silva (coord.). Grupos econômicos. Porto Alegre: Magister, 2015. v. 1. p. 392-393. 
19

  É o caso, por exemplo, de Marcelo da Rocha Ribeiro Dantas, como é demonstrado ao tratarmos desse 

terceiro tipo de grupo econômico. 
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A seguir, cada um desses três tipos de grupo é abordado de forma resumida e objetiva, 

com relação aos aspectos pertinentes ao tema objeto desta dissertação. 

 

1.2.1 Grupos de direito 

 

O grupo econômico de direito é regulado pelo art. 265 da Lei das S.A. e tem, como 

traço distintivo, o fato de ser formalmente constituído por meio de convenção grupal firmada 

por todas as sociedades integrantes. Essa convenção grupal formaliza e legitima a unidade 

econômica de todas as sociedades integrantes do grupo econômico de direito, bem como 

disciplina, entre outros temas, a combinação dos recursos e dos esforços necessários ao 

atingimento dos objetivos, às atividades e aos empreendimentos comuns, assim como define 

os órgãos administrativos responsáveis pela direção do grupo empresarial. 

Segundo Viviane Muller Prado20, ao regulamentar os grupos de direito, a Lei das S.A. 

relativiza, em certa medida, a independência e a autonomia das sociedades, uma vez que o seu 

art. 276 permite, para esse tipo de grupamento convencional, a subordinação dos interesses de 

uma entidade aos de outras.  

A autora esclarece ainda que, na essência, há o surgimento de uma “nova 

organização”, cujas diretrizes estratégicas e negociais são estabelecidas pela sociedade 

controladora, que exerce uma unidade de direção em nome do interesse coletivo grupal, a 

quem a lei societária confere tratamento diferenciado e proteção específica. 

Vale sublinhar que, embora nos grupos de direito haja um enfraquecimento da 

independência organizacional e patrimonial das sociedades integrantes do grupamento 

empresarial, o art. 266 da Lei das S.A. expressamente assegura a manutenção da 

personalidade jurídica e do patrimônio de cada entidade. 

No entanto, embora essa regulação expressa pela legislação societária confira mais 

segurança jurídica a esse tipo de grupamento empresarial, constata-se que “os grupos de 

direito são letra absolutamente morta na realidade empresarial brasileira”, como já havia 

prognosticado Calisto Salomao Filho21 há mais de duas décadas.  

                                                 
20

  PRADO, Viviane Muller. Grupos societários: análise do modelo da Lei 6.404/1976. Revista Direito GV, 

[S. l.], v. 1, n. 2, jun./dez. 2005. p. 11. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/view/35227/34027. Acesso em: mar. 2019. 
21

  COMPARATO, Fábio Konder; SALOMAO FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade anônima. 

5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 414. 
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Viviane Muller Prado22 indica algumas das razões que explicam por que os grupos de 

direito não têm sido adotados pela prática empresarial, como: a artificialidade do modelo 

adotado pelo Brasil, importado do direito alemão, mas sem aderência às particularidades 

brasileiras; o seu caráter facultativo; e, sobretudo, o alto custo derivado do direito de retirada 

dos acionistas minoritários, que têm direito de receber o valor suas ações ou quotas caso 

discordem da criação do grupo ou dos termos da convenção grupal. 

 

1.2.2 Grupos de fato 

 

Embora seja comum e intuitiva a percepção de que os grupos de fato seriam aqueles 

formados exclusivamente a partir de vínculos fáticos e econômicos, ou seja, sem qualquer 

relação jurídico-formal entre as sociedades participantes, não nos parece ser essa a 

característica nuclear desse tipo de agrupamento empresarial. 

Isso porque, embora os grupos de fato realmente não sejam constituídos por meio de 

convenção grupal, nos termos do art. 265 da Lei das S.A., as sociedades que os integram se 

vinculam juridicamente umas com as outras, por meio de relações societárias de controle e 

coligação, nos moldes previstos no capítulo XX daquela lei. 

Significa dizer, por mais paradoxal que isso possa parecer, que os grupos de fato não 

estão completamente à margem do direito societário e os vínculos entre seus integrantes não 

são puramente factuais, pois a Lei das S.A. disciplina, de maneira expressa, as relações de 

controle e coligação que vinculam juridicamente as sociedades componentes do grupamento. 

Nesse aspecto, Viviane Muller Prado23 é clara ao afirmar que tanto os grupos de direito 

quanto os de fato são regulados pela Lei das S.A., mas o primeiro tipo é regido pelos arts. 265 

a 278 do capítulo XXI da lei societária; e o segundo tipo, pelas regras específicas aplicáveis 

às sociedades controladas, coligadas e controladoras, espraiadas no capítulo XX. Nesse 

mesmo sentido posiciona-se Elidie Palma Bifano24. 

Assim, para fins de caracterização de um grupo econômico de fato, o primeiro 

requisito indispensável é a existência de relações societárias de controle aptas a permitir que a 

sociedade controladora exerça a direção unitária das sociedades controladas, pois, como 

                                                 
22

  PRADO, Viviane Muller. Grupos societários: análise do modelo da Lei 6.404/1976. Revista Direito GV, 

[S. l.], v. 1, n. 2, jun./dez. 2005. p. 17. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/view/35227/34027. Acesso em: mar. 2019. 
23

  PRADO, Viviane Muller. Grupos societários: análise do modelo da Lei 6.404/1976. Revista Direito GV, 

[S. l.], v. 1, n. 2, jun./dez. 2005. p. 10. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/view/35227/34027. Acesso em: mar. 2019. 
24

  BIFANO, Elidie Palma; BIFANO, Marcello Palma. Grupos econômicos: aspectos tributários. In: MARTINS, 

Ives Gandra da Silva (coord.). Grupos econômicos. Porto Alegre: Magister, 2015. v. 1. p. 392-393. 
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demonstrado adiante, a unidade de comando é o elemento nuclear característico de todo e 

qualquer grupo econômico. 

 

1.2.3 Grupos orgânicos ou não regulados 

 

Os grupos orgânicos ou não regulados são agrupamentos empresariais informais que 

não se qualificam como grupos de direito, porque não são criados por meio de convenção 

grupal, nos termos do capítulo XXI da Lei das S.A., e tampouco se enquadram na tipologia 

dos grupos de fato, porque os vínculos jurídicos entre seus integrantes não se exteriorizam por 

meio de relações societárias de controle, nos termos do capítulo XX da lei societária. 

Como exemplo de grupo orgânico, poderíamos pensar em um grupamento de 

sociedades que atuam em segmentos econômicos diferentes, sob o controle informal de um 

determinado indivíduo ou de uma mesma família, mas que foram constituídas como 

sociedades “isoladas e individuais” para evitar que a soma de sua receita bruta extrapolasse os 

limites permitidos para a apuração de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) na 

sistemática presumida. 

Marcelo da Rocha Ribeiro Dantas25 defende o enquadramento desses grupos informais 

na nomenclatura “grupo não regulado”, mas salienta que o caráter informal desse tipo de 

grupamento não pode ser tomado, por si só, como presunção de ilicitude. 

Nada obstante serem tipos específicos de grupos econômicos, os grupos orgânicos ou 

não regulados têm sido classificados por parte da doutrina26 como grupos de fato, apenas 

porque a sua constituição não é formalizada por convenção grupal e a despeito de haver 

vínculo jurídico entre as sociedades exteriorizado por meio da relação de controle societário. 

Nesse aspecto, Marcelo da Rocha Ribeiro Dantas também aponta a confusão 

conceitual verificada na utilização das nomenclaturas “grupos de fato” e “grupos não 

regulados”, expressão que ele utiliza como sinônimo dos grupos orgânicos27.  

O autor enfatiza que, na realidade brasileira, os grupos orgânicos são os mais comuns 

e, por isso mesmo, despertam mais atenção por parte das autoridades fiscais e fazendárias, 

                                                 
25

  DANTAS, Marcelo da Rocha Ribeiro. Grupos econômicos e a responsabilidade tributária em execuções 

fiscais. São Paulo: Noeses, 2018. p. 85. 
26

  É o caso, por exemplo, de Maria Rita Ferragut, que enquadra, no conceito de grupo de fato, os casos em que 

as relações entre as sociedades integrantes do agrupamento empresarial são exclusivamente informais, sem 

que exista entre elas relação de controle societário ou qualquer outro vínculo jurídico. 
27

  DANTAS, Marcelo da Rocha Ribeiro. Grupos econômicos e a responsabilidade tributária em execuções 

fiscais. São Paulo: Noeses, 2018. p. 83-84. 
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gerando ainda, nos tribunais judiciais e administrativos, uma impressão, nem sempre 

verdadeira, de que esses grupamentos puramente informais seriam ilícitos. 

Esse caráter informal dos grupos orgânicos é justamente um dos elementos que mais 

dificulta a sua caracterização, uma vez que a sua criação não ocorre por meio de convenção 

grupal e as relações entre as sociedades componentes do grupamento também não são 

exteriorizadas por meio do vínculo jurídico consubstanciado no controle societário. 

A questão, como se percebe, situa-se no campo das provas, ou melhor, na verificação 

da existência de indícios de que há um grupo informal de sociedades que atua em torno de um 

mesmo empreendimento econômico, sob direção unitária de um indivíduo, de um grupo de 

indivíduos ou mesmo de outra entidade empresarial. 

O Carf, por exemplo, tem adotado os seguintes indícios para verificar a existência de 

grupo econômico28: compartilhamento de mesmo endereço e linha telefônica (Acórdão 

n. 2803-003.637); compartilhamento de instalações físicas (Acórdão n. 2401-003.434); 

semelhança de composição societária (Acórdão n. 2803-003.637); identidade de contadores 

(Acórdão n. 2302-003.320); compartilhamento de despesas (Acórdão n. 2402-004.097); 

compartilhamento de empregados (Acórdão n. 2301-003.542); volume expressivo de 

empréstimos realizados entre as sociedades do grupo (Acórdão n. 2302-003.075). 

Enfim, dentro do gênero grupo econômico estão os três tipos até então apontados: 

(i) grupos de direito; (ii) grupos de fato; e (iii) grupos orgânicos ou não regulados. Essa 

classificação tripartite é, em nossa opinião, a que fornece os critérios mais claros para 

identificação de um grupo econômico, inclusive para fins de imputação de responsabilidade 

tributária, desde que respeitados os limites objetivos a serem propostos neste trabalho. 

 

1.3  A REGULAÇÃO DOS GRUPOS ECONÔMICOS PELO DIREITO TRIBUTÁRIO BRASILEIRO E O 

“SILÊNCIO ATREVIDO” DO CTN 

 

Como registra Paulo de Barros Carvalho, nos dispositivos do CTN que disciplinam a 

responsabilidade tributária não há “sequer menção à figura dos grupos econômicos, muito 

menos a qual dos conceitos existentes no ordenamento jurídico (se o do direito societário, o 

                                                 
28

  É importante sublinhar que, em alguns desses casos examinados pelo Carf, os indícios foram considerados 

suficientes para caracterização de grupo econômico informal, mas o tribunal, de forma absolutamente 

equivocada, chancelou a atribuição de responsabilidade tributária com base simplesmente na existência do 

grupamento societário. O exame crítico da atribuição de responsabilidade apenas com fundamento na 

caracterização do grupo econômico é, em nossa opinião, equivocado, mas o tema é retomado oportunamente. 
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direito econômico ou da legislação trabalhista) daria os critérios para identificar a existência 

dessa figura”29.  

O XL Simpósio Nacional de Direito Tributário, promovido pela Escola de Direito do 

Centro de Extensão Universitária (CEU), debateu inúmeras questões relacionadas ao tema 

deste trabalho, e a primeira delas foi a seguinte: à exceção das hipóteses de comportamento 

fraudulento, “Os arts. 124, I, 128, 134 e 135 do CTN autorizam o redirecionamento da 

cobrança do crédito tributário para pessoas jurídicas que integram grupo econômico”? 

A resposta unânime de mais de três dezenas de tributaristas de renome30 foi no sentido 

de que nenhum daqueles dispositivos prevê expressamente ou permite implicitamente a 

atribuição de responsabilidade tributária a uma sociedade apenas pelo simples fato de 

pertencer a um grupo econômico. O simpósio originou a obra Grupos econômicos, 

coordenada por Ives Gandra da Silva Martins e bastante relevante à nossa pesquisa. 

Nesse contexto, a ausência de uma norma geral específica no CTN para regular os 

grupos econômicos e a responsabilidade tributária dos seus integrantes parece ser um dos 

principais fatores responsáveis pela insegurança jurídica existente em torno da matéria. 

Assim, não nos parece exagerado qualificar de “atrevido” o silêncio do CTN. 

No entanto, a despeito dessa lacuna, não pensamos ser acertado afirmar que o CTN 

não contém nenhuma norma geral apta a permitir a responsabilização dos participantes de 

grupo econômico, pois, como já antecipado, entendemos que o art. 124, I, do código cria uma 

hipótese de responsabilidade tributária “por interesse comum”, que é apta a fundamentar a 

responsabilização de participantes de grupamentos empresariais. 

O art. 124, I, do CTN é objeto de um capítulo próprio e, por enquanto, vamos 

examinar os dispositivos normativos que abordam o tema de forma expressa, para verificar se 

podem ser validamente aplicados como fundamento jurídico autônomo e suficiente à 

responsabilização de grupos econômicos e seus participantes ou se precisam ser conjugados 

com as normas gerais postas pelo CTN.  

No âmbito da legislação ordinária, a responsabilidade tributária dos participantes de 

grupo econômico recebeu tratamento específico pela Lei n. 8.212/1991, cujo art. 30, IX, criou 

                                                 
29

  CARVALHO, Paulo de Barros. A figura do grupo econômico de fato e o requisito do controle comum para 

sua caracterização. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (coord.). Grupos econômicos. Porto Alegre: 

Magister, 2015. v. 1. p. 61-78. p. 75. 
30

  Dentre essa dezena de tributaristas, podemos citar, a título de exemplo, Edilson Carlos Fernandes, Elidie 

Palma Bifano, Fabiana Tomé de Padre, Fernando Facury Scaff, Hugo de Brito Machado Segundo, Ives 

Gandra Martins, James Marins, José Eduardo Soares de Melo, Paulo de Barros Carvalho, Ramon Tomazela 

Santos, Renato Lopes Becho, Ricardo Mariz de Oliveira, Sacha Calmon Navarro Coêlho, Tácio Lacerda 

Gama, entre vários outros. 
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hipótese de responsabilidade solidária ex lege e objetiva, derivada exclusivamente da simples 

participação em grupamento empresarial de qualquer natureza. 

Entendemos que o art. 30, IX, da Lei n. 8.212/1991 é inconstitucional, do ponto de 

vista tanto formal quanto material.  

Segundo pensamos, o dispositivo é formalmente inconstitucional, porque invade a 

reserva de lei complementar que o art. 146, III, “b”, da Constituição Federal (CF) de 1988 

atribuiu às normas gerais sobre sujeição passiva tributária
31

, quando criou nova hipótese de 

responsabilidade tributária, por meio de lei ordinária e sem observar as normas gerais 

veiculadas pelo CTN — em especial seus arts. 124, I, e 128. 

Nesse ponto, concordamos com a posição de Marilene Talarico Martins Rodrigues32 

quando defende que o art. 30, IX, da Lei n. 8.212/1991 padece dos mesmos vícios verificados 

no art. 13 da Lei n. 8.620/1993, já declarado formalmente inconstitucional pelo Plenário do 

Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário (RE) n. 562.276/PR.  

Com efeito, ao julgar o RE n. 562.276/PR, o Plenário do STF foi categórico ao 

reconhecer que “O preceito do art. 124, II, no sentido de que são solidariamente obrigadas as 

                                                 
31

  Quando se trata de matéria tributária, a lei complementar assume especial importância para o exercício da 

competência legislativa dos entes tributantes, porque o art. 146 da CF/1988 atribui, exclusivamente a essa 

espécie normativa, três relevantíssimas funções: (i) evitar conflitos impositivos entre União Federal, estados 

e municípios; (ii) regulamentar as limitações constitucionais ao poder de tributar (imunidades); e (iii) fixar 

normas gerais em matéria tributária. O inciso III do art. 146 da CF/1988 indica algumas das matérias que 

deverão ser regulamentadas por meio de lei complementar, e, para o presente trabalho, são relevantes as 

normas gerais sobre a definição dos tributos e das suas espécies, dos fatos geradores, das bases de cálculo e 

dos contribuintes dos impostos previsto pelo texto constitucional (alínea “a”), bem como as normas gerais 

sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários (alínea “b”). Como se percebe, nem 

a alínea “a”, nem a alínea “b” do inciso III do art. 146 da CF/1988 se referem à responsabilidade tributária 

como umas das matérias cujas normas gerais são submetidas à reserva de lei complementar, o que poderia 

suscitar dúvidas sobre a necessidade de edição de normas gerais por meio desse veículo legislativo. Se no 

passado havia alguma dúvida nesse sentido, quer nos parecer que, no cenário atual, a polêmica ficou 

superada a partir do entendimento firmado pelo Plenário do STF, em sede de repercussão geral, no 

julgamento do RE n. 562.276/PR. Embora esse precedente tenha decidido o leading case sobre a 

responsabilidade tributária de pessoas físicas que administram pessoa jurídica devedora de tributo, a ementa 

do acórdão deixa claro que o Plenário do STF foi além dessa temática e firmou importantes balizas e 

diretrizes interpretativas aplicáveis a toda e qualquer espécie de responsabilidade tributária, inclusive para 

fins de submeter as normas gerais sobre essa matéria à reserva de lei complementar. O acórdão do STF
 

consigna que “Todas as espécies tributárias, entre as quais as contribuições de seguridade social, estão 

sujeitas às normas gerais de direito tributário” e, logo depois, conclui que “O Código Tributário Nacional 

estabelece algumas regras matrizes de responsabilidade tributária, como a do art. 135, III, bem como 

diretrizes para que o legislador de cada ente político estabeleça outras regras específicas de responsabilidade 

tributária relativamente aos tributos da sua competência, conforme seu art. 128”. É importante registrar, nesse 

aspecto, que não estamos afirmando que os entes políticos não podem estabelecer, por meio de lei ordinária, 

hipóteses de responsabilidade tributária, mas sim que, no exercício dessa competência legislativa, as regras 

veiculadas por lei ordinária não poderão contrariar e nem extrapolar os limites estabelecidos pelas normas 

gerais sobre responsabilização tributária veiculadas pelo CTN – sobretudo, a diretriz geral estabelecida pelo 

seu art. 128 – ou por outras normas gerais eventualmente editadas por lei complementar. 
32

  RODRIGUES, Marilene Talarico Martins. Grupos econômicos: aspectos tributários (Cap. 11). 

In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (coord.). Grupos econômicos. Porto Alegre: Magister, 2015. v. 1. 

p. 299. 
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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”.  

Além do seu vício formal, pensamos que o art. 30, IX, da Lei n. 8.212/1991 também é 

materialmente inconstitucional, porque cria hipótese ex lege e objetiva de desconsideração da 

personalidade jurídica das sociedades participantes de grupos econômicos, esvaziando a 

eficácia do dogma da autonomia da personalidade jurídica, que é pedra de toque do sistema 

capitalista. 

Em nossa opinião, a inconstitucionalidade material do art. 30, IX, da Lei n. 8.212/1991 

é análoga àquela verificada pelo STF no art. 13 da Lei n. 8.620/1993, porque, em ambos, o 

legislador ordinário criou “desconsideração ex lege e objetiva da personalidade jurídica, 

descaracterizando as sociedades limitadas”, em situação que “implica irrazoabilidade e inibe a 

iniciativa privada, afrontando os arts. 5º, XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição”. 

No entanto, como a inconstitucionalidade desse dispositivo ainda não foi reconhecida 

pelo STF, a Receita Federal do Brasil cuidou de regulamentá-lo por meio da Instrução 

Normativa (IN) n. 971/200933, que adota caracterização dos grupos econômicos semelhante 

àquela veiculada pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)34. 

Nos termos do art. 494 da aludida IN, o grupo econômico fica caracterizado quando 

duas ou mais empresas estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas e, 

por isso, componham grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.  

Conferindo operacionalidade a essa previsão de responsabilidade solidária, o art. 495 

da mesma IN exige que o lançamento tributário de crédito previdenciário constituído contra 

empresa participante de grupo econômico seja cientificado às demais participantes do 

grupamento a quem for atribuída responsabilidade solidária. 

                                                 
33

  Dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais 

destinadas à Previdência Social e das destinadas a outras entidades ou fundos, administradas pela Secretaria 

da RFB. 
34

  Historicamente, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), positivada pelo Decreto-Lei n. 5.452/1943, 

contém a mais antiga regra atributiva de responsabilidade solidária a grupos econômicos, veiculada no § 2º 

do seu art. 2
o
. Segundo a redação originária desse dispositivo, serão responsáveis solidários com a “empresa 

principal” as demais empresas que estiverem sob “direção, controle ou administração de outra” e, por isso, 

constituam “grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica”, ainda que cada uma 

delas tenha personalidade jurídica própria. A atual redação do referido § 2º, dada pela Lei n. 13.467/2017, 

conserva a mesma lógica para atribuição de responsabilidade solidária em matéria trabalhista, prevendo a 

responsabilização “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”. Por sua vez, a Lei n. 13.467/2017 

acrescentou ao art. 2º da CLT o § 3º, que, em nossa opinião, veiculou importante novidade normativa ao 

esclarecer que a mera identidade de sócios é insuficiente para a caracterização de grupo econômico, cuja 

configuração requer “a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação 

conjunta das empresas dele integrantes”. 
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Esses dispositivos têm o mérito de trazer um conceito de grupo econômico e de 

assegurar o exercício do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal aos 

participantes do grupo eleitos como responsáveis solidários, mas nem por isso deixam de ser 

reflexamente atingidos pela inconstitucionalidade do art. 30, IX, da Lei n. 8.212/1991, que se 

prestam a regulamentar. São, portanto, juridicamente insuficientes para servir como 

fundamento normativo autônomo para a imputação de responsabilidade tributária. 

Recentemente, em 10 de dezembro de 2018, a Cosit editou o Parecer Normativo 

n. 4/2018, com o objetivo de uniformizar o entendimento da RFB a respeito do conceito de 

interesse comum referido pelo art. 124, I, do CTN e da sua aplicabilidade prática em diversas 

situações — dentre as quais, a responsabilização tributária de integrantes de grupos 

econômicos, inclusive pela prática de atos ilícitos. 

Em nossa opinião, o PN Cosit n. 4/2018 tem o mérito de conferir mais previsibilidade 

e segurança jurídica aos contribuintes a respeito dos temas ali tratados, pois lhes permite 

saber, previamente, qual é o entendimento uniforme das autoridades fiscais sobre a 

interpretação do conceito de interesse comum referido pelo art. 124, I, do CTN. 

Além disso, o PN Cosit n. 4/2018 formaliza algumas posições interpretativas que, 

segundo pensamos, são juridicamente acertadas e podem contribuir para a correta resolução 

de demandas envolvendo a responsabilidade tributária de pessoas jurídicas participantes de 

grupos econômicos, embora também contenha algumas outras interpretações equivocadas e, 

até mesmo, contraditórias. Ao longo deste trabalho, apresentamos nossas considerações sobre 

os pontos do PN que são pertinentes ao tema aqui tratado. 

No âmbito da legislação do Imposto sobre a Renda (IR), esperar-se-ia encontrar 

disposições normativas a respeito dos grupos econômicos, dada a intensa e estreita intersecção 

entre esse imposto e o direito societário, sobretudo em seus aspectos contábeis. Mas não é isso 

que se verifica. 

Na redação inicial do Decreto-Lei (DL) n. 1.598/197735, havia permissão para que 

duas ou mais sociedades optassem por realizar a tributação conjunta dos seus lucros, desde 

que (i) integrassem o mesmo grupo econômico de direito ou (ii) uma controlasse a outra ou as 

outras, detendo 80% ou mais do seu capital. A permissão foi revogada pouco tempo depois, 

sem produzir efeitos, pois dependia de regulamentação infralegal, que nunca foi editada.  

                                                 
35

  Esse decreto-lei é de suma importância até hoje para o regramento do IRPJ e foi editado com o objetivo de 

regulamentar os efeitos tributários dos institutos e das regras criados pela então recém-editada Lei das S.A. O 

DL n. 1.597 tem, portanto, um papel semelhante ao que, hoje, tem a Lei n. 12.973/2014, cujo objetivo foi 

disciplinar os efeitos tributários do novo padrão contábil brasileiro, introduzido com a Lei n. 11.638/2007. 
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Por outro lado, embora não regule expressamente a figura dos grupos econômicos, a 

legislação do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) contém regras que disciplinam 

negócios jurídicos específicos realizados por empresas ligadas por vínculos societários, 

diretos ou indiretos.  

Em linhas gerais, essas regras visam evitar que, por força desses vínculos societários, 

empresas ligadas possam, com o objetivo de manipular e desidratar as bases tributáveis, 

realizar operações ou negócios jurídicos em condições mais favorecidas do que realizariam 

com terceiros. 

São, portanto, regras antielisivas específicas para operações e negócios realizados 

entre partes ligadas, como é o caso: das regras sobre distribuição disfarçada de lucros (DDL), 

aplicáveis a negócios domésticos e veiculadas pelo art. 60 e seguintes do Decreto-Lei 

n. 1.598/1977; das regras sobre os preços de transferência, aplicáveis às operações de 

importação e exportação previstas pelos arts. 18 a 24 da Lei n. 9.430/1996; e das regras sobre 

subcapitalização, aplicáveis a operações entre partes vinculadas domiciliadas no Brasil e 

domiciliadas no exterior, plasmadas nos arts. 24 a 27 da Lei n. 12.249. 

Recentemente, o art. 33 da Lei n. 13.043/2014 permitiu que empresas controladoras e 

controladas transferissem, entre si, créditos relativos a prejuízos fiscais de IRPJ e base de 

cálculo negativa da Contribuição Sobre o Lucro Líquido (CSLL), para o fim específico de 

quitar antecipadamente os parcelamentos criados pela Lei n. 11.941/2009.  

Embora o aludido dispositivo não use a expressão “grupo econômico”, entendemos 

que, ao se referir às relações de controle, diretas ou indiretas, o legislador abrangeu tanto os 

grupos de fato quanto os grupos de direito, porque os dois tipos pressupõem a existência de 

sociedade controladora e controladas. 

Como se percebe, no direito tributário brasileiro não há nem um conceito legal, nem 

uma disciplina uniforme sobre os grupos econômicos, cuja existência e cujos efeitos têm sido 

tratados de maneira específica e esparsa por várias regras que versam sobre temas diferentes. 

 

1.4 O CONCEITO DE GRUPO ECONÔMICO ADOTADO NESTE TRABALHO 

 

Embora não haja, dentro da própria legislação tributária, uniformidade conceitual e de 

tratamento jurídico a respeito dos grupos econômicos, entendemos ser possível extrair, desse 

conjunto esparso e desordenado de regras específicas, alguns elementos comuns que 

permitem a definição de um conceito de grupo econômico. 



27 
 

Reexaminando-se os dispositivos legais sobre grupos econômicos previstos pela Lei 

das S.A.36 e pela legislação tributária, em conjunto com os posicionamentos doutrinários sobre 

o tema, ganha evidência um elemento nuclear comum à caracterização dos grupos 

empresariais: a existência de uma relação de controle, direção ou administração, em caráter 

unitário, por parte de uma sociedade sobre outra ou outras. 

A doutrina societária tem enxergado a unidade de direção como o elemento nuclear e 

determinante à caracterização e à conceituação dos grupos econômicos. Waldírio Bulgarelli, 

por exemplo, conceitua os grupos econômicos “como uma concentração de empresas, sob a 

forma de integração (participações societárias, resultando no controle de uma ou umas sobre 

as outras), obedecendo todas a uma única direção econômica”37.  

No mesmo sentido, Fábio Konder Comparato afirma que “a melhor doutrina considera 

a unidade de direção o único critério geral de identificação de todos os grupos econômicos”38.  

Nessa mesma linha, Viviane Muller Prado, ao conceituar grupo econômico, enfatiza as 

seguintes características que revelam unidade de direção: “relação de dependência entre as 

sociedades”; existência de um “conjunto” que dá origem a “um todo” que permite ao 

controlador, para além do simples exercício de controle, “coordenar as atividades de todas as 

empresas”.39 

Com base nessas premissas doutrinárias e para os fins do presente trabalho, adotamos 

o seguinte conceito de grupo econômico: é um conjunto de pessoas jurídicas que, 

conservando suas próprias personalidades jurídicas, associam-se, formalmente ou não, para 

realizar atividades em regime de coordenação e sob direção comum e unitária de uma delas, 

sempre mirando um interesse global e grupal, não necessariamente equivalente aos seus 

interesses individuais. 

Como se pode notar, trata-se de um conceito para o gênero grupo econômico, cujas 

características elementares se aplicam às suas três espécies ou tipos, quais sejam: (i) grupos de 

direito; (ii) grupos de fato; (iii) grupos orgânicos ou não regulados. 

Nos grupos de direito, constituídos por convenção grupal, conforme o capítulo XXI da 

Lei das S.A., a unidade de direção é exercida por meio da relação de controle societário 

(art. 116) ou, quando existentes, por meio de órgãos de deliberação geral ou cargos de direção 

                                                 
36

  Os dispositivos estão espraiados nos capítulos XX (grupos de fato) e XXI (grupos de direito). 
37

  BULGARELLI, Waldírio. Manual das sociedades anônimas. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 299. 
38

  COMPARATO, Fábio Konder. SALOMAO FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade anônima. 

5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 43. 
39

 PRADO, Viviane Muller. Grupos societários: análise do modelo da Lei 6.404/1976. Revista Direito GV, 

[S. l.], v. 1, n. 2, jun./dez. 2005. p. 20. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/view/35227/34027. Acesso em: mar. 2019. 
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geral (arts. 269, VI, e 272), enquanto interesse coletivo grupal é definido na convenção ou em 

instruções expedidas pela administração do grupo. 

Nos grupos de fato, a direção unitária é exercida por meio da relação de controle 

societário, nos termos do art. 116 da Lei das S.A. ou, no caso de limitadas, pelo art. 1.098 do 

Código Civil brasileiro de 2002. Já o interesse grupal precisa ser identificado caso a caso, pois 

nesse tipo de grupo não há formalização da sua constituição e de seus objetivos. 

Já nos grupos orgânicos ou não regulados, como não há relação formal de controle 

societário e muito menos formalização da constituição do grupamento, a unidade de direção, 

em regra, é informalmente exercida por meio do poder ou da dependência econômica de uma 

empresa sobre as outras, mediante influência familiar ou mesmo expedientes ilícitos, como a 

utilização de interpostas pessoas. 

Nessa ordem de ideias, sempre que, no presente trabalho, utilizamos a expressão 

“grupo econômico”, o conceito adotado é aquele que define o gênero; quando nos referimos a 

uma das suas três espécies, especificamos de qual se trata de maneira expressa, com sua 

nomenclatura completa. 

Desde logo, antecipamos que, no capítulo 4, apresentamos um conceito de grupo 

econômico, para fins de atribuição de responsabilidade tributária, que conjuga (i) a unidade de 

direção, traço distintivo para a caracterização substancial do grupamento, com (ii) o conceito 

proposto para a expressão “interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 

obrigação principal” (art. 124, I, do CTN), que, segundo entendemos, é o elemento-chave à 

imputação de responsabilidade tributária aos participantes do grupo. 
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2  O INTERESSE COMUM REFERIDO PELO ART. 124, I, DO CTN, COMO 

PARÂMETRO JURÍDICO FUNDAMENTAL À RESPONSABILIZAÇÃO 

TRIBUTÁRIA DE PESSOAS JURÍDICAS INTEGRANTES DE GRUPOS 

ECONÔMICOS 

 

2.1  O RELEVANTE PAPEL DO ART. 128 DO CTN COMO LEX LEGUM QUE ESTABELECE A 

VINCULAÇÃO COM O FATO GERADOR COMO LIMITE MATERIAL À INSTITUIÇÃO E À 

IMPUTAÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA 

 

Para os fins propostos neste trabalho, assume especial importância o exame do 

conteúdo e do alcance do art. 128 do CTN, porque, como ensina Sacha Calmon Navarro 

Coêlho40, se trata de norma geral que desempenha o relevantíssimo papel de atuar como lex 

legum ou, em outras palavras, “lei sobre como fazer leis”. 

Segundo Coêlho, o art. 128 do CTN veicula uma verdadeira “restrição ao poder de 

tributar”, cujo destinatário é o legislador, que “não é livre na estatuição dos casos de 

responsabilidade tributária”, mas, pelo contrário, está sujeito aos critérios e às balizas fixados 

pela aludida lex legum. 

Aliás, além de ser intitulado “Disposição geral” e de se situar topograficamente no 

capítulo V do CTN, sobre responsabilidade tributária, o art. 128 do CTN foi qualificado pelo 

Plenário do STF como veículo introdutor da norma geral que prescreve as “diretrizes para que 

o legislador de cada ente político estabeleça outras regras específicas de responsabilidade 

tributária relativamente aos tributos da sua competência”
41

. 

Ainda na ementa do referido precedente, o STF corrobora a posição de Sacha Calmon 

sobre a atuação do art. 128 do CTN como “restrição ao poder de tributar”, ao afirmar 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”42. 

Portanto, não nos parece exagerado afirmar que o art. 128 do CTN veicula a mais 

importante norma geral sobre responsabilidade tributária existente em nosso direito positivo, 

                                                 
40

  COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Responsabilidade tributária. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva 

(coord). Responsabilidade tributária. São Paulo: Resenha Tributária, 1980. (Cadernos de pesquisas 

tributárias, n. 5). p. 167. 
41

  RE n. 562.276/PR 
42

  Item 3 da ementa do RE n. 562276. 
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pois, por um lado, limita o exercício da competência impositiva pelos três entes políticos e, 

por outro, direciona e condiciona a interpretação e a aplicação de todas as demais regras 

atributivas de responsabilidade, sejam veiculadas pelo CTN, sejam por lei ordinária. 

Significa dizer que, embora seu destinatário precípuo seja o legislador, a norma geral 

veiculada pelo art. 128 do CTN limita e subordina a atuação das autoridades fiscais e 

fazendárias em suas atividades de lançamento e cobrança judicial de créditos tributários. E, da 

mesma forma, serve de vetor interpretativo de observância obrigatória pelos órgãos judiciais e 

administrativos competentes para examinar litígios tributários. 

A norma geral veiculada pelo art. 128 do CTN prescreve três diretrizes obrigatórias 

para que os entes políticos possam validamente criar hipóteses de responsabilidade tributária: 

(i) a responsabilidade só poderá ser criada por lei e de modo expresso43; (ii) a lei não poderá 

desconsiderar nem desrespeitar as regras atributivas de responsabilidade prescritas pelo 

próprio CTN44; e (iii) o responsável tributário eleito só poderá ser pessoa, física ou jurídica, 

vinculada com o fato gerador da obrigação tributária. 

A vinculação com o fato gerador é o requisito que, provavelmente, tem despertado 

mais atenção da doutrina tributária, pois nitidamente se trata de uma limitação material à 

competência para criar hipóteses de responsabilidade, cujo conteúdo e cuja extensão podem 

provocar algumas dúvidas. 

Sacha Calmon Navarro Coêlho45 examina esse relevante requisito sob o prisma da 

capacidade contributiva, explicando que, mesmo diante de uma hipótese de responsabilidade 

tributária, a riqueza a ser atingida pela regra de incidência tributária é sempre aquela 

manifestada pelo próprio contribuinte. 

Daí por que o autor é categórico ao afirmar que, se o responsável tributário não se 

relacionar com o fato gerador, não terá mecanismos para se ressarcir do ônus do tributo que 

foi legalmente obrigado a recolher, embora não tenha dado causa a ele. 

Se o legislador ordinário fosse livre para eleger responsável tributário desvinculado do 

fato gerador da obrigação tributária, o princípio da capacidade contributiva seria violado, pois 

o contribuinte deixaria de recolher o tributo incidente sobre o fato-signo presuntivo de riqueza 

                                                 
43

  Essa exigência de lei em sentido estrito tem caráter pedagógico, em nossa opinião, pois já deriva por si só do 

princípio constitucional da legalidade, veiculado pelo art. 150, I, da CF/1988. 
44

  Trata-se de condicionante que, aliás, está expressa no item 3 da ementa do anteriormente referenciado RE 

n. 562276. 
45

  COÊLHO, Sacha Calmon Navarrro; DERZI, Misabel Abreu Machado; MOREIRA, André Mendes. 

Impossibilidade de adoção de valor declarado em nota fiscal inidônea para lançamento de tributo: 

arbitramento mandatório. Ilegalidade da atribuição de responsabilidade a terceiro não vinculado ao fato 

gerador da obrigação tributária. (Parecer). Revista Dialética de Direito Tributário, n. 234, p. 153-160, 

2015. p. 153. 
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que ele próprio praticou e o responsável recolheria tributo sem ter realizado seu fato 

imponível e, assim, sem ter revelado efetiva capacidade contributiva. 

Esse mesmo raciocínio é adotado por Ricardo Mariz de Oliveira, Ramon Tomazela 

Santos e outros autores, em artigo sobre este tema46. Ao tratar do art. 128 do CTN, os autores 

afirmam que 

 

essa específica relação, que deve possuir o terceiro com a situação definida como 

fato gerador, irá permitir que o responsável obtenha, junto ao chamado contribuinte 

de fato, aquele que efetivamente pratica o fato gerador, os recursos para custear o 

tributo, ou pelo menos para se ressarcir, de tal sorte que o responsável não seja 

obrigado a arcar com o ônus do tributo com seu próprio patrimônio. 

 

Examinando-se atentamente a regra geral prescrita pelo art. 128 do CTN, verifica-se 

que, na verdade, a vinculação ao fato gerador carrega consigo dois limites materiais à 

imputação de responsabilidade tributária: um subjetivo e outro quantitativo. 

O limite material subjetivo diz respeito à identificação de quem poderá ser eleito como 

responsável tributário, e, como visto, essa modalidade de sujeição passiva só poderá ser 

validamente atribuída a alguém direta ou indiretamente vinculado com o fato gerador da 

obrigação tributária objeto da responsabilização.  

Por outro lado, o limite material quantitativo diz respeito ao quantum que poderá ser 

validamente atribuído ao responsável tributário e, obviamente, esse montante se limita ao 

valor da obrigação tributária surgida em virtude da materialização do fato gerador. 

Como salienta Hugo de Brito Machado47, é coerente que o art. 128 do CTN exija que o 

responsável se vincule com o fato imponível, pois, do contrário, o legislador poderia subverter 

e desfigurar o rigoroso sistema de repartição de competências tributárias, simplesmente 

elegendo, como responsável, alguém que em nada se relacione com a obrigação tributária e, 

assim, tributando por via oblíqua materialidade diversa daquela inserida na outorga de 

competência impositiva.  

Afinal de contas, como diz Geraldo Ataliba, em coautoria com Cleber Giardino, soa 

“óbvio dizer que não pode a lei exigir de alguém – que mora no primeiro andar de um 
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  OLIVEIRA, Ricardo Mariz; FAJERSZTAJN, Bruno; SILVA, Fabiana C. A. F.; SANTOS, Ramon 

Tomazela. XL Simpósio Nacional de Direito Tributário do CEU-Escola de Direito. “Grupos econômicos”. 

In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (coord.). Grupos econômicos. Porto Alegre: Magister, 2015. v. 1. 

p. 79-126. p. 81. 
47

  MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

v. 2. p. 462. 
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prédio – o imposto de renda devido por todos os moradores do prédio, simplesmente porque a 

cobrança, assim, se torna mais fácil”48.  

Nesse mesmo sentido, Juliana Furtado Costa Araujo49 entende que o legislador 

infraconstitucional tem liberdade para eleger o sujeito passivo da relação obrigacional 

tributária, mas essa liberdade não é absoluta e ilimitada, pois precisa ser exercida “dentro dos 

parâmetros constitucionais”. 

No âmbito jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), competente para 

interpretar e dirimir conflitos envolvendo a aplicação da legislação federal, tem vários 

precedentes reconhecendo que “O ente federado com competência tributária, baseado no 

artigo 128 do CTN, está autorizado a editar lei para instituir a responsabilidade pelo crédito 

tributário a terceira pessoa, desde que vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação”50. 

Nessa ordem de ideias, parece-nos não restar dúvida quanto à relevante função do 

art. 128 do CTN para servir como a norma geral sobre responsabilidade tributária exigida pelo 

art. 146, III, da CF/1988, que condiciona tanto a instituição legal de responsabilidade quanto a 

sua imputação administrativa ou judicial à existência de vínculo entre o responsável e o fato 

gerador da obrigação objeto da responsabilização. 

Essa premissa, como se vê adiante, é importantíssima para a definição dos limites 

objetivos que condicionam e circunscrevem a atribuição de responsabilidade tributária a 

grupos econômicos. É exatamente disso que trata o próximo capítulo. 
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  ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 90. 
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  ARAUJO, Juliana Furtado Costa. Responsabilidade tributária na sucessão empresarial: fusão, 

incorporação, cisão e aquisição de estabelecimentos. 2010. 307 f. Tese (Doutorado em Direito) – Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010. p. 33-34. 
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  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1
a
 Turma. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

n. 477.366/RJ. Relator: ministro Benedito Gonçalves. Julgado em 24 fev. 2015. Publicado no DJe em 3 mar. 

2015. Nesse mesmo sentido: “TRIBUTÁRIO. FUNRURAL. AQUISIÇÃO DE PRODUTO RURAL POR 

MEIO DE INTERMEDIÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ADQUIRENTE. 

CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. O fato de o produto rural ter sido adquirido por meio de terceiro 

intermediário não afasta a responsabilidade tributária do adquirente, visto que o art. 15 da Lei Complementar 
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produto rural. 2. ‘O art. 128 do CTN permite a atribuição, por lei (art. 15, I, b, da Lei Complementar 

nº 11/1971), de responsabilidade tributária ao terceiro que mantenha um vínculo com o fato gerador por 

substituição, decorrente da primeira aquisição do produto rural; ou por transferência, em razão da 

inobservância do dever de cuidado (zelar pela quitação da obrigação tributária), quando a aquisição ocorre de 

terceiros intermediários’”. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma. Recurso Especial 

n. 1.344.184/CE. Relatora: ministra Eliana Calmon. Julgado em 18 out. 2012. Publicado no DJe em 29 out. 

2012). Recurso especial provido. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma. Recurso Especial 

n. 1450286/CE. Relator: ministro Humberto Martins. Julgado em 17 maio 2016. DJe n. 25 maio 2016. 
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2.2  O ART. 124 DO CTN E SUAS MODALIDADES DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA 

SOLIDÁRIA: A RESPONSABILIDADE “POR INTERESSE COMUM” E A RESPONSABILIDADE 

“LEGAL” 

 

O art. 124 se situa no capítulo IV do CTN, sobre o sujeito passivo da obrigação 

tributária, e trata da solidariedade, dispondo que serão solidariamente obrigadas: as pessoas 

que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal 

(inciso I); e as pessoas expressamente designadas por lei (inciso II). O seu parágrafo único 

esclarece que a solidariedade tributária não admite benefício de ordem. 

A solidariedade derivada do interesse comum com o fato gerador da obrigação 

tributária, prevista no inciso I, é chamada de “solidariedade natural” por Sacha Calmon 

Navarro Coêlho51. O autor a exemplifica com o “caso de dois irmãos que são coproprietários 

pro indiviso de um trato de terra” e são “naturalmente codevedores solidários do Imposto 

Territorial Rural (ITR)”.  

A norma veiculada pelo art. 124, I, do CTN é de fundamental importância teórica e 

prática para o tema desta dissertação e, por isso, é abordada mais adiante com mais 

profundidade. 

Por sua vez, a solidariedade prevista no inciso II é a chamada “solidariedade legal”, 

criada direta e expressamente por lei, mas que, como exposto anteriormente, deve observar as 

limitações materiais estabelecidas pelas normas específicas atributivas de responsabilidade 

prescritas pelo CTN, assim como a vinculação com o fato gerador exigida pela norma geral 

veiculada pelo seu art. 128. 

Sobre esses limites materiais que condicionam a adoção da “solidariedade legal”, é 

importante reafirmar que, embora permita a instituição de solidariedade por meio de lei, o 

inciso II do art. 124 do CTN não confere uma carta branca ao legislador para instituir novas 

hipóteses de responsabilidade tributária “sem a observância dos requisitos exigidos pelo 

art. 128 do CTN” e tampouco em contrariedade às causas de responsabilização direta e 

taxativamente previstas pelo CTN. Foi isso que disse o Pleno do STF no RE n. 562276. 

Sobre o art. 124 do CTN, Sacha Calmon Navarro Coêlho52 é incisivo ao afirmar que, 
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  COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 13
.
 ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2014. p. 604. 
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  COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. O sujeito passivo da obrigação tributária. Revista Dialética de Direito 

Tributário, n. 240, p. 145-169, 2015. p. 165, grifos nossos. 



34 
 

em todo e qualquer caso, seja na hipótese do inciso I ou do inciso II, a atribuição 

de responsabilidade solidária a pessoa jurídica diversa daquela que praticou o fato 

gerador da obrigação glosada deve obrigatoriamente observar a estrita vinculação 

do terceiro ao fato gerador da obrigação. 

 

Embora parte da doutrina entenda que o art. 124 do CTN não veicula regra sobre 

sujeição passiva tributária, o fato é que, como reconhece textualmente o PN Cosit n. 4/2018, 

esse dispositivo tem sido largamente utilizado, na prática, como fundamento para atribuição 

de responsabilidade tributária a integrantes de grupos econômicos53. 

A definição sobre a natureza jurídica da norma veiculada pelo inciso I do art. 124 do 

CTN é extremamente relevante, segundo pensamos, para o correto exame da responsabilidade 

tributária de grupos econômicos e, por isso, é abordada no subtópico seguinte. 

 

2.3  A NATUREZA JURÍDICA E A FUNÇÃO DO ART. 124, I, DO CTN: NORMA GERAL QUE CRIA 

HIPÓTESE DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INTERESSE COMUM 

 

Para alguns doutrinadores54, o fato de o art. 124 não se situar, topograficamente, no 

capítulo V do CTN seria um forte indicativo de que esse dispositivo não veicularia regra sobre 

responsabilidade tributária, mas sim sobre uma norma geral sobre solidariedade.  

Frequentemente citada como exemplo dos que pensam assim, Misabel Derzi55 defende 

que a solidariedade referida pelo art. 124 do CTN não é “forma de inclusão de um terceiro no 

polo passivo da obrigação tributária, apenas forma de graduar a responsabilidade daqueles 

sujeitos que já compõem o polo passivo”. 

Sob este aspecto, filiamo-nos à corrente defendida por Marcos Vinicius Neder56, para 

quem 

 

a norma de solidariedade albergada pelo art. 124 do CTN é uma espécie de 

responsabilidade tributária, apesar de o dispositivo legal estar topograficamente 
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  Essa constatação é, aliás, percebida por vários autores, como Fábio Pallaretti Calcini (CALCINI, Fábio 

Pallaretti. Responsabilidade tributária e solidariedade: algumas considerações ao art. 124 do Código 

Tributário Nacional. Revista Dialética de Direito Tributário, n. 167, p. 39-54, ago. 2009. p. 39) e Maria 

Rita Ferragut (FERRAGUT, Maria Rita. Grupos econômicos e solidariedade tributária. Revista Dialética de 

Direito Tributário, n. 229, p. 88-101, out. 2014. p. 88). 
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  Essa é a posição defendida por Hugo de Brito Machado Segundo e Raquel Cavalcanti Ramos Machado. 

SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. Responsabilidade Tributária e Grupos Econômicos. In: MARTINS, 

Ives Gandra da Silva (coord.). Grupos econômicos. Porto Alegre: Magister, 2015. v. 1. p. 539-551. p. 540. 
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  BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. 11. ed. atual. por Misabel Abreu Machado Derzi. Rio 

de Janeiro: Forense, 2004. p. 729. 
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  NEDER, Marcos Vinicius. Solidariedade de direito e de fato: reflexões acerca do seu conceito. 

In: FERRAGUT, Maria Rita; NEDER, Marcos Vinicius (coords.). Responsabilidade tributária. São Paulo: 

Dialética, 2007. p. 32. 
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entre as normas gerais previstas no Capítulo Sujeição Passiva e, por conseguinte, 

fora do capítulo que regula a responsabilidade tributária. 

 

A posição de Neder é compartilhada também por Fábio Pallaretti Calcini57 e por 

Andrea Medrado Darzé
58

. Darzé, por exemplo, faz uma leitura sistemática e integrada do 

CTN, chamando a atenção para o fato de que, como a solidariedade é instituto jurídico 

aplicável tanto aos responsáveis tributários quanto aos contribuintes, o código foi coerente ao 

incluir o art. 124 no capítulo dedicado ao gênero sujeito passivo, para não restar dúvidas 

quanto à sua aplicabilidade às duas espécies de sujeitos passivos.  

Sacha Calmon, por sua vez, refere-se ao art. 124 do CTN como norma geral que 

“autoriza a responsabilidade tributária”, defendendo, ainda, sua “interpretação sistemática 

com a norma geral veiculada pelo art. 128, para fins de construção da “regra matriz da 

responsabilidade tributária por solidariedade”59.  

Nessa mesma linha, Araujo, Conrado e Vergueiro60 defendem que o art. 124, I, do 

CTN “é o instrumento legislativo” que permite a imputação de responsabilidade tributária 

solidária quando houver “interesse comum na situação que constitua o fato jurídico 

tributário.”  

Seja pela necessidade de se integrar os capítulos IV e V do CTN, seja também por 

outros fundamentos relevantes, entendemos que o art. 124, I, do CTN tem a natureza jurídica 

de veículo introdutor de uma norma geral que cria hipótese de responsabilidade “por interesse 

comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”. 

E aqui já esclarecemos que não se trata de norma geral específica cuja aplicação seria 

direcionada aos casos envolvendo a responsabilidade tributária de participantes de grupos 

econômicos.  

Na verdade, como não existe, no CTN, uma norma específica prevendo qualquer 

hipótese de responsabilidade tributária a participantes de grupos econômicos, pensamos que, 

em nosso ordenamento positivo, a norma geral veiculada pelo art. 124, I, do CTN é o único 

fundamento normativo dotado da densidade jurídica necessária para permitir e condicionar a 
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  DARZÉ, Andréa M. Responsabilidade tributária: solidariedade e subsidiariedade. São Paulo: Noeses, 2010. 

p. 237-240. 
59

  COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. O sujeito passivo da obrigação tributária. Revista Dialética de Direito 

Tributário, n. 240, p. 145-169, 2015. p. 165. 
60

  ARAUJO, Juliana Furtado Costa; CONRADO, Paulo Cesar; VERGUEIRO, Camila Campos. 

Responsabilidade tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 43. 



36 
 

responsabilização tributária de grupamentos empresariais caso pratiquem condutas 

enquadradas no conceito de interesse comum referido por esse dispositivo. 

Com efeito, se não atribuirmos ao art. 124 do CTN a natureza jurídica de fundamento 

normativo à responsabilização tributária de participantes de grupos econômicos, seríamos 

forçados a admitir que essa responsabilidade poderia ser prevista por lei ordinária — em 

contrariedade à reserva de lei complementar exigida pelo art. 146, III, da CF/1988 — ou, 

então, que o nosso ordenamento positivo não permitiria a atribuição de responsabilidade a 

integrantes de grupos societários, pela simples falta de previsão expressa e específica no CTN. 

Segundo pensamos, atribuir ao art. 124 do CTN a natureza jurídica de veículo 

introdutor da norma geral que permite e condiciona a responsabilização tributária dos 

participantes de grupos econômicos é o único caminho para se preservar a autoridade e a 

missão constitucional do Código Tributário Nacional de expedir as diretrizes obrigatórias a 

serem observadas pelos entes políticos na criação de hipóteses de responsabilidade tributária 

não diretamente reguladas pelo CTN. 

Nosso raciocínio é, portanto, semelhante à lógica da frase atribuída ao escritor Fiódor 

Dostoiévski61, no sentido de que, “Se Deus não existe, tudo é permitido”. Transportando e 

adaptando a frase à responsabilidade tributária dos participantes de grupos, poderíamos 

afirmar, então, que, se o art. 124, I, do CTN não existisse, tudo seria permitido, para fins de 

imposição de responsabilidade tributária a participantes de grupos econômicos. 

Fábio Pallaretti Calcini62 é categórico ao afirmar que “o art. 124, I, do Código 

Tributário Nacional revela-se como núcleo fundamental e irradiador das diretrizes essenciais à 

imposição de responsabilidade por solidariedade, em matéria tributária, não podendo lei ou 

qualquer interpretação se afastar de tal premissa”. 

Além disso, a natureza jurídica do art. 124, I, do CTN, como fundamento normativo à 

responsabilização de grupos econômicos, é uma realidade jurisprudencial já concretizada e 

que não pode simplesmente ser ignorada, pois encontra respaldo na interpretação que o STJ 

vem dando ao referido dispositivo, no exercício da sua competência constitucional de 

uniformizar a interpretação da legislação federal (art. 105, III, da CF/1988). 

Embora a Súmula n. 7 do STJ limite a profundidade dos julgamentos de lides sobre a 

responsabilidade tributária de grupos econômicos, não é exagero afirmar que aquele tribunal 

                                                 
61
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superior consolidou interpretação no sentido de que o art. 124, I, do CTN veicula o 

fundamento normativo para responsabilização dos participantes dos grupamentos 

empresariais. 

É o que se verifica, por exemplo, em todos os seguintes acórdãos do STJ63, que fazem 

referência ao art. 124 do CTN como o dispositivo do código que permite a responsabilização 

tributária de grupos econômicos: Recurso Especial (REsp) n. 859.616/RS64; REsp 

n. 834.044/RS65; Agravo Regimental no Agravo n. 1055860/RS66; AgRg no REsp 

n. 1102894/RS67; Embargos de divergência no recurso especial (EREsp) n. 834.044/RS68; 

AgRg no Ag n. 1392703/RS69; AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 429.923/SP70; AgRg 

no AREsp n. 89.618/PE71; AgRg no REsp n. 1535048/PR72; AgRg no AREsp n. 603.177/RS73. 

Ora, se a norma jurídica pode ser definida como o juízo de valor construído pelo 

intérprete74, a partir das possíveis significações dos textos normativos, e se o juízo de valor 

interpretativo construído pelo STJ75 tem sido no sentido de condicionar a responsabilização de 
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n. 89.618/PE. Relator: ministro Gurgel de Faria. Julgado em 23 jun. 2016. Publicado no DJe em 18 ago. 

2016. 
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  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1
a
 Turma. Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1535048/PR. 

Relator: ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Julgado em 8 set. 2015. Publicado no DJe em 21 set. 2015. 
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  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1
a
 Turma. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

n. 603.177/RS. Relator: ministro Benedito Gonçalves. Julgado em 19 mar. 2015. Publicado no DJe em 27 

mar. 2015. 
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  Segundo Paulo de Barros Carvalho, a quem citamos como exemplo de quem defende a norma enquanto juízo 

de valor interpretativo, “a norma jurídica é uma estrutura categorial construída, epistemologicamente, pelo 

intérprete, a partir das significações que a leitura dos documentos do direito positivo desperta em seu 

espírito”. Daí por que, segundo o autor, “na maioria das vezes, a leitura de um único artigo será insuficiente 

para a compreensão da regra jurídica”, o que impõe para o intérprete a “contingência de consultar outros 

preceitos do mesmo diploma, e até sair dele, fazendo incursões sobre o sistema.” CARVALHO, Paulo de 

Barros. Direito tributário: linguagem e método. 3. ed. São Paulo: Noeses, 2009. p. 185-186. 
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  Cabe aqui rememorar que, por força do art. 105, III, alíneas “a”, “b” e “c”, o STJ tem a competência privativa 

para interpretar a legislação federal. 
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grupos econômicos à existência do “interesse comum” referido no art. 124, I, do CTN, 

conclui-se, por um silogismo simples, que esse dispositivo é o veículo introdutor da norma 

geral que, a um só tempo, permite e condiciona a imputação de responsabilidade tributária a 

pessoas jurídicas integrantes de grupamentos empresariais. 

Se é verdade que o direito constrói suas próprias realidades, é igualmente verdadeiro 

também que, como anota Paulo de Barros Carvalho, “o direito se constrói na experiência”, 

pois, ao interpretar as normas gerais abstratas espraiadas em nosso ordenamento positivo e 

aplicá-las na resolução de demandas concretas, os órgãos dotados de função jurisdicional 

realizam o processo de concretização do direito posto, criando uma realidade jurisprudencial 

concreta, pragmática e inescapável. 

Daí por que, sob o prisma pragmático e concreto, não faria sentido lógico-utilitário 

simplesmente desconsiderar o entendimento da jurisprudência do STJ sobre a aplicabilidade 

do art. 124, I, do CTN como fundamento normativo apto a permitir a responsabilização de 

participantes de grupos econômicos. 

Aliás, o recente PN Cosit n. 4/2018 formaliza entendimento nesse sentido, ao 

esclarecer “que o disposto no inciso I do art. 124 do CTN é forma de responsabilização 

autônoma desde que haja interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 

obrigação principal”. O PN, inclusive, menciona posições doutrinárias nessa mesma linha, de 

autoria de Camila Campos Vergueiro, Juliana Furtado Costa Araujo, Marcos Vinicius Neder e 

Paulo Cesar Conrado, já referenciadas neste trabalho. 

Em suma: para os fins desta dissertação, entendemos que o art. 124, I, do CTN deve 

ser interpretado como veículo introdutor da norma geral que, ao criar hipótese de 

responsabilidade solidária por interesse comum com o fato gerador, permite a imputação de 

responsabilidade tributária a pessoas jurídicas integrantes de grupos econômicos, quando 

realizarem, em concreto, condutas aptas a serem enquadradas no conceito “interesse comum 

na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”. 

Por se tratar de conceito indeterminado, o construímos com base nos referenciais 

encontrados na doutrina e na jurisprudência, para, depois, verificarmos como se dá a sua 

aplicação a casos envolvendo grupos econômicos. 
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2.4  O INTERESSE COMUM REFERIDO NO ART. 124, I, DO CTN: O CONCEITO ADOTADO PELA 

DOUTRINA E PELA JURISPRUDÊNCIA E A DEFINIÇÃO PROPOSTA NESTE TRABALHO 

 

O CTN não conceitua a plurissignificativa expressão “interesse comum na situação 

que constitua o fato gerador da obrigação principal”, adotada pelo inciso I do art. 124, como 

núcleo elementar determinante à imputação de responsabilidade tributária solidária. No 

silêncio do código, coube à doutrina e à jurisprudência construírem esse relevantíssimo 

conceito, que até hoje provoca algumas dúvidas e controvérsias interpretativas. 

No plano doutrinário, é possível vislumbrar um certo consenso a respeito do 

significado da expressão “interesse comum” referida pelo art. 124, I, do CTN. Adotando 

posição que, de certa forma, sintetiza a opinião geral da doutrina, Marcos Vinicius Neder76 

explica que o interesse comum qualificado pelo referido dispositivo pode ser caracterizado 

pela existência de “direitos e deveres comuns entre pessoas situadas do mesmo lado de uma 

relação jurídica privada que constitua o fato jurídico tributário”. 

Esse mesmo significado tem sido adotado, em termos substanciais, por parcela 

expressiva da doutrina tributária, como Renato Lopes Becho77,Paulo de Barros Carvalho78,  

Hugo de Brito Machado79, Sacha Calmon Navarro Côelho80, Ricardo Mariz de Oliveira e 

Ramon Tomazela Santos81, Elidie Palma Bifano82, Fernando Facury Scaff83. 

Como se percebe da posição doutrinária anteriormente exemplificada, a caracterização 

do interesse comum, para fins de atribuição de responsabilidade tributária solidária, pressupõe 

a reunião de duas circunstâncias cumulativas: (i) os corresponsáveis devem estar ligados entre 

si, ocupando o mesmo polo de uma mesma relação e compartilhando direitos e deveres; 

                                                 
76

  NEDER, Marcos Vinicius. Solidariedade de direito e de fato: reflexões acerca do seu conceito. In: 

FERRAGUT, Maria Rita; NEDER, Marcos Vinicius (coords.). Responsabilidade tributária. São Paulo: 

Dialética, 2007. p. 42. 
77

  BECHO, Renato Lopes. A responsabilização tributária de grupo econômico. Revista Dialética de Direito 

Tributário, n. 221 , p. 129-138, fev. 2014. p. 137.  
78

  CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 310-311. 
79

  MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional: artigos 96 a 138. São Paulo: 

Atlas, 2004. v. 2. p. 464. 
80

  COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Responsabilidade tributária das sociedades integrantes de grupo 

econômico.  In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (coord.). Grupos econômicos. Porto Alegre: Magister, 

2015. v. 1. p. 157-185. p. 163. 
81

  OLIVEIRA, Ricardo Mariz; FAJERSZTAJN, Bruno; SILVA, Fabiana C. A. F.; SANTOS, Ramon 

Tomazela. XL Simpósio Nacional de Direito Tributário do CEU-Escola de Direito. “Grupos econômicos”. 

In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (coord.). Grupos econômicos. Porto Alegre: Magister, 2015. v. 1. 

p. 79-126. p. 83. 
82

  BIFANO, Elidie Palma; BIFANO, Marcello Palma. Grupos econômicos: aspectos tributários. In: MARTINS, 

Ives Gandra da Silva (coord.). Grupos econômicos. Porto Alegre: Magister, 2015. v. 1. 
83

  SCAFF, Fernando Facury ; SILVEIRA, A. C. Responsabilidade tributária extensiva a empresas de mesmo 

grupo econômico. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (coord.). Grupos econômicos. Porto Alegre: 

Magister, 2015. v. 1. p. 745-760. p. 749-750. 
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(ii) essa relação que une os responsáveis solidários deve materializar o fato gerador da 

obrigação tributária objeto da responsabilização solidária. 

Assim, deve-se observar, em primeiro lugar, que a comunhão de interesses referida 

pelo art. 124, I, do CTN demanda que os responsáveis solidários figurem numa “posição 

comum”84, ocupando o mesmo lado da relação jurídica materializadora do fato gerador da 

obrigação tributária e, por isso mesmo, compartilhando os mesmos direitos e deveres perante 

terceiros. 

A doutrina tem apontado os seguintes exemplos em que há comunhão de interesses no 

fato gerador da obrigação tributária: a copropriedade de imóvel entre duas ou mais pessoas, 

que, por terem realizado conjuntamente o fato gerador do Imposto sobre a Propriedade Predial 

e Territorial Urbana (IPTU), poderiam ser responsabilizadas solidariamente85; o interesse 

comum de cônjuges casados pelo regime de comunhão universal de bens no recolhimento do 

IR sobre eventual ganho de capital na venda do seu patrimônio conjunto86; a possível 

solidariedade no recolhimento do ICMS87 e, respectivamente, do Imposto sobre Serviço 

(ISS)88 quando há dois comerciantes vendendo a mesma mercadoria ou dois prestadores 

executando um único serviço. 

É preciso, no entanto, diferenciar o interesse comum, apto a ensejar responsabilidade 

solidária prevista no art. 124, I, do CTN, do interesse meramente coincidente, que se 

caracteriza quando as partes, embora coincidam em algum ou alguns aspectos de uma 

determinada relação jurídica, não comungam dos mesmos direitos e obrigações porque se 

situam em lados opostos dessa relação. 

É o que ocorre, por exemplo, num contrato de compra e venda, em que as duas partes 

contratantes coincidem no interesse de realizar negócio jurídico mas têm interesses 

contrapostos na sua execução, pois, enquanto ao vendedor interessa entregar a coisa vendida e 

receber o respectivo preço, ao comprador interessa receber a coisa e pagar o preço.  

Nesse exemplo, fica evidente que as partes ocupam polos antagônicos da mesma 

operação de compra e venda e, por não partilharem dos mesmos direitos e deveres, não têm 

interesse comum no fato gerador do ICMS incidente sobre essa operação mercantil. Assim, 

nesse exemplo, não seria legítima a imputação de responsabilidade tributária ao comprador do 

bem. 
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  AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 300. 
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  Exemplo fornecido por Paulo de Barros Carvalho; op. cit. p. 311. 
86

  Exemplo dado por Marcos Vinicius Neder; op. cit. p. 43. 
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  Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte 

Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação. 
88

  CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 220. 
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Em segundo lugar, é preciso ter sempre em consideração que o interesse comum 

referido pelo art. 124, I, do CTN “deve ser interpretado no seu sentido técnico jurídico”, pois, 

como anota Ramon Tomazela Santos89, o interesse qualificado por esse dispositivo tem um 

objeto claramente definido pelo legislador: a situação materializadora do fato gerador da 

obrigação tributária.  

Portanto, para a incidência do art. 124, I, do CTN não basta a existência de qualquer 

tipo de interesse comum por parte dos responsáveis tributários; é preciso que, para além disso, 

essa comunhão de interesses tenha por objeto a própria obrigação tributária objeto da 

responsabilização.  

Rubens Gomes de Souza90 é enfático ao afirmar que “o interesse comum das pessoas 

não é revelado pelo interesse econômico”, mas sim pelo interesse jurídico, cuja caracterização 

se dá pela “realização comum ou conjunta da situação que constituiu o fato gerador”.  

Daí por que, para a imputação de responsabilidade tributária com base no art. 124, I, 

do CTN, “afastam-se as hipóteses em que os envolvidos têm mero interesse comercial, 

financeiro ou pessoal”. Como esclarece Elidie Palma Bifano91, para a incidência desse 

dispositivo não é suficiente “que as pessoas se relacionem por circunstâncias ou fatos se tais 

circunstâncias e fatos não são determinantes no nascimento da hipótese de incidência”. 

O exame da responsabilidade solidária “por interesse comum”, prevista no art. 124, I, 

do CTN, sempre deve ter, como ponto de partida e referencial necessário, a obrigação 

tributária, pois a vinculação com o fato gerador é a principal condicionante para a instituição 

de qualquer espécie de responsabilidade, por força do disposto no art. 128 do CTN. 

Conforme defendem Sacha Calmon Navarro Coêlho92 e Hugo de Brito Machado 

Segundo93, o art. 124 do CTN deve ser interpretado de forma harmônica e sistemática com o 

art. 128 do CTN, pois, como decidiu o STF no RE n. 562.276, esse último dispositivo veicula 

a norma geral sobre responsabilidade tributária, que fixa as diretrizes obrigatórias a serem 

observadas pelo legislador na criação de hipóteses de responsabilização não previstas no 

CTN.  
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No âmbito jurisprudencial, o conceito de interesse comum construído pela doutrina 

também tem sido adotado pelo STJ, em casos envolvendo grupos econômicos, para fins de 

interpretação do alcance da responsabilidade solidária prevista pelo art. 124, I, do CTN.  

Segundo nossas pesquisas, o primeiro precedente que realizou um exame aprofundado 

do significado da expressão “interesse comum” para fins de interpretação do art. 124, I, do 

CTN foi o acórdão proferido pela 1
a
 Turma, no Recurso Especial n. 859.616/RS94, julgado em 

2007, sob a relatoria do então ministro Luiz Fux, hoje no STF. 

Nesse precedente, o STJ reconheceu o caráter indeterminado da expressão “interesse 

comum” e, a partir de lições doutrinárias de Paulo de Barros Carvalho95, concluiu que “o 

interesse qualificado pela lei não há de ser o interesse econômico no resultado ou no proveito 

da situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, mas sim o interesse jurídico, 

vinculado à atuação comum ou conjunta da situação que constitui o fato imponível”. 

Realizando uma interpretação sistemática do CTN, o STJ foi categórico ao afirmar que 

“feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no polo passivo da relação jurídica, de alguém 

que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do fato gerador da obrigação”. 

Naquele caso concreto, a 1
a
 Turma afastou a responsabilidade que fora atribuída a uma 

instituição financeira pelo simples fato de pertencer ao mesmo grupo econômico de outra 

sociedade devedora de ISS, justamente porque as duas empresas não haviam realizado 

conjuntamente o fato gerador do imposto municipal. 

O referido precedente do STJ tem especial relevância porque a sua robusta e detalhada 

fundamentação jurídica sobre o conceito de “interesse comum” destoa um pouco da imensa 

maioria dos acórdãos do STJ96, que, por força das limitações cognitivas postas pela sua 

Súmula n. 7, não costumam examinar todas as questões jurídicas relacionadas à 

responsabilização de grupos econômicos com a profundidade e a amplitude necessárias. 

Embora não tenha sido submetido à sistemática dos recursos repetitivos, pois à época 

sequer existia esse instituto, o acórdão proferido no REsp n. 859.616/RS teve evidente efeito 

persuasivo, já que os seus fundamentos e a sua conclusão foram adotados pela 1
a
 Seção do 
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  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1
a
 Turma. Recurso Especial n. 859.616/RS. Relator: ministro Luiz 

Fux. Julgado em 18 set. 2007. Publicado em 15 out. 2007. 
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  No mesmo sentido das posições doutrinárias resumidas neste trabalho. 
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  Pesquisa feita por Leonardo Nuñes Campos e Juliana Furtado Costa Araujo no repositório de jurisprudência 

do STJ em 29 de outubro de 2014 havia encontrado 16 acórdãos sobre a responsabilidade envolvendo grupos 

econômicos. (CAMPOS, Leonardo Nuñes; ARAUJO, Juliana Furtado Costa. Grupo econômico e 

responsabilidade tributária: análise da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Revista Tributária e 

de Finanças Públicas, v. 124, p. 47-65, 2015).    
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STJ97 no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial (EResp) 

n. 834.044/RS98 e ainda hoje servem de tônica à jurisprudência desse tribunal sobre a matéria. 

No julgamento desse outro importante precedente, a 1
a
 Seção do STJ reafirmou o seu 

entendimento de que o interesse comum, apto a deflagrar a responsabilidade solidária, 

caracteriza-se quando os corresponsáveis solidários participam, em conjunto, do fato gerador 

da obrigação tributária.  

Essa linha de entendimento, como é demonstrado adiante, tem sido reiteradamente 

aplicada pelo STJ e pelos tribunais regionais federais para resolver lides envolvendo 

responsabilidade tributária de grupos econômicos. 

Nessa ordem de ideias, é possível afirmar, a partir dos referenciais doutrinários e 

jurisprudenciais até então expostos, que o interesse jurídico comum referido no art. 124, I, do 

CTN pode ser definido, para fins de atribuição de responsabilidade tributária, como a 

comunhão de interesses que se manifesta quando duas ou mais partes ocupantes do mesmo 

polo de uma relação participam conjuntamente da situação legalmente tipificada como fato 

gerador da obrigação tributária. 

Aliás, no recente julgamento do REsp. n. 1.198.14699, a 1
a
 Turma do STJ 

unanimemente entendeu que o conceito da expressão “interesse comum”, mencionada pelo 

art. 124, I, do CTN, 

 

refere-se às pessoas que se encontram no mesmo polo do contribuinte em relação à 

situação jurídica ensejadora da exação, no caso, a venda da mercadoria, sendo certo 

que esse interesse não se confunde com a vontade oposta manifestada pelo 

adquirente, que não é a de vender, mas sim de comprar a coisa. 

 

Partindo dessa acertada premissa, o STJ afastou a responsabilidade de empresa que, de 

boa-fé, adquiriu mercadorias cuja venda havia sido realizada sem o recolhimento do ICMS 

incidente sobre a operação. 

                                                 
97

  Que é formada pela 1
a
 e pela 2

a
 Turmas do STJ, regimentalmente competentes para examinar temas de 

direito público, inclusive tributário. 
98

  “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. 

ISS. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOAS JURÍDICAS QUE PERTENCEM AO MESMO GRUPO 

ECONÔMICO. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA SOLIDARIEDADE PASSIVA. 1. O 

entendimento prevalente no âmbito das Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte é no sentido de 

que o fato de haver pessoas jurídicas que pertençam ao mesmo grupo econômico, por si só, não enseja a 

responsabilidade solidária, na forma prevista no art. 124 do CTN. Ressalte-se que a solidariedade não se 

presume (art. 265 do CC/2002), sobretudo em sede de direito tributário. 2. Embargos de divergência não 

providos.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1ª Seção. Embargos de Divergência no Recurso 

Especial n. 834.044/RS. Relator: ministro Mauro Campbell Marques. Julgado em 8 set. 2010. Publicado no 

DJe em 29 set. 2010) 
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  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1ª Turma. Recurso Especial n. 1.198.146. Relator: ministro Gurgel 

de Farias. Julgado em 4 dez. 2018. 
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No entanto, embora essa definição de interesse comum seja correta em sua essência e 

conte com o respaldo da doutrina e da jurisprudência, entendemos que é conveniente 

aperfeiçoá-la em um aspecto específico, para tornar a regra veiculada pelo art. 124, I, do CTN 

mais aderente à realidade prática e, com isso, expandir sua amplitude e sua eficácia jurídica. 

Precisamente, o aspecto do conceito “tradicional” de interesse comum que, em nossa 

opinião, precisa ser aperfeiçoado é a premissa de que a comunhão de interesses sempre se 

revela apenas por meio da participação conjunta no fato gerador que dá origem à obrigação 

tributária. 

A crítica que fazemos a esse conceito “tradicional” de interesse comum é que, quando 

aplicado em sua literalidade, se verifica uma expressiva redução da amplitude e dos efeitos da 

norma geral veiculada pelo art. 124, I, do CTN, pois a responsabilidade tributária só poderia 

ser atribuída a quem tivesse participado conjuntamente do próprio surgimento da obrigação 

tributária, não alcançando pessoas que pudessem ter participado, junto com o contribuinte, do 

inadimplemento do crédito tributário, já constituído. 

Neste ponto, e antes de apresentar o conceito que propomos, é importante deixar claro 

que, quando nos referimos ao inadimplemento do crédito tributário, não estamos tratando do 

simples não recolhimento de tributo devido, porque o não pagamento de tributos não é por si 

só suficiente para materializar hipótese de responsabilização tributária, conforme 

entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula n. 430 do STJ. 

Para evitar imprecisões e confusões terminológicas, em vez da expressão 

“inadimplemento do crédito tributário”, adotaremos o termo “estado de incobrabilidade do 

crédito tributário”, sugerido pelo professor e doutrinador Paulo Cesar Conrado
100

, para 

designar uma situação qualificada na qual, mais do que simplesmente concorrer para o não 

recolhimento do tributo devido, o responsável tributário contribui efetivamente, por meio de 

ato ilícito, para que o crédito tributário seja incobrável ou de difícil cobrança. 

Sendo assim, entendemos que o interesse jurídico qualificado pelo art. 124, I, do CTN 

tanto pode ser revelado pela realização conjunta do fato gerador, nos moldes tradicionalmente 

defendidos pelo STJ e pela doutrina, como também pode se manifestar depois do surgimento 

da obrigação tributária, quando a comunhão de interesses for revelada pela participação 

conjunta dos responsáveis solidários no surgimento de um “estado de incobrabilidade” do 

crédito tributário, já constituído e tornado líquido, certo e potencialmente exigível. 

                                                 
100

 O termo “estado de incobrabilidade do crédito tributário” foi sugerido pelo professor, por ocasião da banca na 

qual esta dissertação foi apresentada. 
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Trata-se, segundo pensamos, de interpretação sistemática do CTN, que (i) integra e 

harmoniza os conceitos de obrigação e crédito tributário, como prevê o art. 139 do CTN101, e, 

ao mesmo tempo, (ii) atribui tratamento isonômico entre aqueles que têm interesse comum 

revelado no surgimento da obrigação tributária e aqueles cuja comunhão de interesses se 

manifesta na participação conjunta no surgimento de um “estado de incobrabilidade” do 

respectivo crédito102. 

Como “a relação de crédito e débito é de todo e parte”103, pois o crédito tributário é a 

“parte da obrigação, que surge com a ocorrência do fato gerador previsto em lei”104, a 

coerência lógico-sistêmica do CTN impõe que esses dois institutos sejam interpretados e 

aplicados segundo os mesmos parâmetros e recebam o mesmo tratamento jurídico pelo 

intérprete.  

A não ser assim, estar-se-ia criando uma gravíssima distorção que, para além de 

indesejada, viola frontalmente o art. 139 do CTN, cuja literalidade é expressa ao atribuir ao 

crédito tributário a mesma natureza da obrigação que lhe deu origem. 

Além disso, a interpretação ora sugerida se alinha com o princípio da isonomia, 

porque seria anti-isonômico admitirmos que há responsabilidade solidária, nos termos do 

art. 124, I, do CTN, quando o corresponsável realiza, conjuntamente com o contribuinte, o 

fato gerador da obrigação tributária, mas não haveria responsabilidade se a sua participação 

ocorresse no surgimento de um “estado de incobrabilidade” do respectivo crédito tributário já 

constituído. 

Sendo assim, a partir dessa interpretação integrada da obrigação e do crédito tributário, 

à luz do princípio constitucional da isonomia, propomos o seguinte conceito para a expressão 

“interesse jurídico comum”, referida no art. 124, I, do CTN: é a comunhão de interesses 

que se manifesta quando duas ou mais partes ocupantes do mesmo polo de uma relação 

participam, por meio de atos lícitos ou ilícitos, conjuntamente da ocorrência do fato gerador 

da obrigação tributária ou então do surgimento de um “estado de incobrabilidade” do 

respectivo crédito tributário já constituído. 
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No tópico seguinte, vemos como se dá a aplicação do conceito de interesse comum ora 

proposto, para fins de responsabilização de pessoas jurídicas integrantes de grupos 

econômicos, inclusive em casos nos quais haja a prática de atos ilícitos. 

 

2.5  A APLICAÇÃO DO CONCEITO PROPOSTO DE INTERESSE COMUM À RESPONSABILIDADE 

TRIBUTÁRIA DE PESSOAS JURÍDICAS PARTICIPANTES DE GRUPOS ECONÔMICOS 

 

Quando apresentamos o conceito de grupo econômico adotado neste trabalho, 

enfatizamos que o seu traço distintivo é o regime de coordenação e direção comum e unitária 

verificado entre as sociedades participantes do grupamento empresarial, que agem mirando 

um interesse global e grupal, não necessariamente equivalente aos interesses individuais de 

cada entidade. 

Também constatamos que o CTN não veicula norma que preveja, como hipótese de 

responsabilização, o fato “participar ou ser integrante de grupo econômico, lícito ou ilícito”, 

embora as autoridades fiscais e fazendárias, equivocadamente, insistam em qualificar essa 

circunstância como hipótese autônoma e suficiente à imputação de responsabilidade tributária. 

No item 2.4, propusemos que a expressão “interesse comum”, referida no art. 124, I, 

do CTN, seja conceituada como a comunhão de interesses manifestada quando duas ou mais 

partes ocupantes do mesmo polo de uma relação participam conjuntamente ou do fato gerador 

da obrigação tributária, ou do surgimento de um “estado de incobrabilidade” do respectivo 

crédito tributário. 

Delimitadas essas premissas, cabe verificar se a unidade de direção e a comunhão dos 

interesses econômicos, que são inerentes ao conceito de grupo econômico, podem ou não ser 

enquadradas no conceito de interesse comum que, nos termos do art. 124, I, do CTN, permite 

a imputação de responsabilidade solidária. 

A resposta é: definitivamente, não! Fundamentalmente, porque a unidade de direção e 

a comunhão de interesses econômicos das sociedades integrantes não são suficientes para 

denotar, sequer no plano hipotético, o interesse comum qualificado pelo art. 124, I, do CTN, 

que só se caracteriza, segundo a jurisprudência do STJ e a doutrina, quando o responsável e o 

contribuinte realizarem, em conjunto, o fato gerador da obrigação tributária ou quando, 

segundo nossa posição, participarem conjuntamente do surgimento de um “estado de 

incobrabilidade” do crédito tributário. 
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Como anota Ramon Tomazela Santos105, mesmo se, hipoteticamente, admitíssemos 

que a sociedade controladora do grupo econômico poderia, em tese, influenciar as demais 

sociedades quanto à realização do fato imponível ou mesmo quanto ao adimplemento do 

crédito já constituído, ainda assim o controle e o poder decisório são, em regra, exercidos 

apenas sobre a sociedade contribuinte. Nessas situações, o autor destaca que o controlado se 

mantém “equidistante em relação ao fato gerador da obrigação tributária”.  

Além disso, ainda quando o conceito de grupo econômico pressuponha um interesse 

grupal geral, não se pode presumir que, no plano da realidade concreta, essa comunhão de 

interesses vai se exteriorizar exatamente na realização conjunta do fato gerador da obrigação 

tributária ou no surgimento de um “estado de incobrabilidade” do respectivo crédito, nos 

termos exigidos para a caracterização do interesse comum referido pelo art. 124, I, do CTN.  

Até porque as sociedades participantes de um mesmo grupo econômico podem ter 

sócios e órgãos de administração individuais e diferentes umas das outras, o que deixa 

evidente a impossibilidade de presumir que todas elas teriam sempre o interesse comum 

qualificado pelo art. 124, I, do CTN. 

Assim, para que a imposição de responsabilidade tributária seja válida e conforme ao 

art. 124, I, do CTN, é indispensável a demonstração, pelas autoridades fiscais ou fazendárias, 

de que a unidade de direção entre os integrantes do grupo econômico foi realmente exercida e, 

além disso, que esse exercício teve como consequência uma atuação conjunta das sociedades 

cujo resultado tenha sido o surgimento de uma obrigação tributária ou de um “estado de 

incobrabilidade” do respectivo crédito. É nesse sentido, inclusive, que se posiciona Ives 

Gandra Martins106. 

Por todos esses motivos, entendemos pelo desacerto da posição formalizada na ementa 

do PN Cosit n. 4/2018, no sentido de que a caracterização do “grupo econômico irregular”, 

que seria apta a deflagrar a responsabilidade solidária referida pelo art. 124, I, do CTN, 

“decorre da unidade de direção e de operação das atividades empresariais de mais de uma 

pessoa jurídica”. 

Como dito, a unidade de direção e a atuação coordenada voltada para o atingimento de 

objetivos comuns são características típicas de todo e qualquer grupo econômico, de fato ou 

de direito. Logo, não servem para revelar “artificialidade da separação jurídica de 
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personalidade” e tampouco para presumir que “seus integrantes possuem interesse comum 

para serem responsabilizados”, como equivocadamente entendeu o PN Cosit n. 4/2018. 

Aliás, o raciocínio exposto no aludido PN é contraditório, pois a própria Cosit, no 

mesmo texto, reconhece expressamente que “não é a caracterização em si do grupo 

econômico que enseja a responsabilização solidária, mas sim o abuso da personalidade 

jurídica”.  

No capítulo 3 deste trabalho, demonstramos, com mais detalhamento, que a unidade 

de direção, a realização conjunta de negócios jurídicos e o compartilhamento lícito de 

patrimônios não autorizam, por si sós, a presunção de que o grupo econômico seria “irregular” 

e estaria incorrendo em hipótese de abuso de personalidade jurídica, na forma 

equivocadamente pretendida pelo PN Cosit n. 4/2018. 

De mais a mais, o interesse grupal comum às sociedades integrantes de grupos 

econômicos é, como acentua Elidie Palma Bifano107, um interesse de natureza tipicamente 

econômica, voltado para o aumento de lucratividade das sociedades, em razão dos ganhos de 

produtividade e de escala, do aproveitamento de sinergias para a redução de custos e despesas 

e da pulverização dos riscos empresariais.  

No entanto, de acordo com o entendimento uniformizado pelo STJ no REsp 

n. 859.616/RS108, “o interesse qualificado pela lei não há de ser o interesse econômico no 

resultado ou no proveito da situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, mas o 

interesse jurídico, vinculado à atuação comum ou conjunta da situação que constitui o fato 

imponível”.  

É justamente porque o interesse grupal é meramente econômico que a 1
a
 Seção do STJ 

consolidou, nos Embargos de Divergência n. 834.044/RS109, a acertada premissa de que “o 

fato de haver pessoas jurídicas que pertençam ao mesmo grupo econômico, por si só, não 

enseja a responsabilidade solidária, na forma prevista no art. 124 do CTN”. 

Trata-se, como já dito, de precedente dotado de fortíssima eficácia persuasiva, que até 

os dias de hoje vem orientando a jurisprudência do STJ sobre a responsabilidade tributária de 

integrantes de grupos econômicos. 

                                                 
107

 BIFANO, Elidie Palma; BIFANO, Marcello Palma.. Grupos econômicos: aspectos tributários. In: MARTINS, 

Ives Gandra da Silva (coord.). Grupos econômicos. Porto Alegre: Magister, 2015. v. 1. 
108

  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1
a
 Turma. Recurso Especial n. 859.616/RS. Relator: ministro Luiz 

Fux. Julgado em 18 set. 2007. Publicado em 15 out. 2007. 
109

  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1ª Seção. Embargos de Divergência no Recurso Especial 

n. 834.044/RS. Relator: ministro Mauro Campbell Marques. Julgado em 8 set. 2010. Publicado no DJe em 

29 set. 2010. 



49 
 

Não foi por acaso que a 1
a
 Turma do STJ adotou esse mesmo entendimento no AgRg 

no REsp n. 1.535.048/PR110, enfatizando que, 

 

A teor do art. 124, I do CTN e de acordo com a doutrina justributarista nacional 

mais autorizada, não se apura responsabilidade tributária de quem não participou da 

elaboração do fato gerador do tributo, não sendo bastante para a definição de tal 

liame jurídico obrigacional a eventual integração interempresarial abrangendo duas 

ou mais empresas da mesma atividade econômica ou de atividades econômicas 

distintas, aliás não demonstradas, neste caso. 

 

Pesquisando mais exemplos de precedentes que adotaram esse mesmo entendimento, 

nos últimos três anos, encontramos os seguintes acórdãos das 1
a
 e 2

a
 Turmas do STJ111: 

Embargos Declaratórios (EDcl) no AgRg no REsp n. 1511682/PE112; AgRg no AREsp 

n. 89.618/PE113; AgRg no REsp n. 1340385/SC114; AgRg no AREsp n. 603.177/RS115; AgRg 

no REsp n. 1433631/PE116; AgRg no AREsp n. 549.850/RS117. 

No âmbito do Tribunal Regional Federal (TRF) da 5
a
 Região, por exemplo, é possível 

afirmar que, em linhas gerais, a jurisprudência tem acatado a orientação do STJ, deixando de 

aplicá-la apenas quando enxerga algum ilícito praticado pelos participantes de grupos 

econômicos considerados fraudulentos, o que nos parece ser acertado. 

De todo modo, pela sua fundamentação, vale reproduzir trechos de acórdão da 

4
a
 Turma do TRF da 5

a
 Região, que, embora reconhecendo a existência de “grupo empresarial 

fático”, afastou a responsabilidade solidária de alguns dos seus integrantes, com base em 

vários dos argumentos até aqui expostos:  
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A chave da compreensão jurídica do redirecionamento da execução forçada, sob o 

pálio de extensão da responsabilidade dos integrantes do suposto grupo econômico 

de fato é a presença da pessoa (física ou jurídica), “que tenha interesse comum na 

situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” (CTN, art. 124, I) ou 

que decorra de expressa designação legal (CTN, art. 124, II); […] 
O interesse comum que se especula, para os fins do art. 124, I, do CTN, não é o 

mero interesse econômico e genérico, bastante presente, em maior ou menor grau de 

proximidade, em empresas que laboram no mesmo ramo ou mesmo que 

exploradoras de atividades diferentes, inspirem objetivos ou alvíssaras de negócios 

cruzados, por exemplo. 

O que justifica o redirecionamento da cobrança de tributos, sob a flâmula da 

solidariedade, é a identidade de interesse no fato gerador específico que deu margem 

à obrigação tributária principal, originando, por conseguinte, o débito tributário 

regularmente lançado e, passo adiante, a ação executiva fiscal.
118 

 

Diante do cenário doutrinário e jurisprudencial anteriormente resumido, concluímos 

que os integrantes de grupos econômicos não têm responsabilidade tributária pelos passivos 

tributários uns dos outros pelo simples fato de pertencerem ao mesmo grupamento 

empresarial, mas podem vir a ser responsabilizados se as autoridades fiscais ou fazendárias 

provarem a existência do interesse comum previsto pelo art. 124, I, do CTN.  

E, para tanto, é necessário provar que as sociedades ou realizaram conjuntamente o 

fato gerador de uma obrigação tributária específica, ou participaram conjuntamente do 

surgimento de um “estado de incobrabilidade”  do seu respectivo crédito. 

Essa participação conjunta no fato gerador da obrigação tributária pode ocorrer em 

situações lícitas, como se verifica nos exemplos doutrinários já apresentados ou quando, por 

exemplo, duas empresas prestadoras de serviços executam, em conjunto, um mesmo e único 

serviço e, assim, tornam-se solidariamente coobrigadas pelo ISS incidente sobre esse negócio 

jurídico. 

Mas a participação conjunta no fato gerador da obrigação tributária ou no surgimento 

de um “estado de incobrabilidade” do crédito também pode ocorrer em circunstâncias 

ilícitas, quando então se exterioriza o interesse comum referido pelo art. 124, I, do CTN, pelo 

cometimento conjunto da infração. 

Quando se trata de atos ilícitos, o interesse comum qualificado pelo art. 124, I, do 

CTN se exterioriza pela participação conjunta das sociedades integrantes de grupo econômico 

na prática dos atos tidos como infracionais. Por força desses ilícitos praticados em conjunto, 

as sociedades envolvidas no cometimento da infração passam a ocupar o mesmo polo da 

relação obrigacional instaurada com o sujeito ativo da obrigação tributária, compartilhando 

deveres e direitos iguais ou ao menos semelhantes. 
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Tácio Lacerda Gama
119

, após frisar que “não há imputação de responsabilidade 

tributária por força da existência de grupo econômico”, admite a responsabilização dos seus 

participantes quando ficar comprovado “interesse comum no fato jurídico, pela prática de 

ilícitos como fraude, dolo, simulação ou abuso de forma, ou, ainda, por força de operações 

societárias ilícitas que ensejem o dever de pagar tributo em virtude de sucessão”. 

Na doutrina, é firme o entendimento de que os participantes de grupos econômicos 

podem ser responsabilizados solidariamente, quando estiverem envolvidos na prática conjunta 

de atos ilícitos cuja consequência seja o surgimento de uma obrigação tributária ou de um 

“estado de incobrabilidade” do respectivo crédito.  

Sacha Calmon Navarro Coêlho
120

, por exemplo, entende que a imposição de 

responsabilidade solidária a sociedades participantes de grupos é legítima se houver 

irregularidades na sua criação ou abuso de forma e confusão patrimonial aptas a permitir a 

desconsideração das suas personalidades, ou, ainda, se ficar provado que as entidades se 

envolveram em negócios simulados.  

Marcos Vinicius Neder
121

 aponta exemplos bastante parecidos envolvendo a criação 

artificial de empresas apenas para se aproveitar de regimes tributários mais favorecidos do 

que o regime geral.  

No plano hipotético, poderíamos citar alguns outros exemplos de ilicitudes que são 

cometidas em conjunto por sociedades integrantes de grupos econômicos e legitimariam a sua 

responsabilidade solidária.  

Seria o caso de uma empresa comercial e de uma prestadora de serviços de transportes 

que integrassem um mesmo grupo econômico e se reunissem para, em conjunto, simular a 

realização de operação mercantil interestadual, sujeita a alíquotas inferiores às aplicadas às 

operações internas, e desviassem as mercadorias para ser comercializadas dentro do seu 

estado de origem.  

Nessa situação hipotética, é evidente que as duas empresas responderiam 

solidariamente pelo ICMS devido ao estado de origem, não pelo fato de integrarem o mesmo 
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grupo econômico, mas sim por terem interesse comum, nos termos do art. 124, I, do CTN, 

caracterizado pela prática conjunta de um ato ilícito e simulado. 

Ainda utilizando o ICMS como exemplo, poderíamos vislumbrar a caracterização de 

responsabilidade solidária quando uma empresa comercial destacasse crédito fiscal 

sabidamente inexistente, em nota fiscal de transferência de mercadoria destinada a outra 

entidade do mesmo grupo, e esta, mesmo tendo ciência da inexistência do crédito, 

aproveitasse-o, assim mesmo, para reduzir seu imposto a pagar. 

Também poderíamos exemplificar hipótese de responsabilidade solidária entre 

participantes de um grupo econômico quando duas empresas dissimulam uma operação de 

mútuo de recursos financeiros, simulando a celebração de contrato de conta-corrente 

mercantil para, deliberadamente, evitar o recolhimento do Imposto sobre Operações 

Financeiras (IOF) incidente sobre o verdadeiro negócio jurídico encoberto. 

De todo modo, é importante sublinhar que a imposição da responsabilidade tributária 

solidária a participantes de grupos econômicos em razão da prática de atos ilícitos também 

depende, em todo e qualquer caso, da demonstração, pelas autoridades fiscais ou fazendárias, 

do nexo de causalidade entre a infração praticada e (i) a ocorrência do fato gerador da 

obrigação tributária ou (ii) o surgimento de um “estado de incobrabilidade” do seu respectivo 

crédito.  

E isso porque, como já se explicou, o exame da responsabilidade solidária “por 

interesse comum”, prevista no art. 124, I, do CTN, sempre deve ter como referencial 

necessário a obrigação tributária, pois a vinculação com o fato gerador é a principal 

condicionante para a instituição de qualquer espécie de responsabilidade, por força de 

expressa determinação do art. 128 do CTN. 

Nesse ponto, o próprio PN Cosit n. 4/2018 reconhece, em seu item 15, que, mesmo 

quando houver prática de atos ilícitos, “a responsabilidade solidária por interesse comum” não 

pode atingir indiscriminadamente “qualquer pessoa”, porque é necessário “comprovar o nexo 

causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato 

ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo”. 

O referido PN traz um alerta muito importante em seu item 18, quando recomenda 

textualmente que se deve “ter cuidado ao avaliar qual ilícito pode ensejar a responsabilização 

solidária, pois deve repercutir em âmbito tributário”.  

Esse alerta é reforçado no item 26 do PN Cosit n. 4/2018, no qual se reitera que “não é 

qualquer ilícito que pode ensejar a responsabilidade tributária”, uma vez que é indispensável a 
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comprovação de “um elemento doloso a fim de manipular o fato vinculado ao fato jurídico 

tributário”.  

Assim, por força da obrigatória interpretação conjugada dos arts. 124, I, e 128 do 

CTN, não é qualquer ato ilícito cometido por participante de grupo econômico que será 

suficiente para legitimar sua responsabilização solidária, mas apenas aquele ilícito cuja 

consequência concreta seja o surgimento do fato gerador da obrigação tributária ou de um 

“estado de incobrabilidade” do respectivo crédito. 

Do contrário, estar-se-ia admitindo a imposição de responsabilidade tributária 

solidária de índole objetiva, porque atribuída sem que haja nexo de causalidade entre (i) o 

ilícito cometido pelos participantes do grupo econômico e (ii) o interesse comum que, nos 

termos do art. 124, I, do CTN, só é caracterizado quando há participação conjunta do 

responsável e do contribuinte no fato gerador da obrigação tributária ou no surgimento de um 

“estado de incobrabilidade” do crédito tributário. 

Portanto, seja na esfera administrativa, seja na judicial, o ônus probatório não se 

satisfaz com a simples demonstração da existência do grupo econômico nem com a mera 

identificação dos seus participantes, já que a simples formação de grupo econômico não é 

hipótese de responsabilização tributária. 

Igualmente, o ônus da prova das autoridades fiscais e fazendárias também não se 

satisfaz quando houver a demonstração genérica de que algum (ou alguns) dos participantes 

do grupo econômico, em conjunto ou isoladamente, já cometeu infrações à legislação 

tributária ou mesmo penal em processos diferentes daquele no qual a responsabilização está 

sendo pedida. 

A ausência de individualização das condutas de cada integrante do grupo econômico, 

em cada execução fiscal e para cada crédito, tem um efeito perverso: a criação de uma 

hipótese de responsabilidade tributária objetiva e universal, que independe de participação no 

fato gerador ou no surgimento de um “estado de incobrabilidade” do crédito e, ao mesmo 

tempo, atinge indiscriminadamente todo o passivo de todas as entidades integrantes do grupo 

econômico, em prejuízo absoluto da autonomia da personalidade jurídica. 

Nessa ordem de ideias, Robson Maia Lins122 é categórico ao afirmar que, para fins de 

responsabilização de integrantes de grupos econômicos, “A prova se impõe como requisito 

para cada fato gerador cujo pagamento do tributo se pretende redirecionar”, haja vista ser 
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  LINS, Robson Maia. Uma importante distinção: Responsável tributário em função de grupo econômico e 

polo passivo de execução fiscal. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (coord.). Grupos econômicos. Porto 

Alegre: Magister, 2015. v. 1. p. 785 e 791. 
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“acintoso à ordem jurídica tributária brasileira” que a imputação de responsabilidade seja 

realizada “de modo universal, a partir da prova de um único fato”.  

O autor complementa o raciocínio afirmando que esse ônus da prova também requer o 

apontamento dos “indícios objetivos nas práticas de cada uma das pessoas” a quem se 

pretende atribuir responsabilidade tributária. 

Portanto, mais do que simplesmente caracterizar o grupo econômico ou mesmo a vida 

pregressa dos seus partícipes, as autoridades fiscais e fazendárias têm o ônus processual de 

demonstrar como, em que circunstâncias e por que motivos a participação concreta de cada 

entidade deu causa ao surgimento da obrigação tributária ou de um “estado de 

incobrabilidade” do crédito tributário. 

A seguir, examinamos alguns casos concretos, apreciados pela jurisprudência judicial 

e administrativa, a fim de verificar, na prática, se e como as premissas doutrinárias 

apresentadas neste capítulo estão sendo aplicadas. Pretende-se, com isso, permitir uma 

visualização mais clara do processo de concretização da norma geral e abstrata veiculada pelo 

art. 124, I, do CTN, tornada individual e concreta por meio da sua aplicação prática. 

 

2.6  A APLICAÇÃO, PELA JURISPRUDÊNCIA, DO CONCEITO DE INTERESSE COMUM, REFERIDO 

PELO ART. 124, I, DO CTN, A CASOS CONCRETOS ENVOLVENDO RESPONSABILIDADE 

TRIBUTÁRIA DE PARTICIPANTES DE GRUPOS ECONÔMICOS 

 

Como visto, dentro de um mesmo grupo econômico, não é juridicamente lícito 

presumir que todas as sociedades participantes tenham interesse jurídico comum com os fatos 

geradores ou com o surgimento de um “estado de incobrabilidade” dos tributos devidos por 

cada uma delas, nos termos referidos pelo art. 124, I, do CTN. 

Partindo dessa premissa, pretendemos demonstrar, a partir de casos práticos, que a 

aplicação do conceito de interesse comum ora proposto é indispensável para observar os 

limites materiais inerentes à responsabilidade tributária, limitando os efeitos da 

responsabilização aos participantes de grupos econômicos envolvidos, de forma lícita ou 

ilícita, no fato gerador da obrigação tributária ou no surgimento de um “estado de 

incobrabilidade” do respectivo crédito. 

A título exemplificativo, citamos caso examinado pelo Pleno do TRF da 5
a
 Região no 

julgamento dos Embargos Infringentes n. 0008172-66.2011.4.05.0000/04123, que versou sobre 
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  BRASIL. Tribunal Regional Federal. 5ª Região. Pleno. Embargos Infringentes n. 0008172-

66.2011.4.05.0000/04. Relator: desembargador Paulo Machado Cordeiro. Publicado no DJE em 20 fev. 2018. 
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a responsabilidade tributária de inúmeras empresas participantes de um mesmo grupo 

econômico, com fundamento tanto no art. 124 quanto no art. 133, ambos do CTN.  

Nesse julgamento, foi chancelada a responsabilidade das empresas Granfuji Ltda.; 

Poligran – Polimentos de Granitos do Brasil S/A; Fuji S/A Mármores e Granitos; e Golden 

Importadora e Exportadora Ltda., em virtude da caracterização de sucessão tributária, nos 

termos permitidos pelo art. 133 do CTN. 

No entanto, embora tenha reconhecido que as empresas MVB e Top Stone integram o 

mesmo grupo econômico das sociedades consideradas responsáveis por sucessão, o Pleno do 

TRF da 5
a
 Região entendeu que “tal circunstância, por si só, não atrai a solidariedade prevista 

no art. 124 do CTN”. 

Individualizando as condutas praticadas por cada participante do grupo econômico, o 

acórdão afastou a responsabilidade das empresas sem interesse comum com os fatos 

geradores, ao constatar “a inexistência nos autos da necessária demonstração de que as duas 

empresas (MBV e TOP STONE) tenham participação nos atos praticados com o intuito de 

frustrar o pagamento dos débitos tributários existentes em nome da devedora original 

(POLIGRAN S/A)”. 

A aplicação do conceito de interesse comum referido pelo art. 124, I, do CTN adotou, 

como referencial, o nexo de causalidade entre a conduta concreta de cada empresa 

participante do grupo econômico e (i) o fato gerador da obrigação tributária ou (ii) o 

surgimento de um “estado de incobrabilidade” do crédito. E, ao fazê-lo, assegurou que a 

responsabilização tributária só alcançasse os responsáveis que tinham o interesse comum 

qualificado pelo art. 124, I, do CTN. 

O segundo caso prático tomado de exemplo foi julgado pelo Carf, por meio do 

Acórdão n. 1101-001.239, e teve como pano de fundo reorganização societária intragrupo que 

resultou na formação e no aproveitamento de ágio considerado indedutível, por ter sido 

formado internamente. 

Sem entrar no acerto ou desacerto da conclusão sobre o aproveitamento do “ágio 

interno”, o precedente do Carf tem o mérito de realizar um exame detalhado das condutas 

individuais de cada participante do grupo econômico, a fim de verificar quais delas poderiam 

ser enquadradas no interesse comum qualificado pelo art. 124, I, do CTN.  

Invocando a jurisprudência do STJ, no sentido de que a simples participação em grupo 

econômico não autoriza a responsabilização tributária, o Carf afastou a responsabilidade de 

duas das três empresas que foram consideradas responsáveis pelo lançamento tributário, 
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mantendo a responsabilização apenas da sociedade dotada de interesse comum com os fatos 

geradores dos créditos lançados, nos termos do art. 124, I, do CTN. 

Segundo entendimento adotado pela maioria dos julgadores da 1
a
 Turma Ordinária da 

1
a
 Câmara do Carf, a mera participação no grupo econômico e o simples envolvimento das 

sociedades Padovas Participações S/A e MVSO Participações S/A na reorganização societária 

não foram determinantes ao aproveitamento indevido do ágio e tampouco foram marcadas por 

confusão patrimonial. Assim, por não terem interesse comum com o fato gerador do crédito 

tributário lançado, suas responsabilidades foram afastadas. 

Já no caso da “responsável” Florença Caminhões S/A, o Carf entendeu que estaria 

caracterizada “confusão patrimonial contemporânea à ocorrência do fato gerador, situando a 

recorrente ao lado da autuada e revelando o interesse comum cogitado no art. 124, I, do 

CTN”, pois o seu patrimônio foi formado por bens transferidos da contribuinte autuada 

(Florença Veículos S/A) e foi aumentado pelos dividendos que essa última distribuiu 

paralelamente à redução dos lucros tributáveis, gerados pela amortização do ágio. 

Embora o fato gerador dos créditos lançados tenha sido a dedução do ágio considerada 

indevida e a Florença Caminhões S/A não tenha participado diretamente dessa dedução, quer 

nos parecer que a atribuição de responsabilidade encontra fundamento no art. 124, I, do CTN, 

pois, segundo dá a entender o precedente do Carf, a empresa responsabilizada não apenas 

participou da formação do ágio, como também se beneficiou ao receber os lucros gerados com 

a amortização indevida do “sobrepreço”. 

O terceiro caso prático exemplificado é o acórdão proferido pela 1
a
 Turma do STJ no 

AgRg no REsp n. 1340385/SC124. O precedente é importante porque destaca que é impossível, 

do ponto de vista lógico e jurídico, a caracterização de interesse comum com os fatos 

geradores quando a empresa atingida pela responsabilização foi criada depois da 

materialização da obrigação tributária. 

No caso, como não havia discussão sobre a ocorrência de confusão patrimonial, abuso 

de personalidade ou outra irregularidade apta a frustrar a cobrança dos créditos tributários, o 

STJ reconheceu o óbvio: a evidente desconexão temporal entre o ano de ocorrência dos fatos 

geradores (2003) e o de criação da suposta responsável (2004) tornavam lógica e 

materialmente impossível a caracterização do interesse comum no surgimento da obrigação 

tributária ou do “estado de incobrabilidade” da obrigação tributária. 

                                                 
124

  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1ª Turma. Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1340385/SC. 

Relator: ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Julgado em 16 fev. 2016. Publicado no DJe em 26 fev. 2016. 
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O quarto e último caso concreto apontado como exemplo da correta aplicação do 

art. 124, I, do CTN é o acórdão proferido pela 4
a
 Turma do TRF da 5

a
 Região na Apelação 

Cível n. 587.920/PE125.  

Ao desprover os embargos declaratórios opostos pela União Federal, o TRF da 

5
a
 Região esclareceu que, “Em que pese ter havido a apreciação e reconhecimento expresso 

das fraudes perpetradas pelo grupo econômico”, a responsabilização das sociedades apelantes 

foi afastada diante da demonstração de “ausência de vinculação jurídica e/ou confusão 

patrimonial entre elas e o referido grupo econômico de fato”. 

Nesse aspecto, o acórdão destaca que não houve “qualquer participação das 

recorrentes na engrenagem empresarial do grupo econômico, além de não ter sido apontada 

nenhuma operação patrimonial, societária ou de garantia relacionadas com as sociedades 

integrantes do conglomerado econômico”, uma vez que “o imóvel, integralizado por um dos 

sócios ao capital social da apelante RFX P. S/A, é bem pessoal, fruto de doação de seus 

ascendentes, isto é, desvinculado do patrimônio da empresa devedora principal”. 

O precedente exemplificado afastou a imputação de responsabilidade tributária 

baseada na mera participação em grupo econômico e, após examinar, de forma 

individualizada, as condutas imputadas a cada sociedade, verificou a ausência do necessário 

nexo de causalidade entre essas condutas e (i) a ocorrência dos fatos geradores ou (ii) o 

surgimento de um “estado de incobrabilidade” dos respectivos créditos. 

Trata-se, portanto, de mais um precedente que, em nossa opinião, interpretou e aplicou 

corretamente a norma geral de responsabilidade tributária “por interesse comum”, veiculada 

pelo art. 124, I, do CTN. 

Em síntese: as empresas participantes de grupamentos empresariais podem ser 

responsabilizadas por débitos tributários umas das outras, caso se enquadrem na hipótese de 

responsabilidade solidária “por interesse comum”, prevista no art. 124, I, do CTN, cuja 

caracterização tanto pode se materializar pela participação conjunta no fato gerador da 

obrigação tributária quanto no surgimento de um “estado de incobrabilidade” do crédito, por 

meio de ato lícito ou ilícito praticado pelo participante do grupo empresarial. 

No próximo capítulo, demonstramos que a norma geral atributiva de responsabilidade 

solidária “por interesse comum”, prevista no art. 124, I, do CTN, deve ser obrigatoriamente 

aplicada, inclusive, quando o pedido de responsabilização tributária for fundamentado no 
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  BRASIL. Tribunal Regional Federal. 5ª Região. 4ª Turma. Apelação Cível n. 587.920/PE. Relator: 

desembargador Rubens de Mendonça Canuto. Julgado em 9 mar. 2017. Publicado no DJe em 13 mar. 2017. 
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art. 50 do Código Civil brasileiro, a partir da desconsideração da personalidade dos 

participantes do grupo econômico. 
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3  A OBRIGATÓRIA APLICAÇÃO CONJUGADA DO ART. 124, I, DO CTN COM O 

ART. 50 DO CC QUANDO A RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DE 

INTEGRANTES DE GRUPOS ECONÔMICOS SE FUNDAMENTAR NA 

DESCONSIDERAÇÃO DAS SUAS PERSONALIDADES JURÍDICAS 

 

Em nossa opinião, o conceito de interesse comum referido pelo art. 124, I, do CTN, 

nos termos propostos no Capítulo 2, tem densidade normativa suficiente para ser aplicado 

como o parâmetro jurídico fundamental para fins de imputação de responsabilidade tributária 

a pessoas jurídicas participantes de grupos econômicos. 

No entanto, como será oportunamente demonstrado, a realidade prática revela que tem 

sido muito comum a atribuição de responsabilidade tributária a participantes de grupos 

econômicos, a partir da desconsideração das suas personalidades jurídicas e tendo como 

fundamento legal o art. 50 do CC. 

Nesse contexto, e partindo da premissa de que não devemos simplesmente negar a 

realidade, mas sim buscar conformá-la aos preceitos jurídicos que lhes são aplicáveis, vamos 

apresentar uma proposta interpretativa que busca compatibilizar e conformar a aplicação do 

art. 50 do CC ao conceito ora proposto de interesse comum “na situação que constitua o fato 

gerador da obrigação principal.”  

Portanto, é natural que examinemos se a desconsideração da personalidade jurídica 

prevista pelo art. 50 do CC pode ou não ser aplicada para fins de atribuição de 

responsabilidade tributária e, em caso positivo, quais são os limites e as condições para que 

esse instituto de direito privado seja adotado para a responsabilização tributária de integrantes 

de grupos econômicos. 

Antes, porém, é necessário fixar algumas premissas gerais de caráter fundamental 

sobre a importância e a proteção que o nosso ordenamento jurídico outorgou à autonomia da 

personalidade jurídica, sobretudo para fins patrimoniais, como pressuposto inerente à 

liberdade de exploração de atividades econômicas e dela indissociável. 

E isso porque, para sabermos se e em que medida o art. 50 do CC pode ser aplicado 

em matéria tributária, é fundamental examinarmos como o direito brasileiro, sobretudo o civil, 

o societário e o tributário, disciplina o instituto da personalidade jurídica e a autonomia 

patrimonial que lhe é inerente e lhe serve de instrumento de concretização. 

 

 



60 
 

3.1  A AUTONOMIA DA PERSONALIDADE JURÍDICA COMO REGRA FUNDAMENTAL NO DIREITO 

CIVIL, SOCIETÁRIO E TRIBUTÁRIO BRASILEIRO 

 

Segundo Francesco Ferrara126, a personalidade jurídica é “uma armadura jurídica para 

realizar de modo mais adequado os interesses do homem”. No caso das sociedades 

empresárias, a autonomia patrimonial é inerente à noção de personalidade jurídica e atua 

como uma “blindagem” necessária que, limitando patrimonialmente os riscos de insucesso 

negocial, estimula e viabiliza a exploração das atividades econômicas.  

É, portanto, um instituto de “importância fundamental para a economia capitalista”, 

como frisa Fábio Ulhoa Coelho127. Segundo o autor, a autonomia patrimonial entre sociedade 

e seus sócios, ao lado da limitação da responsabilidade patrimonial, foi e ainda é a pedra de 

toque no desenvolvimento da economia moderna, pois confere, a quem pretende empreender, 

a segurança jurídica de que o seu patrimônio pessoal, como regra geral, não responde 

integralmente pelo eventual insucesso do empreendimento. 

Não por acaso, a personalidade jurídica recebeu especial proteção no direito positivo 

brasileiro, a começar pela Constituição Federal, que acolheu o princípio da personificação das 

sociedades como expressão do exercício da livre iniciativa privada, que, por sua vez, foi eleito 

como princípio fundamental da República Federativa do Brasil, pelos seus arts. 1
o
, IV, 5

o
, 

XIII e XVII, e 170, parágrafo único.  

Nesse sentido, Ramon Tomazela Santos128 salienta que os aludidos dispositivos da 

Constituição Federal “asseguram a possibilidade de organização dos negócios em estruturas 

jurídicas separadas das pessoas dos sócios, com patrimônios distintos e autônomos”. 

Amparado nessas premissas, o Plenário do STF129, ao reconhecer a 

inconstitucionalidade material do art. 13 da Lei n. 8.620/1993, consignou que 

 

não é dado ao legislador estabelecer confusão entre os patrimônios das pessoas física 

e jurídica, o que, além de impor desconsideração ex lege e objetiva da personalidade 

jurídica, descaracterizando as sociedades limitadas, implica irrazoabilidade e inibe a 

iniciativa privada, afrontando os arts. 5º, XIII, e 170, parágrafo único, da 

Constituição. 
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  TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: teoria geral e direito societário. 5. ed. São Paulo: 

Atlas, 2013. v. 1. p. 235. 
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  COELHO, Fábio Ulhoa. As teorias da desconsideração. In: TÔRRES, Heleno T.; QUEIROZ, Mary Elbe 

(coords.).  Desconsideração da personalidade jurídica em matéria tributária. São Paulo: Quartier Latin, 

2005. p. 260-273. p. 265. 
128

  SANTOS, Ramon Tomazela. Responsabilidade tributária de grupos econômicos. Revista Dialética de 

Direito Tributário, n. 238, p. 105-125, 2015. p. 112. 
129

  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Recurso Extraordinário n. 562276. Relatora: ministra 

Ellen Gracie. Julgado em 3 nov. 2010. Publicado em 10 fev. 2011. 
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No âmbito do direito civil e societário, a autonomia patrimonial inerente à 

personalidade jurídica ganha destaque nas sociedades limitadas e anônimas, nas quais o 

legislador limitou a responsabilidade dos sócios e dos acionistas, respectivamente, ao valor 

das suas cotas (art. 1.052 do CC) e ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas 

(art. 1
o
 da Lei das S.A.). Essa limitação de responsabilidade é certamente um dos principais 

fatores para que esses tipos societários sejam os mais comuns no direito brasileiro. 

A autonomia patrimonial e da personalidade jurídica é igualmente preservada nos 

grupos econômicos, pois, nos grupos de direito, o art. 266 da Lei das S.A. expressamente 

estabelece que “cada sociedade conservará personalidade e patrimônios distintos”, ao passo 

que, nos grupos de fato, a autonomia de personalidade e patrimonial de cada sociedade não é 

descaracterizada pelas relações de controle e coligação. 

Como deveria ser, o sistema tributário brasileiro foi coerente com as regras de direito 

constitucional, civil e societário, uma vez que a personalidade jurídica e a autonomia 

patrimonial, entre sociedades e seus sócios, foram preservadas tanto pelas normas gerais sobre 

sujeição passiva tributária quanto pelas normas específicas que criam e regulam os tributos 

previstos pela CF/1988. 

No âmbito do Imposto sobre a Renda (IR), por exemplo, a apuração do tributo se dá 

de forma individualizada e autônoma para cada pessoa jurídica e para os seus sócios, 

independentemente da formação de um grupo econômico e sem que haja autorização para 

tributação consolidada ou para transferência de prejuízos fiscais ou créditos tributários de uma 

pessoa para a outra.  

No caso do ICMS e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), a autonomia 

patrimonial e da personalidade jurídica é ainda mais acentuada, porque as normas gerais 

disciplinadoras desses impostos130 tratam cada um dos estabelecimentos da empresa 

contribuinte como se fosse pessoa jurídica autônoma, atribuindo-lhe deveres e obrigações 

próprios e, no mais das vezes, incomunicáveis entre si. 

Por sua vez, as normas gerais atributivas de responsabilidade tributária diretamente 

prescritas pelo CTN não autorizam a desconsideração das personalidades jurídicas dos 

responsáveis; pelo contrário, partem da premissa de que os responsáveis têm personalidade 
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  No ICMS, a autonomia de cada estabelecimento é expressamente prevista pelo art. 11, § 3º, II, da Lei 

Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), enquanto no IPI a autonomia também é prescrita, de modo expresso, 

pelo parágrafo único do art. 51 do CTN. 
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jurídica e patrimônios próprios, para lhes imputar o dever de recolher um tributo que, em 

regra, deveria ser pago pelos respectivos contribuintes. 

Nem mesmo o art. 116, parágrafo único, do CTN pode ser considerado como regra 

autorizadora da desconsideração da personalidade jurídica em matéria tributária, porque, 

embora permita a desconsideração de atos ou negócios jurídicos praticados com o intuito de 

dissimular a ocorrência do fato gerador, esse dispositivo não prevê a desconsideração das 

personalidades jurídicas dos praticantes dos atos ilegítimos. 

Há, portanto, uma coerência sistêmica entre os vários ramos do direito positivo 

brasileiro quanto à preservação e à proteção da autonomia patrimonial, inerente à noção de 

personalidade jurídica. E, como deve ser para se garantir a coerência e a unidade do 

ordenamento jurídico, o sistema tributário brasileiro também está estruturado a partir da 

separação dos patrimônios entre as pessoas jurídicas e os seus sócios. 

Aliás, Hugo de Brito Machado Segundo e Raquel Cavalcanti Ramos Machado131 

destacam a necessidade de manutenção dessa coerência normativa nos casos envolvendo 

responsabilidade tributária de integrantes de grupos econômicos. Os autores chamam a 

atenção para o fato de que “o Fisco é o principal opositor a que se tratem várias sociedades de 

um mesmo grupo como uma entidade única”, pois nega, por exemplo, “que uma sociedade, na 

apuração do seu lucro tributável, considere prejuízos experimentados por outras pessoas do 

mesmo grupo”. 

Na mesma linha, Heleno Taveira Tôrres132 entende que o direito tributário deve 

assegurar a integridade da personalidade jurídica e da autonomia patrimonial das pessoas 

jurídicas e dos seus sócios, para manter coerência com as suas próprias regras, que estruturam 

a tributação a partir da separação das personificações jurídicas e dos patrimônios. 

Após salientar que o Brasil não adotou um modelo de tributação consolidada de 

resultados, diferentemente do que ocorre no direito alemão
133

, Ramon Tomazela Santos134 

defende que o legislador brasileiro “deve ser coerente com a sua escolha de reconhecer a 

personalidade jurídica própria das pessoas jurídicas para fins de tributação (non-intervention: 

separate entity approach)”.  
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  SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. Responsabilidade tributária e grupos econômicos. In: MARTINS, Ives 

Gandra da Silva (coord.). Grupos econômicos. Porto Alegre: Magister, 2015. v. 1. p. 539-551. p. 542. 
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  TÔRRES, Heleno Taveira. Regime tributário da interposição de pessoas e da desconsideração da 

personalidade jurídica: os limites do art. 135, II e III, do CTN. In: TÔRRES, Heleno Taveira; QUEIROZ, 

Mary Elbe (coords.). Desconsideração da personalidade jurídica em matéria tributária. São Paulo: 

Quartier Latin, 2005. p. 22-68. p. 56. 
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  O autor esclarece que, na Alemanha, a sociedade principal consolida lucros e prejuízos das suas subsidiárias. 
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  SANTOS, Ramon SANTOS, Ramon Tomazela. Responsabilidade tributária de grupos econômicos. Revista 

Dialética de Direito Tributário, n. 238, p. 105-125, 2015. p. 117. 
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Nesse contexto, tendo em conta que o legislador brasileiro optou por adotar um 

modelo de tributação que atribui, às pessoas jurídicas e seus sócios, plena autonomia de 

personalidade jurídica e de patrimônio, inclusive para fins de sujeição passiva tributária, a 

coerência sistêmica impõe que a mitigação da personalidade jurídica seja medida excepcional. 

E, na verdade, o direito brasileiro sempre atribuiu à desconsideração da personalidade 

jurídica um caráter de medida episódica e excepcionalíssima, cabível apenas como punição 

para os casos em que a personalidade jurídica é utilizada de forma abusiva, como instrumento 

para fraudar ou prejudicar credores. É o que demonstramos a seguir. 

 

3.2  O ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO E SEUS REQUISITOS DE APLICABILIDADE 

SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA  

 

Trazida para o Brasil no final da década de 1960 pelo jurista Rubens Requião135, a 

teoria da desconsideração da personalidade jurídica passou a ser aplicada pela nossa 

jurisprudência136 em caráter excepcional e mesmo sem previsão legal até que esse instituto foi 

positivado e regulamentado pelo art. 50 do CC.  

A regra geral veiculada pelo art. 50 do CC137 permite a excepcional desconsideração 

da personalidade jurídica, exclusivamente por meio de decisão judicial, quando houver 

comprovado uso abusivo da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade 

(critério subjetivo) ou pela confusão patrimonial (critério objetivo). 

Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, o art. 50 do CC adotou a “teoria maior da 

desconsideração”138, que condiciona a despersonificação à 

                                                 
135

  Conforme registra Fábio Ulhoa Coelho em obra anteriormente citada: COELHO, Fábio Ulhoa. As teorias da 

desconsideração. In: TÔRRES, Heleno Taveira; QUEIROZ, Mary Elbe (coords.).  Desconsideração da 

personalidade jurídica em matéria tributária. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 260-273. p. 263. 
136

  Humberto Ávila, por exemplo, entende que a desconsideração da personalidade jurídica não é uma inovação 

do Código Civil de 2002, porque, antes mesmo da sua edição, a disregard doctrine já era aplicada pela 

jurisprudência brasileira. ÁVILA, Humberto. Eficácia do novo Código Civil na legislação tributária. 

In: GRUPENMACHER, Betina Treiger (coord.). Direito tributário e o novo Código Civil. São Paulo: 

Quartier Latin, 2004. v. 1. p. 74.  
137

  Heleno Taveira Tôrres, por exemplo, entende que o art. 50 do CC cumpre “função de regra geral”. TÔRRES, 

Heleno Taveira. Regime tributário da interposição de pessoas e da desconsideração da personalidade jurídica: 

os limites do art. 135, II e III, do CTN. In: TÔRRES, Heleno Taveira; QUEIROZ, Mary Elbe (coords.). 

Desconsideração da personalidade jurídica em matéria tributária. São Paulo: Quartier Latin, 2005. 

p. 22-68. p. 53. 
138

  No sentido de que o ordenamento brasileiro adotou a teoria maior, exemplificamos os seguintes precedentes: 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 4
a
 Turma. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 

n. 1254372/MA. Relator: ministro Marco Buzzi. Julgado em 25 set. 2018. Publicado no DO em 1 out. 2018; 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 3ª Turma. Recurso Especial n. 1658648/SP. Relator: ministro Moura 

Ribeiro. Julgado em 7 nov. 2017. Publicado no DJe em 20 nov. 2017; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 

4
a
 Turma. Agravo Interno no Recurso Especial n. 1585391/SP. Relator: ministro Luis Felipe Salomão. 

Julgado em 7 nov. 2017. Publicado no DJe em 14 nov. 2017. 
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demonstração de atos caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como 

excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos 

sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a 

demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo 

dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos 

sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas).
139 

 

Os conceitos de desvio de finalidade e confusão patrimonial são explorados com mais 

detalhamento quando tratamos da sua aplicabilidade às demandas tributárias, mas, para os fins 

aqui propostos, adotamos os conceitos defendidos por Maria Rita Ferragut140 em artigo sobre 

temática relacionada ao presente trabalho. 

Segundo a autora, há desvio de finalidade quando a pessoa jurídica é indevidamente 

utilizada para um fim diferente daquele previsto no seu ato constitutivo, com o objetivo 

deliberado e intencional de lesar terceiros. É o caso, por exemplo, de uma sociedade criada 

com a finalidade de prestar serviços a terceiros mas que, na verdade, existe apenas no plano 

formal, para encobrir, por meio do véu da personalidade jurídica, o exercício das suas 

atividades econômicas diretamente pelos seus sócios. 

Já a confusão patrimonial, segundo Ferragut, ocorre quando há uma mistura tão 

intensa entre os patrimônios da sociedade e de seus sócios que se torna impossível delimitar 

quem são os verdadeiros titulares dessa massa patrimonial indistinta. A autora cita o exemplo 

clássico de quando a entidade empresarial paga dívidas dos seus sócios e vice-versa, ou 

quando os bens de um estão registrados e contabilizados em nome do outro. 

Recentemente, o art. 50 do CC foi alterado pela Medida Provisória (MP) n. 881, de 30 

de abril de 2019, que incluiu, nesse dispositivo, alguns parágrafos aparentemente 

interpretativos, editados para esclarecer os conceitos de confusão patrimonial e abuso de 

personalidade jurídica, a sua caracterização e, inclusive, a sua aplicabilidade para casos 

envolvendo grupos econômicos.  

De acordo com o § 1º do art. 50 do CC, introduzido pela MP, “desvio de finalidade é a 

utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos 

ilícitos de qualquer natureza”. Como se percebe, o conceito recentemente positivado está, em 

linhas gerais, alinhado com aquele adotado pela doutrina. 

Já a confusão patrimonial, conceituada no recém-criado § 2º do art. 50 do CC, é 

                                                 
139

  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 4
a
 Turma. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 

n. 120.965/SP. Relator: ministro Raul Araújo. Julgado em 18 maio 2017. Publicado no DJe em 1 jun. 2017. 
140

  FERRAGUT, Maria Rita. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica e os grupos econômicos. 

In: CONRADO, Paulo Cesar; ARAUJO, Juliana Furtado Costa (orgs.). O Novo CPC e seu impacto no 

direito tributário. São Paulo: Fiscosoft, 2015. p. 26. 
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a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por 

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do 

administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas 

contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros 

atos de descumprimento da autonomia patrimonial. 

 

O recém-acrescido § 4º do art. 50 do CC é bastante relevante ao tema deste trabalho, 

porque esclarece que a “mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de 

que trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica”. 

As alterações introduzidas pela MP n. 881/2019 no art. 50 do CC são relevantes, 

porque conceituam, de maneira minimamente clara, as expressões “confusão patrimonial” e 

“desvio de finalidade”, conferindo mais segurança jurídica ao trato da matéria. Porém, como a 

MP não havia sido convertida em lei até a data em que foi depositado o presente trabalho, nos 

limitamos a registrar as definições de desvio de finalidade e confusão patrimonial, sem 

aprofundar qualquer juízo de valor sobre seu conteúdo. 

Por outro lado, com relação aos sujeitos que podem ser atingidos pela desconsideração 

episódica, a jurisprudência do STJ tem admitido a sua aplicação tanto na modalidade 

inversa141 quanto também em casos envolvendo pessoas jurídicas participantes de grupos 

econômicos142. 

Nos termos do Enunciado n. 406 da 5
a
 Jornada de Direito Civil, “a desconsideração da 

personalidade jurídica alcança os grupos de sociedades quando estiverem presentes os 

pressupostos do art. 50 do Código Civil e houver prejuízo para os credores até o limite 

transferido entre as sociedades”. 

Como se percebe, a desconsideração da personalidade jurídica, além de ter caráter 

subjetivo, porque só pode ser aplicada aos praticantes do abuso de personalidade, tem também 

caráter limitado, porque só atinge os bens que foram transferidos ilegalmente. 

                                                 
141

  Nesse sentido, por exemplo: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 3
a
 Turma. Recurso Especial 

n. 1522142/PR. Relator: ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgado em 13 jun. 2017. Publicado no DJe em 22 

jun. 2017; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 3
a
 Turma. Recurso Especial n. 948.117/MS. Relatora: 

ministra Nancy Andrighi. Julgado em 22 jun. 2010. Publicado no DJe em 3 ago. 2010. 
142

  Nesse sentido, por exemplo: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 4
a
 Turma. Recurso Especial 

n. 744.107⁄SP. Relator: ministro Fernando Gonçalves. Julgado em 20 maio 2008. Publicado no DJe em 12 

ago. 2008; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça.. 1
a
 Turma. Agravo Regimental no Agravo em Recurso 

Especial n. 89.618/PE. Relator: ministro Gurgel de Faria. Julgado em 23 jun. 2016. Publicado no DJe em 18 

ago. 2016; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma. Embargos Declaratórios no Agravo 

Regimental no Recurso Especial n. 1511682/PE. Relator: ministro Herman Benjamin. Julgado em 25 out. 

2016. Publicado no DJe em 8 nov. 2016. 
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Fabio Ulhoa Coelho143 destaca que, ao positivar a teoria maior da desconsideração no 

art. 50 do CC, o legislador brasileiro reafirmou seu compromisso constitucional com a 

preservação da personalidade jurídica e da autonomia patrimonial das sociedades e de seus 

sócios, pois restringiu a despersonificação a casos excepcionais, em que haja comprovado 

abuso de personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou abuso patrimonial. 

Nas palavras do autor, “a teoria maior da desconsideração da personalidade não é uma 

teoria contrária à personalização das sociedades empresárias”, porque o seu objetivo, ao revés, 

é “preservar o instituto, coibindo práticas fraudulentas e abusivas que dele se utilizam”. 

Sobre o alcance da desconsideração da personalidade, é fundamental esclarecer que a 

sua aplicação não tem como efeito a despersonificação absoluta da entidade, mas apenas e tão 

somente a ineficácia da autonomia patrimonial, para fins de responsabilização de quem usou 

abusivamente do “véu” de personalidade como instrumento à prática de atos ilícitos.  

Aliás, é nesse sentido que se posiciona a doutrina, aqui exemplificada por Arnoldo 

Wald144, Heleno Taveira Tôrres145, Ricardo Mariz de Oliveira e Ramon Tomazela Santos146.  

No âmbito jurisprudencial, a posição é a mesma, como exemplifica o voto proferido 

pela ministra do STJ Maria Isabel Gallotti no EREsp n. 1.306.553/SC147, no sentido de que a 

aplicação do art. 50 do CC não acarreta “a despersonalização da sociedade, porquanto 

aplicável a certo ou determinado negócio e impõe apenas a ineficácia da pessoa jurídica frente 

ao lesado”.  

Aplicando-se essa premissa a casos envolvendo grupos econômicos, conclui-se que, 

mesmo quando a personalidade jurídica de uma ou mais sociedades é desconsiderada, elas 

não deixam de ter a sua existência fática e jurídica; não se convertem, como num passe de 

mágica, numa única entidade. 
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  COELHO, Fábio Ulhoa. As teorias da desconsideração. In: TÔRRES, Heleno T., QUEIROZ, Mary Elbe 

(coords.). Desconsideração da personalidade jurídica em matéria tributária. São Paulo: Quartier Latin, 

2005. p. 260-273. p. 264. 
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  WALD, Arnoldo; MOREIRA, Luiza Rangel. Da desconsideração da personalidade jurídica e os seus efeitos 

tributários. In: TÔRRES, Heleno Taveira; QUEIROZ, Mary Elbe (coords.). Desconsideração da 

personalidade jurídica em matéria tributária. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 232-257. p. 247. 
145

  TÔRRES, Heleno Taveira. Regime tributário da interposição de pessoas e da desconsideração da 

personalidade jurídica: os limites do art. 135, II e III, do CTN. In: TÔRRES, Heleno Taveira; QUEIROZ, 

Mary Elbe (coords.). Desconsideração da personalidade jurídica em matéria tributária. São Paulo: 

Quartier Latin, 2005. p. 22-68. 
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  OLIVEIRA, Ricardo Mariz; FAJERSZTAJN, Bruno; SILVA, Fabiana C. A. F.; SANTOS, Ramon 

Tomazela. XL Simpósio Nacional de Direito Tributário do CEU-Escola de Direito. “Grupos econômicos”. 

In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (coord.). Grupos econômicos. Porto Alegre: Magister, 2015. v. 1. 

p. 79-126. p. 112-113. 
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  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Seção. Recurso Especial n. 1.306.553/SC. Relatora: ministra 

Maria Isabel Gallotti. Publicado no DJe em 12 dez. 2014. 
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Mesmo após a desconsideração, cada sociedade continua conservando a sua 

personalidade jurídica, mas sua autonomia patrimonial é episodicamente afastada, para fins de 

responsabilizá-las pela prática de um ato ilícito pontual, preciso e determinado. 

Uma vez sintetizados os requisitos materiais à desconsideração da personalidade 

jurídica nas relações civis e comerciais regidas pelo art. 50 do CC, é necessário examinar se 

esse dispositivo pode ser aplicado diretamente em matéria tributária e se, em caso positivo, 

sua aplicação pode ser realizada de forma autônoma ou se precisa ser harmonizada com 

alguma outra norma de natureza tributária. 

 

3.3  A APLICABILIDADE DO ART. 50 DO CC EM DEMANDAS TRIBUTÁRIAS: OS 

ENTENDIMENTOS DOUTRINÁRIOS E JURISPRUDENCIAIS E A NOSSA POSIÇÃO 

 

A aplicabilidade do art. 50 do CC em matéria tributária tem dividido a doutrina em, 

basicamente, duas correntes diametralmente opostas: enquanto alguns doutrinadores 

defendem a aplicação do dispositivo quando comprovados seus requisitos materiais, outros 

negam peremptoriamente a sua aplicabilidade a toda e qualquer demanda tributária. 

A corrente que defende a inaplicabilidade do art. 50 do CC em demandas tributárias 

fundamenta-se em um argumento de natureza formal: a desconsideração da personalidade 

jurídica para fins tributários, por envolver necessariamente questões relacionadas ao crédito, à 

obrigação e à responsabilidade tributária, não poderia ser disciplinada por dispositivo de lei 

ordinária, haja vista a reserva de lei complementar exigida para essas matérias pelo art. 146, 

III, da CF/1988. 

Entre os defensores da inaplicabilidade absoluta do art. 50 do CC às demandas 

tributárias, podemos citar, em caráter exemplificativo, Edmar Oliveira Andrade Filho148, José 

Eduardo Soares de Melo149 e Luciano Amaro150.  

Por outro lado, Marcelo da Rocha Ribeiro Dantas151, Maria Rita Ferragut152, Ramon 

Tomazela Santos153 e Renato Lopes Becho154 entendem que, comprovados os requisitos 
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  ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Desconsideração da personalidade jurídica no Novo Código de 

Processo Civil. São Paulo: MP, 2005. p. 77. 
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  MELO, José Eduardo Soares de; COÊLHO, Sacha Calmon Navarro; BOTTALLO, Eduardo Domingos. A 

desconsideração da personalidade jurídica no Código Civil e reflexo no direito tributário. 

In: GRUPENMACHER, Betina Treiger (coord.). Direito tributário e o novo código civil. São Paulo: 

Quartier Latin, 2004. p. 147-166. p. 166. 
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  AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 236. 
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  DANTAS, Marcelo da Rocha Ribeiro. Grupos econômicos e a responsabilidade tributária em execuções 

fiscais. São Paulo: Noeses, 2018. p. 185. 
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  FERRAGUT, Maria Rita. Grupos econômicos e solidariedade tributária. Revista Dialética de Direito 

Tributário, n. 229, p. 88-101, out. 2014. p. 95. 
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exigidos pelo art. 50 do CC, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser aplicada em 

matéria tributária para sujeitar os bens da pessoa atingida pela despersonificação à garantia e à 

solvabilidade do crédito tributário. 

Na jurisprudência, há vários acórdãos admitindo a desconsideração da personalidade 

jurídica em matéria tributária, como é o caso do acórdão proferido pelo STJ no REsp 

n. 767.021/RJ155, no qual se entendeu que “A desconsideração da pessoa jurídica, mesmo no 

caso de grupos econômicos, deve ser reconhecida em situações excepcionais, onde se 

visualiza a confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé com prejuízo a 

credores”. 

Ainda no âmbito do STJ, podemos citar os acórdãos proferidos no AgRg no AREsp 

n. 89.618/PE156 e nos Embargos Declaratórios no AgRg no REsp n. 1511682/PE157, nos quais 

aquele tribunal superior, embora não conhecendo dos recursos especiais pelo óbice posto pela 

Súmula n. 7, chancelou a imputação de responsabilidade tributária a grupos econômicos com 

base na existência de confusão patrimonial entre seus partícipes. 

Nos tribunais regionais federais, exemplificamos os seguintes acórdãos que aplicaram 

a desconsideração da personalidade jurídica em lides tributárias: Agravo n. 5046919-

17.2017.4.04.0000
158

; Agravo n. 0065820-49.2010.4.01.0000
159

; Agravo n. 0027178-

65.2014.4.01.0000
160

; Agravo n. 0802674-77.2016.4.05.0000
161

. 

Em sentido contrário, inadmitindo a desconsideração da personalidade jurídica em 

matéria tributária, identificamos um precedente isolado do TRF da 1
a
 Região, entendendo 

que, 
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por se tratar de dívida tributária, é inaplicável o art. 50 do CC para o fim de 

desconstituir a personalidade jurídica da sociedade devedora, na medida em que a 

norma adequada à responsabilização solidária do sócio-administrador tido como 

corresponsável tributário é aquela prevista no art. 135, III, do CTN.
162 

 

Assim, os precedentes exemplificados permitem concluir que o entendimento 

jurisprudencial majoritário admite a aplicabilidade do art. 50 do CC para fins de 

desconsideração da personalidade jurídica em demandas tributárias. E, a julgar pela 

expressiva quantidade de precedentes nesse sentido, parece ser essa a tendência dos nossos 

tribunais. 

No entanto, vale sublinhar que, mesmo se admitirmos a aplicabilidade do art. 50 do 

CC às demandas tributárias, a desconsideração só é cabível na via judicial, uma vez que esse 

dispositivo é expresso ao limitar a competência para determinar a despersonificação episódica 

aos juízes.  

Na esfera administrativa, eventuais abusos de personalidade manifestados por atos 

simulados, fraudulentos ou dolosos poderão ter sua validade questionada por meio de ato 

administrativo de lançamento tributário, lastreado no art. 149, VII, do CTN, como registra 

Mary Elbe Queiroz163. Nesses casos, o crédito tributário poderá ser lançado contra o 

contribuinte e eventuais responsáveis, inclusive, com base no art. 124, I, do CTN caso eles se 

enquadrem na hipótese de responsabilidade tributária “por interesse comum”. 

Embora as linhas doutrinárias e jurisprudenciais anteriormente expostas assumam 

entendimentos opostos, uma negando e outra admitindo a aplicação do art. 50 do CC em lides 

tributárias, pensamos haver uma terceira alternativa interpretativa que, harmonizando os 

pontos de divergência entre essas duas correntes, fornece uma solução para o dilema que é 

compatível com as normas gerais postas pelo CTN e com o art. 146, III, da CF/1988. 

Precisamente, entendemos que, em face da reserva de lei complementar exigida pelo 

art. 146, III, da CF/1988, o dispositivo de lei ordinária veiculado pelo art. 50 do CCC não 

pode ser aplicado isoladamente e de forma autônoma em demandas tributárias, mas pode e 

deve ser aplicado de forma conjugada e harmônica com as normas gerais sobre 

responsabilidade tributária prescritas pelos arts. 124, I, e 128 do CTN. 
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Adotamos, assim, uma posição intermediária entre essas duas correntes antagônicas, 

que concilia (i) a posição doutrinária que enxerga na reserva de lei complementar um 

obstáculo formal à aplicabilidade do art. 50 do CC em matéria tributária (ii) com a posição 

que prestigia a importância e a eficácia prática da permissão para desconsideração da 

personalidade jurídica, estendendo-a para as demandas tributárias. 

No caso dos grupos econômicos, entendemos que o art. 50 do CC dever ser aplicado 

em conjunto e harmonicamente com a hipótese de responsabilidade solidária “por interesse 

comum” prevista pelo art. 124, I, do CTN, que, como visto, pode ser aplicada para 

responsabilizar membros de grupos empresariais apenas quando participarem conjuntamente 

do fato gerador da obrigação tributária ou do surgimento de um “estado de incobrabilidade”  

do respectivo crédito. 

Nesses casos, como a aplicação do art. 50 do CC pressupõe um ato ilícito tipificado 

como abusivo da personalidade jurídica, o interesse comum referido pelo art. 124, I, do CTN 

só se exterioriza quando as condutas individuais dos participantes do grupo econômico 

caracterizarem desvio de finalidade ou confusão patrimonial e, ainda assim, somente quando a 

consequência concreta do uso abusivo de personalidade for o surgimento da obrigação 

tributária ou de um “estado de incobrabilidade” do respectivo crédito. 

Ou seja, para ser aplicada em demandas tributárias, a desconsideração da 

personalidade jurídica deve ter como referencial obrigatório o vínculo (art. 128 do CTN) e o 

interesse jurídico comum (art. 124, I, do CTN) na obrigação tributária ou no “estado de 

incobrabilidade” do respectivo crédito. 

Na prática, isso significa dizer que a despersonificação só será cabível se houver 

demonstração de nexo de causalidade entre o (i) abuso de personalidade, caracterizado por 

confusão patrimonial ou desvio de finalidade, e (ii) o fato gerador da obrigação tributária ou 

(iii) o “estado de incobrabilidade” do seu respectivo crédito. 

Daí por que, para a desconsideração da personalidade jurídica de participantes de 

grupos econômicos, não é suficiente, por exemplo, a demonstração de qualquer tipo de 

confusão patrimonial entre seus integrantes ou de desvio de finalidade, pois a aplicação 

harmônica e conjugada do art. 50 do CC com o art. 124, I, do CTN exige tipos qualificados de 

confusão patrimonial e desvio de finalidade, que só se caracterizam quando a sua 

consequência for o surgimento do fato gerador ou de um “estado de incobrabilidade” crédito. 

Para facilitar a visualização prática da posição ora defendida, imaginemos o seguinte 

exemplo, envolvendo três empresas de um mesmo grupo econômico “orgânico” no qual todas 
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as entidades são controladas por uma mesma família e compartilham alguns poucos 

empregados e uma mesma sede. 

Imaginemos, nesse exemplo, que a empresa A, sujeito passivo de crédito tributário 

exigido em uma determinada execução fiscal, dissolve-se irregularmente e transfere para a 

empresa B seus ativos, para que esta os utilize em suas atividades operacionais, ficando A 

sem patrimônio suficiente para garantir sua dívida; por sua vez, alguns anos depois da 

dissolução irregular de A, a empresa C se torna fiadora da empresa B, embora nunca tenha 

tido relação patrimonial ou operacional com essa última ou com a empresa A.  

Nessa situação hipotética, entendemos que a empresa B poderia ter sua personalidade 

desconsiderada pela aplicação conjugada dos arts. 50 do CC e 124, I, do CTN para fins de ser 

responsabilizada pelo referido crédito da empresa A, pois a empresa B, embora não tenha 

participado do fato gerador, participou, ao receber os ativos derivados da dissolução irregular 

de A, do surgimento do “estado de incobrabilidade” do crédito tributário executado, 

deixando-a sem patrimônio para saldar seus débitos próprios. 

No entanto, nessa mesma situação, a aplicação conjugada dos arts. 50 do CC e 124, I, 

do CTN ao caso da empresa C conduz a conclusão diversa: sua personalidade jurídica não 

poderá ser validamente desconsiderada e não lhe poderá ser atribuída responsabilidade 

tributária pelos créditos devidos por A. 

É que, embora as empresas A e C sejam participantes do mesmo grupo econômico, 

sejam controladas pela mesma família e compartilhem alguns empregados e a mesma sede, 

esses entrelaçamentos patrimoniais, típicos dos grupamentos empresariais, não tiveram 

influência sobre o surgimento da obrigação tributária e do “estado de incobrabilidade” dos 

créditos exigidos da entidade A.  

Além disso, a fiança outorgada pela empresa C à empresa B foi irrelevante tanto para 

o surgimento da obrigação tributária quanto para a “incobrabilidade” dos respectivos créditos, 

pois a garantia foi oferecida anos depois desses eventos. 

Esse exemplo hipotético revela que a aplicação conjugada do art. 50 do CC com o 

art. 124, I, do CTN permite que a desconsideração da personalidade, para fins de 

responsabilização tributária, atinja, de forma precisa, apenas a sociedade participante do 

grupo econômico a qual, por ter praticado um ato de confusão patrimonial, contribuiu 

efetivamente para a “incobrabilidade” de um determinado crédito tributário e, por isso, 

tornou-se responsável tributária na exata medida da dívida inadimplida. 

Considerando-se que, num mesmo grupo econômico, é possível a coexistência entre 

sociedades cujos patrimônios e cujas atividades tenham natureza lícita e entidades praticantes 
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de atos abusivos de personalidade jurídica, a nossa proposta interpretativa se alinha ao 

Enunciado n. 7 do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, no sentido 

de que “só se aplica a desconsideração da personalidade jurídica quando houver a prática de 

ato irregular, e limitadamente, aos administradores ou sócios que hajam nele incorrido”. 

Se a desconsideração da personalidade jurídica tem sido considerada, pela 

jurisprudência do STJ164, como punição cabível para quem abusa da personalidade jurídica a 

fim de prejudicar credores, é natural que essa sanção seja aplicada apenas aos autores do ato 

ilícito, sem, no entanto, atingir sociedades integrantes do mesmo grupo econômico que não 

concorreram nem se beneficiaram da ilicitude. 

Assim, a aplicação conjugada e harmônica do art. 50 do CC com a norma geral 

veiculada pelo art. 124, I, do CTN é absolutamente coerente com o caráter subjetivo e 

limitado da responsabilidade tributária, que se revela pela exigência de vinculação com o fato 

gerador, posta pelo art. 128 do CTN e também pela limitação da responsabilização ao 

montante da obrigação inadimplida.  

Se os efeitos patrimoniais da desconsideração da personalidade jurídica não se 

limitarem ao valor do débito surgido ou inadimplido como consequência do exercício abusivo 

da personalidade jurídica e se os seus efeitos subjetivos não se limitarem aos praticantes dos 

atos ilícitos, a despersonificação assumirá uma natureza objetiva, ilimitada e universal, pois 

atingirá indistintamente todos os participantes do grupo econômico, independentemente da 

autoria da infração, e a totalidade do seu patrimônio, independentemente de origem ilegítima. 

E é justamente em virtude dessa necessidade de se interpretar e aplicar o direito de 

forma sistêmica, coerente e integrada que alguns doutrinadores têm defendido que o art. 50 do 

CC deve ser aplicado conjuntamente com as normas gerais veiculadas pelo CTN. 

Robson Maia Lins165, ao tratar da aplicabilidade do art. 50 do CC para fins de 

responsabilização de grupos econômicos, afirma que é necessária a concomitância dos 

requisitos exigidos por esse dispositivo de lei ordinária com aqueles exigidos pelo CTN. 

Partindo dessa premissa, o autor conclui que deve “estar documentado o interesse comum de 

que trata o art. 124, I, do CTN como também a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade 

de que tratam o art. 50 do CC”. 

                                                 
164

  Nesse sentido, cita-se, por exemplo, o acórdão proferido no REsp 1526287/SP. BRASIL. Superior Tribunal 
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a
 Turma. Recurso Especial n. 1526287/SP. Relatora: ministra Nancy Andrighi. Julgado em 16 

maio 2017. Publicado no DJe em 26 maio 2017. 
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  LINS, Robson Maia. Uma importante distinção: Responsável tributário em função de grupo econômico e 

polo passivo de execução fiscal. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (coord.). Grupos econômicos. Porto 

Alegre: Magister, 2015. v. 1. p. 785-786. 
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Segundo Elidie Palma Bifano166, “quando se pretende exigir a desconsideração da 

personalidade jurídica” para fins de atribuição de responsabilização tributária, há se observar 

os limites postos pelo CTN, que deve ser “interpretado harmonicamente com a própria lei 

civil”, em face da reserva de lei complementar que o art. 146, III, da CF/1988 atribui às 

normas gerais sobre responsabilidade tributária. 

Nessa mesma linha, podemos citar as posições de Heleno Taveira Tôrres167 e de Mary 

Elbe Queiroz168, que, em linhas gerais, também entendem que a desconsideração da 

personalidade jurídica, em matéria tributária, deve manter relação com normas gerais sobre 

responsabilidade veiculadas pelo CTN. 

Na esfera jurisprudencial, vale destacar precedente do TRF da 5
a
 Região no sentido de 

que, “se a Constituição Federal reserva à lei complementar a prerrogativa de dispor sobre 

obrigação tributária, da qual a responsabilidade tributária constitui um de seus elementos, não 

caberia ao julgador desprezar as disposições do CTN para aplicar as prescrições gerais da lei 

ordinária”169.  

Ainda no TRF da 5ª Região, citamos, exemplificativamente, os seguintes acórdãos: 

Agravo de Instrumento n. 138.551
170

 e Agravo n. 0804136-98.2018.4.05.0000
171

. 

Em sentido análogo, o TRF da 3
a
 Região, em caso envolvendo a responsabilidade de 

grupos econômicos, deixou claro que tanto o art. 30, X, da Lei n. 8.212/1991 quanto o art. 50 

do CC, por serem dispositivos de lei ordinária, “sujeitam-se igualmente às regras gerais 

veiculadas pelo Código Tributário Nacional, em especial o seu art. 124, que cuida da 

responsabilidade tributária”172. 

É bem verdade que nenhum dos doutrinadores e precedentes anteriormente citados se 

manifestou sobre a aplicação conjugada do art. 50 do CC com o art. 124, I, do CTN nos 
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Rogério Fialho Moreira. Julgado em14 out. 2014. Publicado no DJe em 16 out. 2014. 
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desembargador Manoel de Oliveira Erhardt. Julgado em 26 mar. 2015. Publicado no DJe em 31 mar. 2015. 
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desembargador Leonardo Carvalho. Julgado em 31 ago. 2018. 
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  BRASIL. Tribunal Regional Federal. 3ª Região. 5
a
 Turma. Agravo de Instrumento n. 505723. Relatora: 

desembargadora Louise Filgueiras. Julgado em 20 jan. 2014. Publicado no DJe em 23 jan. 2014. 
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exatos termos ora propostos. Mas também é verdade que não encontramos nenhuma posição 

expressamente contrária à nossa proposta. 

No entanto, como alguns doutrinadores, a exemplo de Marcelo Ribeiro Dantas173, 

Maria Rita Ferragut174 e Paulo César Conrado175, entendem que o art. 50 do CC não cria 

hipótese de responsabilidade tributária, mas sim uma hipótese de responsabilização puramente 

patrimonial, seria possível enxergar, nessa premissa, um possível óbice à aceitação da 

aplicação conjugada daquele dispositivo com o art. 124, I, do CTN. 

Segundo Maria Rita, o art. 50 do CC deve ser considerado como regra atributiva de 

responsabilidade apenas patrimonial, e não tributária, pelos seguintes motivos: (i) o 

dispositivo deixaria claro que a consequência da desconsideração seria a submissão dos bens 

pessoais dos sócios e dos administradores, e não a sua própria sujeição passiva, aos credores 

lesados pelo negócio desconsiderado; (ii) as pessoas cujos bens são atingidos pela 

desconsideração seriam terceiros no processo executivo; (iii) o CTN não prevê hipótese de 

responsabilidade em função da mera participação em grupo econômico e, por isso, a sua 

responsabilização seria puramente patrimonial e teria fundamento no referido art. 50. 

Embora concordemos com a referida autora quando afirma que nem o art. 50 do CC 

cria hipótese de responsabilidade tributária, nem há no CTN uma regra específica atribuindo 

responsabilidade pela simples condição de participante do grupo econômico, não pensamos 

que essas circunstâncias sejam incompatíveis com a nossa proposta de aplicação conjunta 

daquele dispositivo com o art. 124, I, do CTN.  

Posicionamo-nos assim, em primeiro lugar, porque o CTN, ao tratar das hipóteses de 

responsabilidade tributária, não previu nenhum tipo de responsabilização puramente 

patrimonial que seja desvinculada do fato gerador da obrigação tributária e do seu respectivo 

contribuinte; pelo contrário, o art. 128 do CTN, expressamente, condiciona a criação de 

qualquer hipótese de responsabilidade não prevista em seu texto à vinculação com o fato 

gerador. 

Mesmo a responsabilidade “de terceiros”, prevista nos arts. 134 e 135 do CTN, é 

tratada como hipótese de responsabilidade subjetiva e pessoal das pessoas ali taxativamente 

indicadas, que sempre mantêm algum grau de vinculação com o fato gerador da obrigação 
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  Também é o caso de Marcelo da Rocha Ribeiro Dantas, que também entende que o art. 50 do CC trata de 

uma hipótese de responsabilidade puramente patrimonial e não verdadeiramente tributária. DANTAS, 
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tributária. Da mesma forma, nos dispositivos que tratam das garantias do crédito tributário, 

espraiados no capítulo VI do CTN, também não se visualiza nenhuma hipótese de 

responsabilização puramente patrimonial pelos créditos tributários.  

Parece-nos ser natural que o CTN não tenha previsto hipóteses específicas de 

responsabilização puramente patrimonial atribuíveis a “terceiros” não eleitos como 

responsáveis tributários, pois, do ponto de vista pragmático e finalístico, o instituto da 

responsabilidade tributária tem por objetivo garantir o crédito tributário com o patrimônio dos 

responsáveis, e não com outros atributos inerentes à personalidade. 

Com efeito, a principal consequência jurídica e prática da atribuição de 

responsabilidade tributária é, em qualquer das hipóteses descritas no CTN, a submissão do 

patrimônio do responsável como forma de garantir o crédito tributário objeto da 

responsabilização.  

Tanto isso é assim que as restrições aos direitos subjetivos dos responsáveis 

tributários, previstas no CTN e na legislação ordinária, objetivam, em última instância, atingir 

e restringir seu patrimônio. É o caso, por exemplo, da inscrição dos seus nomes na Dívida 

Ativa, no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais 

(Cadin) ou nos órgãos de proteção ao crédito (Serasa etc.) e das limitações à obtenção de 

incentivos fiscais ou à contratação com órgãos públicos. 

Em segundo lugar, mesmo se admitíssemos a existência de hipóteses de 

responsabilidade puramente patrimonial, o fato é que ainda assim essa responsabilização tem 

por objeto a garantia de obrigações e créditos tributários e, portanto, só poderia ser aplicada 

em harmonia com as normas gerais veiculadas pelo Código Tributário. Do contrário, haveria 

violação à reserva de lei complementar atribuída a essa matéria pelo art. 146, III, da CF/1988. 

Ora, se a finalidade das regras atributivas de responsabilidade tributária é garantir o 

crédito tributário por meio do patrimônio dos responsáveis e se as normas gerais sobre essa 

matéria devem ser veiculadas por lei complementar, não nos parece fazer sentido lógico e 

jurídico que uma hipótese de responsabilidade puramente patrimonial fosse criada, para fins 

tributários, por um dispositivo de lei ordinária, como é o caso do art. 50 do CC. 

Em terceiro lugar, embora a desconsideração da personalidade jurídica não traduza 

hipótese típica de responsabilidade tributária, a jurisprudência do STJ176 tem entendido que se 

trata de “medida excepcional destinada a punir os sócios”, pessoas naturais ou jurídicas, “de 

modo a responsabilizá-las pelos prejuízos que, em fraude ou abuso, causaram a terceiros”. 
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Nancy Andrighi. Julgado em 16 maio 2017. Publicado no DJe em 26 maio 2017. 
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Mesmo nos casos de desconsideração inversa, teoricamente aplicável aos grupos 

econômicos, o STJ177 é incisivo ao afirmar que o objetivo buscado pela medida excepcional é 

“responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações do sócio controlador”. 

Em obra sobre a aplicação da disregard doctrine em matéria tributária, Arnoldo Wald 

e Luiza Rangel Moreira178 adotam essa linha de raciocínio ao afirmar que a desconsideração 

da personalidade jurídica “se dá apenas para os propósitos de alcançar a responsabilidade de 

sócios e administradores por obrigações tributárias”. 

Como se percebe, mesmo se considerarmos que a consequência prática da 

desconsideração é uma medida de constrição patrimonial, ainda assim a sua finalidade 

institucional é responsabilizar e punir as pessoas, físicas e jurídicas, que cometeram abuso de 

personalidade jurídica mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 

Aliás, o inciso VII do art. 790 do CPC/2015 usa a expressão “responsável” para 

qualificar a pessoa cujos bens são atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica. 

Ora, tratando-se de desconsideração para fins tributários, essa expressão deve ser entendida 

como sinônimo de responsável tributário, para que o dispositivo guarde coerência com as 

normas gerais sobre responsabilidade veiculadas pelo CTN e com a reserva de lei 

complementar exigida pelo art. 146, III, da CF/1988.  

Assim, por todos esses fundamentos, entendemos que a nossa proposta de aplicação 

harmônica do art. 50 do CC com os arts. 124, I, e 128 do CTN, além de ser compatível com a 

posição de quem enxerga um caráter puramente patrimonial na responsabilidade derivada da 

desconsideração, confere integridade e coerência entre regras aparentemente contraditórias, 

garantindo, ao mesmo tempo, tratamento isonômico entre os credores tributários e os 

privados. 

A alternativa interpretativa ora defendida obedece, por um lado, tanto à limitação 

formal da exigência de lei complementar posta pelo art. 146, III, da CF/1988 quanto à 

limitação material da exigência de vínculo ou interesse comum com fato gerador, prescrita 

pelos arts. 128 e 124, I, do CTN; por outro, permite que o instituto da desconsideração da 

personalidade jurídica também seja aplicado quando o uso abusivo da personalidade resulte 

no surgimento ou na “incobrabilidade” de um crédito tributário. 
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Além disso, permite que tanto o credor privado quanto o credor tributário usem o 

instituto da desconsideração da personalidade jurídica para coibir o uso abusivo do véu de 

personificação, mas sempre observando as limitações formais e materiais aplicáveis à 

obrigação, ao crédito e à responsabilidade tributária. 

Nessa ordem de ideias, convém lembrar que, conforme ensina o professor da 

universidade de Yale Jack M. Balkin179, a coerência do direito se manifesta quando seus 

princípios, suas políticas e seus propósitos formam um conjunto coeso e harmônico, apto a 

permitir que os conflitos normativos sejam resolvidos de uma maneira razoável e não 

arbitrária.  

Uma vez firmada nossa posição de que, em lides envolvendo responsabilidade 

tributária de grupos econômicos, o art. 50 do CC deve ser aplicado de forma harmônica e 

conjugada com os arts. 124, I, e 128 do CTN, demonstramos como ocorre a subsunção dessa 

premissa aos conceitos de confusão patrimonial e desvio de finalidade, cuja presença 

caracteriza o uso abusivo de personalidade jurídica e autoriza a sua desconsideração. 

 

3.4  A APLICABILIDADE CONJUGADA DO ART. 50 DO CC COM O ART. 124, I, DO CTN PARA 

FINS DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E RESPONSABILIZAÇÃO 

TRIBUTÁRIA DE PARTICIPANTES DE GRUPOS ECONÔMICOS: ANÁLISE DE CASOS 

CONCRETOS E HIPOTÉTICOS 

 

Como antecipado, quando a responsabilização tributária de participantes de grupos 

econômicos tiver como fundamento ato ilícito consistente no abuso de personalidade jurídica, 

apto a permitir a sua desconsideração nos termos do art. 50 do CC, a aplicação desse 

dispositivo de lei ordinária deve se dar de forma conjugada com o art. 124, I, do CTN. 

Segundo pensamos, a aplicação harmônica e conjugada do art. 50 do CC com o 

art. 124, I, do CTN para fins de desconsideração da personalidade jurídica voltada para a 

responsabilização tributária dá origem a conceitos próprios e qualificados de confusão 

patrimonial e desvio de finalidade, cuja configuração pressupõe que a consequência concreta 
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desses ilícitos seja o surgimento do fato gerador ou do “estado de incobrabilidade” do 

respectivo crédito.  

E isso porque, se a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade não resultarem nem 

no surgimento do fato gerador, nem na “incobrabilidade” do respectivo crédito, nenhum 

desses dois ilícitos pode ser subsumido à hipótese de responsabilidade solidária por “interesse 

comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”, descrita pelo art. 

124, I, do CTN. 

Adequando-se o conceito apresentado neste trabalho à especificidade imposta pela 

aplicação conjugada do art. 50 do CC com o art. 124, I, do CTN, poderíamos afirmar que, 

para fins de desconsideração da personalidade jurídica e responsabilização tributária: 

 

(i)  há desvio de finalidade quando a sociedade é utilizada para fins diferentes 

daqueles previstos em seus atos constitutivos e esse uso abusivo da 

personalidade jurídica tem como consequência concreta o surgimento de uma 

obrigação tributária ou então de um “estado de incobrabilidade” do respectivo 

crédito; 

(ii)  há confusão patrimonial quando se constata uma mistura de patrimônios tão 

intensa a ponto de não permitir a identificação dos seus verdadeiros titulares e 

essa promiscuidade tem como consequência o surgimento de uma obrigação 

tributária ou então de um “estado de incobrabilidade” respectivo crédito. 

 

Em nossa opinião, quando aplicados a lides envolvendo responsabilização de grupos 

econômicos, esses dois conceitos específicos de confusão patrimonial e desvio de finalidade 

são indispensáveis para que a atribuição de responsabilidade respeite a limitação formal 

exigida pelo art. 146, III, do CTN e, sobretudo, as limitações materiais, subjetivas e 

quantitativas, impostas pelos arts. 124, I, e 128 do CTN. 

Afinal de contas, tanto a responsabilidade tributária quanto a desconsideração da 

personalidade jurídica obedecem a duas limitações materiais: (i) uma subjetiva, porque só se 

aplicam àqueles que contribuíram para o surgimento ou para a “incobrabilidade” do crédito 
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tributário mediante a prática de ato denotador de abuso de personalidade180; e (ii) uma 

quantitativa, pois só são atingidos bens no limite dos créditos tributários inadimplidos181. 

Como dentro de um mesmo grupo econômico podem existir sociedades praticantes e 

outras não praticantes de atos de abuso de personalidade, a aplicação dos conceitos 

específicos de confusão patrimonial e desvio de finalidade, derivados da conjugação do art. 50 

do CC com o art. 124, I, do CTN, é determinante para que a desconsideração da personalidade 

jurídica e a responsabilização tributária recaiam apenas sobre quem contribuiu efetivamente 

para o surgimento ou para a “incobrabilidade” de um determinado crédito tributário. 

É o que pretendemos demonstrar a seguir, a partir de exemplos concretos (extraídos da 

jurisprudência) e hipotéticos. 

Começamos com alguns exemplos envolvendo confusão patrimonial, porque, como 

registra Sacha Calmon Navarro Coêlho182, se trata da “hipótese alegada com mais recorrência” 

na esfera tributária, apoiando-se, com frequência, “na simples relação econômica entre as 

diversas pessoas jurídicas componentes do grupo”.  

Maria Rita Ferragut183 afirma que o termo “confusão patrimonial” vem recebendo 

“acepções equivocadas” pela jurisprudência, que termina por desconsiderar “o limite posto 

pelo art. 50 do CC” ao empregar “uma amplitude quase ilimitada às possibilidades de 

desconsideração”. 

As críticas apontadas pelos ilustres doutrinadores são pertinentes e, em nossa opinião, 

têm origem na dificuldade em se distinguir a confusão patrimonial ilícita, tipificada pelo 

art. 50 do CC, do compartilhamento de patrimônios lícito, que é muito comum nos grupos 

econômicos de direito, de fato ou “orgânicos”. 

Como salienta Tácio Lacerda Gama184, o compartilhamento de instalações, endereços, 

empregados e prestadores de serviços, assim como a realização de empréstimos e o 
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  Vale lembrar, sobre esse ponto, o teor do Enunciado n. 7 do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da 

Justiça Federal, no sentido de que “só se aplica a desconsideração da personalidade jurídica quando houver a 

prática de ato irregular, e limitadamente, aos administradores ou sócios que hajam nele incorrido”. 
181

  A propósito, convém rememorar também o Enunciado n. 406 da 5
a
 Jornada de Direito Civil: “a 

desconsideração da personalidade jurídica alcança os grupos de sociedades quando estiverem presentes os 

pressupostos do art. 50 do Código Civil e houver prejuízo para os credores até o limite transferido entre as 

sociedades”. 
182

  COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Responsabilidade tributária das sociedades integrantes de grupo 

econômico. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (coord.). Grupos econômicos. Porto Alegre: Magister, 

2015. v. 1. p. 157-185. p. 171. 
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  FERRAGUT, Maria Rita. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica e os grupos econômicos. 

In: CONRADO, Paulo Cesar; ARAUJO, Juliana Furtado Costa (orgs.). O Novo CPC e seu impacto no 

direito tributário. São Paulo: Fiscosoft, 2015. p. 28. 
184

  GAMA, Tácio Lacerda. Contornos jurídicos da responsabilidade tributária entre empresas do mesmo grupo 

econômico. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (coord.). Grupos econômicos. Porto Alegre: Magister, 

2015. v. 1. p. 761-777. p. 767. 
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oferecimento de garantias, são meros indícios da existência de grupo econômico, que por si 

sós não fazem presumir a existência da confusão patrimonial exigida pelo art. 50 do CC e, por 

isso, não autorizam a imputação de responsabilidade tributária. 

Na verdade, não há nada de ilícito no compartilhamento de custos e despesas entre 

empresas integrantes de um mesmo grupo econômico, desde que isso seja feito de forma 

transparente e pública e que as transferências de recursos e ativos sejam devidamente 

contabilizadas.  

Maria Rita Ferragut185, aliás, afirma que, se “duas empresas possuem os mesmos 

sócios e encontram-se estabelecidas na mesma localidade, mas possuem contabilidade e 

movimentações financeiras próprias e há perfeita distinção patrimonial, não há que se falar 

com confusão patrimonial”. 

Tanto isso é assim que a própria RFB, por meio da Solução de Divergência Cosit 

n. 23/2012186, autoriza e regulamenta os efeitos tributários do rateio de despesas entre 

participantes de grupos econômicos, confirmando a ilicitude dessa prática, corriqueira no 

mundo dos negócios. 

Diante de um contexto de imprecisão jurisprudencial, o conceito específico de 

confusão patrimonial ora proposto desempenha o relevante papel de oferecer um caminho 
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  FERRAGUT, Maria Rita. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica e os grupos econômicos. 

In: CONRADO, Paulo Cesar; ARAUJO, Juliana Furtado Costa (orgs.). O Novo CPC e seu impacto no 

direito tributário. São Paulo: Fiscosoft, 2015. p. 28. 
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  “ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO EMENTA: É possível a concentração, em 

uma única empresa, do controle dos gastos referentes a departamentos de apoio administrativo centralizados, 

para posterior rateio dos custos e despesas administrativos comuns entre empresas que não a mantenedora da 

estrutura administrativa concentrada. Para que os valores movimentados em razão do citado rateio de custos e 

despesas sejam dedutíveis do IRPJ, exige-se que correspondam a custos e despesas necessárias, normais e 

usuais, devidamente comprovadas e pagas; que sejam calculados com base em critérios de rateio razoáveis e 

objetivos, previamente ajustados, formalizados por instrumento firmado entre os intervenientes; que 

correspondam ao efetivo gasto de cada empresa e ao preço global pago pelos bens e serviços; que a empresa 

centralizadora da operação aproprie como despesa tão-somente a parcela que lhe cabe de acordo com o 

critério de rateio, assim como devem proceder de forma idêntica as empresas descentralizadas beneficiárias 

dos bens e serviços, e contabilize as parcelas a serem ressarcidas como direitos de créditos a recuperar; e, 

finalmente, que seja mantida escrituração destacada de todos os atos diretamente relacionados com o rateio 

das despesas administrativas. Relativamente à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, observadas as 

exigências estabelecidas no item anterior para regularidade do rateio de dispêndios em estudo: a) os valores 

auferidos pela pessoa jurídica centralizadora das atividades compartilhadas como reembolso das demais 

pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico pelo pagamento dos dispêndios comuns não integram a 

base de cálculo das contribuições em lume apurada pela pessoa jurídica centralizadora; b) a apuração de 

eventuais créditos da não cumulatividade das mencionadas contribuições deve ser efetuada 

individualizadamente em cada pessoa jurídica integrante do grupo econômico, com base na parcela do rateio 

de dispêndios que lhe foi imputada; c) o rateio de dispêndios comuns deve discriminar os itens integrantes da 

parcela imputada a cada pessoa jurídica integrante do grupo econômico para permitir a identificação dos itens 

de dispêndio que geram para a pessoa jurídica que os suporta direito de creditamento, nos termos da 

legislação correlata. DISPOSITIVOS LEGAIS: arts. 251 e 299, Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999; 

art. 123 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); arts. 2º e 3º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 

1998; art. 1º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002; e art. 1º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 

2003.” 
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preciso e seguro para a caracterização da promiscuidade patrimonial ilícita, que realmente 

autoriza a desconsideração da personalidade jurídica e a responsabilização tributária de 

participantes de grupos econômicos. 

E isso porque, quando se adota o fato gerador da obrigação tributária e o “estado de 

incobrabilidade” do respectivo crédito como referenciais obrigatórios à caracterização do 

conceito específico de confusão patrimonial, um simples teste de nexo de causalidade permite 

identificar se um determinado ato se enquadra ou não nesse conceito. 

Com efeito, se a consequência concreta do ato abusivo de personalidade for o 

surgimento ou a “incobrabilidade” do débito tributário, haverá confusão patrimonial nos 

termos da aplicação conjugada do art. 50 do CC com o art. 124, I, do CTN e o infrator 

praticante poderá ser responsabilizado, tendo em conta a caracterização do “interesse comum 

na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”.  

Por outro lado, se não houver esse necessário nexo de causalidade entre o ato de 

compartilhamento patrimonial e o surgimento da obrigação tributária ou do “estado 

incobrabilidade” do respectivo crédito tributário, não estará caracterizado o conceito tributário 

próprio de confusão patrimonial, derivado da conjugação do art. 50 do CC com o art. 1224, I, 

do CTN e não será possível responsabilizar tributariamente os envolvidos. 

Embora sem invocar expressamente o conceito tributário próprio de confusão 

patrimonial ora proposto, encontramos precedente do TRF da 5
a
 Região que, em caso 

envolvendo a responsabilidade de suposto integrante de grupo econômico, corretamente 

distinguiu a confusão patrimonial ilícita, que tem relevância para o surgimento ou para a 

“incobrabilidade” de um débito tributário, do compartilhamento de patrimônios comuns a 

grupos empresariais. 

No julgamento da Apelação Cível n. 593.531/PE, a Composição Ampliada da 4
a
 e da 

2
a
 Turmas do TRF da 5

a
 Região187 entendeu pela ausência de responsabilidade tributária e pelo 

descabimento da desconsideração da personalidade jurídica de uma empresa, supostamente 

integrante de grupo econômico devedor de passivo tributário, em virtude de ela ter sido criada 

vários anos depois dos fatos geradores, com patrimônio que não lhe fora transferido da 

sociedade devedora, dissolvida irregularmente. 

Além da evidente desconexão temporal entre a criação da empresa e os fatos 

geradores, a afastar a caracterização de interesse comum no surgimento da obrigação 

tributária, o TRF da 5
a
 Região descaracterizou a confusão patrimonial, exatamente por não ter 
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  Como o julgamento foi por maioria, aplicou-se a nova técnica de julgamento criada pelo art. 942 do CPC, em 

substituição aos hoje extintos embargos infringentes. 
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havido transferência de bens da devedora para a sociedade cuja responsabilidade foi afastada, 

que, por esse motivo, não tinha contribuído para o surgimento de um “estado de 

incobrabilidade” dos créditos executados.  

Merecem destaque alguns trechos dos votos proferidos nesse julgamento.  

O desembargador Frederico Wildson da Silva Dantas, embora tenha usado 

equivocadamente a expressão, foi preciso ao constatar que “Alguma confusão patrimonial 

sempre há de existir quando se tratar de grupo econômico, porém, a que justifique a 

responsabilização, não é porque tem a mesma sede, não é porque tem os mesmos sócios; isso 

é para caracterizar o grupo”.  

O magistrado complementou seu raciocínio afirmando que “A confusão patrimonial 

que gera responsabilização é aquela que mostra o abuso da pessoa jurídica em querer, de 

alguma forma, fraudar a responsabilidade dos credores e, pelo que li da sentença, em 

momento algum isso é discutido”. 

Nessa mesma linha, o desembargador Rubens Canuto destacou que a confusão 

patrimonial verdadeiramente relevante para fins de responsabilização tributária é aquela que 

ocorre com a própria devedora e, além disso, tem repercussão sobre os fatos geradores dos 

créditos executados. 

Canuto considerou irrelevante o fato de a empresa “ter transferido bens para 

constituição de outras empresas que, por sua vez, foram reconhecidamente, integrantes do 

grupo econômico”, justamente porque, “nesse caso, a empresa não estaria sendo utilizada para 

ocultar o patrimônio da devedora principal. Pelo contrário, ela teria repassado bens a uma 

empresa que, por sua vez, já foi reconhecida como integrante daquele grupo”. 

Já o desembargador Leonardo Carvalho, após frisar que “se trata de empresa que foi 

constituída muito tempo depois” dos fatos geradores, sublinhou o fato de que “não se divisou 

que a empresa tenha sido constituída com recursos oriundos da empresa matriz do Grupo”. 

Esses três votos, em nossa opinião, são extremamente importantes para o tema objeto 

deste trabalho, porque aplicam o conceito de confusão patrimonial com a precisão necessária, 

sem o confundirem com os casos de compartilhamento patrimonial lícitos, que são comuns e 

corriqueiros nos grupos econômicos. 

No STJ, encontramos o acórdão proferido no REsp n. 1.144.884/SC188, que chancelou 

a atribuição de responsabilidade tributária a participantes de um grupo econômico ao 

constatar que estaria 
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  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2
a
 Turma. Recurso Especial n. 1.144.884/SC. Relator: ministro 

Mauro Campbell Marques. Julgado em 7 dez. 2010. Publicado no DJe em 3 fev. 2011. 
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configurada, no plano fático, a existência de grupo econômico entre empresas 

formalmente distintas mas que atuam sob comando único e compartilhando 

funcionários, justificando a responsabilidade solidária das recorrentes pelo 

pagamento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos 

trabalhadores a serviço de todas elas indistintamente. 

 

Nesse caso, além de inúmeros outros indicativos da existência de promiscuidade 

patrimonial ilícita189, a confusão patrimonial relativa ao compartilhamento de funcionários, 

sem registros contábeis e trabalhistas, foi determinante para o surgimento do fato gerador das 

contribuições previdenciárias, pois os empregados eram informal e indistintamente alocados 

às empresas do grupo, sem que o tributo fosse recolhido pela entidade na qual os 

trabalhadores estavam registrados. 

A conclusão do STJ parece ser acertada, porque a desconsideração da personalidade 

jurídica e a imputação de responsabilidade tributária aos integrantes do grupo aparentemente 

se justificam pelo nexo de causalidade entre (i) a confusão patrimonial verificada no 

compartilhamento de funcionários e (ii) o surgimento e a “incobrabilidade” das contribuições 

previdenciárias incidentes sobre suas respectivas remunerações. 

Embora o precedente do STJ não tenha se fundamentado na aplicação conjugada do 

art. 50 do CC com o art. 124, I, do CTN, entendemos que a sua conclusão pode ser 

considerada uma demonstração de que o conceito tributário próprio de confusão patrimonial 

ora proposto fornece um critério objetivo e seguro para diferenciar do compartilhamento 

lícito, comum aos grupos empresariais, a promiscuidade patrimonial ilícita. 

Por outro lado, como exemplo de precedente que não estabelece essa necessária 

distinção podemos citar o acórdão proferido no AgRg no AREsp n. 89.618/PE190. Nessa lide, 

o STJ chancelou a atribuição de responsabilidade tributária, sob a premissa de que a confusão 
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  Segundo constatou o tribunal de origem: “Além disso, a fiscalização previdenciária relatou diversos negócios 

entre as empresas como empréstimos sem o pagamento de juros e cessão gratuita de bens, que denotam que 

elas fazem parte de um mesmo grupo econômico. O sócio-gerente da Simóveis, Sr. Écio Sebastião Back tem 

um procuração que o autoriza a praticar atos de gerência em relação às outras empresas, sendo irmão do 

sócio-gerente delas. […] Mas há uma série de outros fatores que denotam a existência de um 

empreendimento único, como os empréstimos feitos pela Back Serviços Especializados Ltda. para a Back 

Serviços de Vigilância e Segurança Ltda. e aqueles feitos por ambas à Simóveis Ltda., todos amortizados 

sem pagamento de juros ou sequer de atualização; ou o fato de o faturamento da Simóveis ser quase 

exclusivamente oriundo do aluguel de imóveis e veículos à Back Serviços Especializados e à Back 

Vigilância, sendo que, na época, aquela, proprietária dos imóveis, devia consideráveis quantias a estas (que 

poderiam elas próprias adquirir os imóveis conforme consta do relatório da notificação); ou, ainda, o fato de 

a Back Serviços Especializados Ltda., a quem a Simóveis devia, em 30⁄06⁄2004, R$ 1.396.880,21 (um milhão 

trezentos e noventa e seis mil oitocentos e oitenta reais e vinte e um centavos), ceder gratuitamente imóvel 

seu para esta, que o alugava a terceiros e desfrutava da receita de tal aluguel”. 
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  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça.. 1
a
 Turma. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

n. 89.618/PE. Relator: ministro Gurgel de Faria. Julgado em 23 jun. 2016. Publicado no DJe em 18 ago. 

2016. 
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patrimonial estaria caracterizada apenas por “haver entre as sociedades evidente identidade de 

endereços de sede e filiais, objeto social, denominação social, quadro societário, contador e 

contabilidade, além de as empresas veicularem seus produtos no mesmo sítio na internet”. 

No entanto, os elementos adotados como indicativos de confusão patrimonial parecem 

ser meros indícios da existência de um grupo econômico, pois aparentemente se trata de 

compartilhamentos patrimoniais comuns e corriqueiros nos grupamentos empresariais, que, 

segundo alegado pela parte, não tiveram nenhuma influência nem no surgimento, nem na 

“incobrabilidade” dos créditos executados. 

Mesmo a despeito de a parte ter alegado que o acórdão do tribunal de origem era nulo, 

por não ter verificado a ausência de nexo de causalidade entre os elementos adotados como 

indicativos da confusão patrimonial e o não pagamento do tributo exigido, o STJ não deu a 

devida relevância a essa importante questão jurídica. 

Em nossa opinião, esse tipo de postura decisória é perigosa e pouco contribui para o 

amadurecimento do conceito de confusão patrimonial a ser adotado em demandas envolvendo 

a responsabilidade tributária de grupos econômicos.  

Se o compartilhamento de empregados, instalações, recursos financeiros e sites 

comerciais, ao lado da identidade de sócios, vierem a ser presumidos como atos reveladores 

de confusão patrimonial ilícita, inevitavelmente a mera existência de grupo econômico se 

tornará hipótese de desconsideração da personalidade jurídica e de responsabilização 

tributária solidária entre seus participantes. 

E, nessa hipótese, se simples elementos indicativos da existência de grupamento 

empresarial fossem considerados prova de confusão patrimonial, haveria uma evidente 

reversão da jurisprudência consolidada há décadas no STJ, no sentido de que “O mero fato de 

pessoas jurídicas pertencerem a um mesmo grupo econômico não enseja, por si só, a 

responsabilidade solidária dessas entidades”191. 

Para deixar ainda mais evidente o perigo que precedentes como o anteriormente 

exemplificado representam à segurança jurídica e ao correto enfrentamento da matéria, vale 

compará-lo com o precedente proferido pelo TRF da 5
a
 Região no Agravo de Instrumento 

n. 138.551/PE
192

. 
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  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1
a
 Turma. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

n. 549.850/RS. Relator: ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Julgado em 8 maio 2018. Publicado no DJe 

em 15 maio 2018. 
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  BRASIL. Tribunal Regional Federal. 5ª Região. Agravo de Instrumento n. 138.551/PE. Relator: 

desembargador Manoel de Oliveira Erhardt. Julgado em 26 mar. 2015. Publicado no DJe em 31 mar. 2015. 
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Partindo da premissa de que, para “restar configurada a responsabilidade solidária das 

outras empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, além das regras de 

responsabilidade do Código Tributário (art. 124), deve incidir também o artigo 50 do Código 

Civil”, o acórdão afastou a responsabilidade tributária de empresas participantes de um 

mesmo grupo econômico, por não ter constatado confusão patrimonial determinante à 

ocorrência do fato gerador ou ao surgimento de um “estado de incobrabilidade” do respectivo 

crédito. 

O precedente afasta a confusão patrimonial porque não há nos autos “comprovação da 

utilização das empresas agravantes como instrumento de esvaziamento do patrimônio do 

Diário de Pernambuco S/A e, consequentemente, do valor do faturamento desta empresa, o 

que ensejaria prejuízo à Fazenda Nacional”. 

Com base na premissa de que a confusão patrimonial ilícita é aquela que causa ao 

surgimento ou à “incobrabilidade” do débito, o TRF da 5
a
 Região considerou irrelevante 

empréstimo entre as empresas, porque foram “feitos em favor do Diário de Pernambuco” (a 

sociedade devedora) e porque o valor emprestado “retornou àquela empresa através de 

transferência financeira, não havendo, portanto, qualquer irregularidade em tal fato”.  

Igualmente, o acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 138.551/PE aplicou 

corretamente o conceito tributário próprio de desvio de finalidade ora proposto, quando 

considerou que “o fato de o comando gerencial ser exercido pelos mesmos sócios, em se 

tratando de grupo econômico, representa situação natural e, muitas vezes, necessária para a 

obtenção dos melhores resultados e objetivos”.  

O precedente tem o mérito de reconhecer que a unidade de direção, revelada pela 

existência de controle societário, não caracteriza por si só o desvio de finalidade autorizador 

da desconsideração da personalidade jurídica, porque se trata de um elemento lícito e 

corriqueiro na estruturação de grupos econômicos, de direito, de fato ou “orgânicos”.  

Como salientam Ricardo Mariz de Oliveira, Ramon Tomazela Santos e outros 

autores
193

, se não for provada a ocorrência de fraude, simulação ou outro ilícito, “não há 

abuso se uma nova entidade for criada, mesmo dentro de um grupo econômico, visando 

algum tratamento tributário mais favorável”.  

Assim, por força da aplicação conjugada do art. 50 do CC com o art. 124, I, do CTN, a 

unidade de direção só caracteriza desvio de finalidade se o exercício efetivo do controle 
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Tomazela. XL Simpósio Nacional de Direito Tributário do CEU-Escola de Direito. “Grupos econômicos”. 
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societário tiver como consequência uma atuação conjunta das sociedades participantes do 

grupo econômico a qual, por sua vez, tenha dado surgimento a uma obrigação tributária ou ao 

“estado de incobrabilidade” do seu respectivo crédito.  

Nesse aspecto, o mencionado acórdão do STJ, proferido no REsp n. 1.144.884/SC, 

fornece um bom exemplo de situação em que o desvio de finalidade é determinante para o 

surgimento do fato gerador do crédito tributário objeto da responsabilização.  

Naquele caso, além da confusão patrimonial relativa ao compartilhamento de 

funcionários, o tribunal a quo entendeu que as três sociedades integrantes do grupo 

econômico tinham existência meramente formal e, por não exercerem atividades econômicas 

próprias e individualizadas, formavam “efetivamente um único empreendimento”194.  

O caso, portanto, revela situação em que se simulou a criação de três pessoas jurídicas, 

as quais existiam apenas formalmente; no mundo real, não exerciam as atividades 

constitutivas previstas em seus objetos sociais e eram usadas apenas com a finalidade 

deliberada de evitar o recolhimento de tributos, mascarando a ocorrência do seu fato gerador. 

No plano hipotético, podemos imaginar alguns exemplos de abuso de personalidade 

derivados de desvio de finalidade cuja consequência concreta é a ocorrência do fato gerador 

da obrigação tributária e a responsabilização tributária dos participantes de grupos 

econômicos envolvidos na prática do ato ilícito. 

Seria o caso, por exemplo, de uma sociedade A, integrante de um grupo econômico 

formado por sete empresas, que foi formalmente criada para a prestação de um certo tipo de 

serviço mas, na realidade, existe com a finalidade exclusiva de gerar despesas dedutíveis das 

bases de cálculo do IRPJ e CSLL das sociedades B e C, também participantes do grupamento. 

Nessa hipótese, entendemos que a sociedade A, existente apenas “no papel”, responde 

solidariamente com as sociedades B e C pelos débitos de IRPJ e CSLL derivados da dedução 

indevida, porque o desvio de finalidade verificado na constituição e na atuação de A foi 

determinante para o surgimento dos débitos daquelas duas entidades. 

Igualmente, entendemos que as sociedades B e C podem ser responsabilizadas 

solidariamente pelos débitos de A derivados do não recolhimento dos tributos incidentes 

sobre os serviços que foram simulados para gerar a dedução artificial das despesas 

inexistentes. E isso porque, ao contratarem serviços sabidamente inexistentes, as sociedades B 

e C participaram de ato ilícito (simulação combinada com desvio de finalidade) que deu 

origem aos débitos tributários da empresa A. 

                                                 
194

  É o que se infere do voto do ministro relator, que reproduz as premissas fáticas adotadas pelo tribunal de 

origem. 
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Por outro lado, nessa mesma hipótese, não nos parece possível responsabilizar 

solidariamente as outras quatro sociedades integrantes do mesmo grupo econômico de A, B e 

C pelos débitos tributários dessas três empresas, pois, no caso imaginado, não há nexo de 

causalidade entre a participação daquelas outras quatro entidades nem no surgimento, nem na 

“incobrabilidade” da obrigação tributária objeto da responsabilização. 

Caso as sociedades B e C se dissolvam irregularmente e transfiram seus ativos para a 

sociedade D sem resguardar patrimônio para adimplir os débitos em questão, essa quarta 

sociedade poderia ser responsável tributária solidária daquelas três, porque participou 

efetivamente de confusão patrimonial cuja consequência direta foi o surgimento de um 

“estado de incobrabilidade” do respectivo crédito tributário. 

Como se observa, o teste do nexo de causalidade permite que a desconsideração da 

personalidade jurídica para fins de atribuição de responsabilidade tributária atinja 

precisamente as sociedades que participaram do ilícito que deu origem ao surgimento ou à 

“incobrabilidade” do crédito tributário objeto da responsabilização e apenas e tão somente no 

limite do valor da obrigação inadimplida. 

Nesse aspecto, as regras sobre distribuição disfarçada de lucros fornecem um bom 

parâmetro jurídico para identificar, de maneira exemplificativa, a caracterização de desvio de 

finalidade quando uma sociedade empresária realizar negócio jurídico com outra sociedade 

participante do mesmo grupo econômico sem observar as condições normais de mercado. 

Essa posição também foi adotada no item 25 do PN Cosit n. 4/2018. 

E isso porque, ao celebrar negócios em condições mais vantajosas do que aquelas 

praticadas pelo mercado, essas duas sociedades descumprem as regras cogentes prescritas 

pelo art. 60 do Decreto-Lei n. 1.598/1977 e, ao mesmo tempo, desviam-se da finalidade 

lucrativa que é inerente ao conceito jurídico de sociedade empresária.  

Assim, considerando que a inobservância das regras disciplinadoras do DDL 

geralmente gera o surgimento de um débito de IRPJ e CSLL, as duas sociedades envolvidas 

no ato caracterizador do desvio de finalidade têm, segundo pensamos, interesse jurídico 

comum no surgimento do fato gerador. Logo, são responsáveis solidárias, conforme nossa 

proposta de interpretação conjugada do art. 50 do CC com o art. 124, I, do CTN. 

Nessa ordem de ideias, pode-se observar, a partir dos exemplos indicados, que a 

caracterização do conceito específico de desvio de finalidade, assim como ocorre com a 

confusão patrimonial, torna-se mais simples e objetiva quando se adota o teste do nexo de 

causalidade entre (i) a criação e o modo de atuação das entidades participantes do grupo 
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econômico e (ii) o surgimento ou a “incobrabilidade” de uma determinada obrigação 

tributária.  

Ou seja, trata-se de um modelo interpretativo que fornece conceitos tributários 

próprios precisos de confusão patrimonial e desvio de finalidade, cuja aplicabilidade na 

prática pode ser avaliada por meio de um teste objetivo de nexo de causalidade e que, além 

disso, observa os limites formais impostos pelo art. 146, III, do CTN e os limites materiais 

postos pelos arts. 124, I, e 128 do CTN, pois preserva o caráter subjetivo e limitado da 

responsabilidade tributária. 

 

3.5  O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E A SUA 

APLICABILIDADE ÀS LIDES ENVOLVENDO RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA  

 

Uma das novidades criadas pelo CPC/2015 é o incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica, disciplinado pelos arts. 133 a 137 do CPC/2015, que estão 

topograficamente incluídos no título III: “Da intervenção de terceiros”.  

A inovação foi bastante comemorada pela doutrina tributária195, porque, como frisou 

Maria Rita Ferragut196, o IDPJ “corrigiu uma terrível patologia de nosso sistema processual”, 

que, ao limitar o cabimento da exceção de pré-executividade “às matérias conhecíveis de 

ofício que não demandem dilação probatória”197, suprimiu o exercício prévio do direito ao 

contraditório, ao devido processo legal e à ampla defesa. 

A autora destaca que, antes da criação do IDPJ, a limitação ao cabimento da exceção 

de pré-executividade obrigava “pessoas jurídicas alegadamente integrantes de grupos 

econômicos” a esperarem “muitos anos para ter seus argumentos e provas apreciados nos 

autos dos embargos à execução, em indiscutível mitigação do direito constitucional ao devido 

processo legal e ao contraditório”.  

                                                 
195

  Como é o caso de Leonardo Carneiro da Cunha (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em 

juízo. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 422-423) e de Antônio Carlos F. de Souza Júnior e Mary Elbe 

Queiroz (SOUZA JÚNIOR, Antônio Carlos F. de; QUEIROZ, Mary Elbe. O incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica no CPC-2015 e a responsabilidade tributária: primeiras impressões. In: SOUZA 

JÚNIOR, Antônio Carlos F. de; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Novo CPC e o processo tributário (orgs.). 

São Paulo: Focofiscal, 2015. p. 255-278. p. 269). 
196

  FERRAGUT, Maria Rita. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica e os grupos econômicos. 

In: CONRADO, Paulo Cesar; ARAUJO, Juliana Furtado Costa (orgs.). O Novo CPC e seu impacto no 

direito tributário. São Paulo: Fiscosoft, 2015. p. 14. 
197

  Súmula n. 393 do STJ, reiterada em precedente vinculante formado no regime dos recursos especiais 

repetitivos, no julgamento do REsp 1104900/ES. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1ª Seção. Recurso 

Especial n. 1104900/ES. Relatora: ministra Denise Arruda. Julgado em 25 mar. 2009. Publicado no DJe em 

1 abr. 2009. 
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Como o objetivo deste trabalho não é aprofundar todos os aspectos e polêmicas 

envolvendo a aplicação do IDPJ, nos limitamos a apontar, de forma resumida, suas principais 

características e as principais controvérsias sobre a sua compatibilidade com o regime das 

execuções fiscais e sua aplicabilidade em lides envolvendo a responsabilidade tributária de 

grupos econômicos. 

O IDPJ, a teor do art. 133 do CPC/2015, não pode ser instaurado de ofício, mas 

somente a pedido da parte interessada ou do Ministério Público (MP), quando for o caso 

(art. 133, caput), e deve observar os requisitos exigidos pela legislação de direito material que 

disciplina cada hipótese de desconsideração da personalidade jurídica (art. 133, § 1º). O 

incidente é cabível, inclusive, nas hipóteses de despersonificação na modalidade inversa 

(art. 133, § 2º). 

Como observa Leonardo Carneiro da Cunha198, essa nova modalidade de intervenção 

de terceiros “não cria critérios, requisitos, condições” que legitimem e autorizem a 

desconsideração da personalidade jurídica, mas apenas estabelece um procedimento próprio e 

específico, “a fim de resguardar o contraditório” nas hipóteses em que a legislação de direito 

material permite a despersonificação episódica. 

O IDPJ foi concebido para ser aplicado com máxima amplitude, sendo cabível em 

todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução de 

título executivo extrajudicial (CPC/2015, art. 134, caput). Quando o pedido de 

desconsideração for requerido na própria petição inicial, dispensa-se a instauração do 

incidente e a pessoa jurídica ou física a ser atingida pela despersonificação será citada para 

apresentar defesa (CPC/2015, art. 134, § 2º). 

A regra veiculada pelo art. 134, § 3
o
, do CPC/2015 dispõe que a instauração do IDPJ 

suspende o processo, exceto quando a desconsideração da personalidade jurídica for requerida 

na própria petição inicial. Essa exceção tem sido criticada por parte da doutrina, que entende 

pela necessidade de instauração do IDPJ, com a aplicação de todas as suas regras 

procedimentais, mesmo quando a desconsideração for pedida na petição inicial. 

É o caso, por exemplo, de Maria Rita Ferragut199 e de Antônio Carlos F. de Souza 

Júnior e Mary Elbe Queiroz200, cuja posição, em breve resumo, é no sentido de que, mesmo 

                                                 
198

  CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 421. 
199

  FERRAGUT, Maria Rita. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica e os grupos econômicos. 

In: CONRADO, Paulo Cesar; ARAUJO, Juliana Furtado Costa (orgs.). O Novo CPC e seu impacto no 

direito tributário. São Paulo: Fiscosoft, 2015. p. 38-39. 
200

  SOUZA JÚNIOR, Antônio Carlos F. de; QUEIROZ, Mary Elbe. O incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica no CPC-2015 e a responsabilidade tributária: primeiras impressões. In: SOUZA 



90 
 

quando a desconsideração for pedida na inicial, o IDPJ deve ser instaurado, para atender o 

propósito pretendido pelo legislador de assegurar o prévio exercício do contraditório, da 

ampla defesa e do devido processo legal. 

Uma vez instaurado o IDPJ, o “réu” será citado para, no prazo de 15 dias, apresentar 

sua “defesa” e indicar as provas a serem produzidas (art. 135 do CPC/2015). Finalizada a 

instrução, o IDPJ será examinado por meio de decisão interlocutória (art. 136, caput, do 

CPC/2015), que poderá ser questionada por meio de agravo de instrumento (art. 1.015, IV, do 

CPC/2015).  

Se, porém, o IDPJ for resolvido pela 2ª Instância, por decisão monocrática proferida 

por relator, o recurso cabível será o agravo interno, por força de previsão do parágrafo único 

do art. 136 do CPC/2015. Nesse ponto, o Enunciado n. 390 do Fórum Permanente de 

Processualistas Civis (FPPC) esclarece que “Resolvida a desconsideração da personalidade 

juridical na sentença caberá apelação”. 

Quanto aos efeitos patrimoniais do acolhimento do IDPJ, o art. 137 do CPC/2015 é 

expresso ao prescrever que a alienação ou oneração de bens será considerada fraude à 

execução e, portanto, será ineficaz em relação ao adquirente.  

Embora o CPC/2015 tenha veiculado regras procedimentais claras para disciplinar o 

IDPJ, a sua aplicabilidade em lides tributárias tem despertado controvérsias relevantes na 

doutrina e na jurisprudência. Duas dessas polêmicas interessam ao tema deste trabalho. 

A primeira controvérsia diz respeito à aplicabilidade do IDPJ às hipóteses de 

responsabilização tributária previstas pelo próprio CTN. Uma primeira corrente doutrinária 

entende que o IDPJ se aplica apenas às hipóteses de desconsideração da personalidade 

jurídica previstas pelo art. 50 do CC e por outros diplomas legais, mas não seria aplicável aos 

casos de responsabilidade tributária regulados pelo CTN, pois essas hipóteses de 

responsabilização não se confundem com a despersonificação episódica. 

Maria Rita Ferragut, por exemplo, posiciona-se no sentido de que “o art. 135 do CTN, 

por não tratar da desconsideração da personalidade jurídica (e sim de sujeição passiva 

tributária), não se sujeita ao incidente”.  

Nesse mesmo sentido, a Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) editou o 

Enunciado n. 20, formalizando o entendimento de que 

 

                                                                                                                                                         
JÚNIOR, Antônio Carlos F. de; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Novo CPC e o processo tributário (orgs.). 

São Paulo: Focofiscal, 2015. p. 255-278. p. 268. 
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O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto no art. 133 do 

NCPC, não se aplica aos casos em que há pedido de inclusão de terceiros no polo 

passivo da execução fiscal de créditos tributários, com fundamento no art. 135 do 

CTN, desde que configurada a dissolução irregular da executada, nos termos da 

súmula 435 do STJ. 

 

Por outro lado, Leonardo Carneiro da Cunha
201

 entende que a aplicação do IDPJ não 

deve ser afastada “por sua nomenclatura” e que o incidente “deve ser instaurado não apenas 

nos casos de desconsideração da personalidade jurídica propriamente dita”, mas também nas 

hipóteses de responsabilização tributária tipificadas pelo CTN, como é o caso daquelas 

veiculadas pelos arts. 134, VII, e 135, III, do CTN.  

O processualista fundamenta sua opinião partindo da premissa de que a aplicação do 

IDPJ deve ser ampla e coerente com a sua mens legis, que é garantir o exercício do 

contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em situações em que o suposto 

responsável não teve sua responsabilidade tributária previamente constituída na esfera 

administrativa e, por isso, não pôde exercer o contraditório prévio.  

Antônio Carlos F. de Souza Júnior e Mary Elbe Queiroz202 compartilham dessa 

opinião, acrescentando que a desconsideração da personalidade jurídica e a atribuição de 

responsabilidade tributária, embora distintas, têm o mesmo efeito prático para fins 

patrimoniais, e por isso ambas devem se sujeitar ao IDPJ. 

No caso da responsabilização de grupos econômicos, entendemos que, mesmo quando 

o fundamento à responsabilização for exclusivamente o art. 124, I, do CTN, sem qualquer 

alegação de incidência do art. 50 do CC, o IDPJ deve ser instaurado, sob pena de se limitar o 

direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal dos supostos responsáveis 

tributários. 

Por outro lado, quando o pedido de responsabilização dos participantes do grupo 

econômico se fundamentar no art. 50 do CC, a aplicação obrigatória do IDPJ nos parece ser 

ainda mais evidente.  

Aliás, ao tratar desse tema, a Ajufe, em seu Enunciado n. 21, formalizou o seguinte 

entendimento: 

 

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto no art. 133 do 

NCPC, é aplicável aos casos em que há pedido de redirecionamento da execução 

                                                 
201

  CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 421. 
202

  SOUZA JÚNIOR, Antônio Carlos F. de; QUEIROZ, Mary Elbe. O incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica no CPC-2015 e a responsabilidade tributária: primeiras impressões. In: SOUZA 

JÚNIOR, Antônio Carlos F. de; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Novo CPC e o processo tributário (orgs.). 

São Paulo: Focofiscal, 2015. p. 255-278. p. 269. 
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fiscal da dívida ativa, com fundamento na configuração de grupo econômico, ou 

seja, nas hipóteses do art. 50 do CC. 

 

A segunda controvérsia relevante a este trabalho diz respeito à compatibilidade do 

IDPJ com as peculiaridades do regime próprio das execuções fiscais, reguladas pela Lei 

n. 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais — LEF).  

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), por exemplo, tem defendido a 

incompatibilidade entre o IDPJ e as execuções fiscais, partindo da premissa de que, por força 

do art. 16 da LEF, a suspensão do processo executivo só pode ser determinada se o executado 

se defender pela via dos embargos à execução e, além disso, garantir integralmente o juízo 

executivo.  

Segundo esse raciocínio, a instauração do IDPJ, no âmbito das execuções fiscais, traria 

vantagem indevida à pessoa atingida pela desconsideração, pois poderia apresentar defesa 

mesmo à míngua de prévia garantia do juízo executivo e, ao mesmo tempo, poderia suspender 

automaticamente o processo. 

Com todo o respeito a essa corrente, quer nos parecer que essa não é a solução 

adequada e coerente com os propósitos do IDPJ. Em artigo publicado no JOTA203, apontamos 

o que pensamos ser o equívoco do raciocínio fazendário: “a indevida equiparação, à condição 

de executado, da pessoa física ou da sociedade que será atingida pelos efeitos jurídicos e 

patrimoniais da desconsideração da personalidade jurídica”. 

Em nossa opinião, a pessoa que sofre os efeitos da despersonificação não pode ser 

juridicamente qualificada como parte integrante da lide executiva, pois, na verdade, se trata de 

mero terceiro que, por não estar indicado no título executivo extrajudicial (Certidão de 

Dívida Ativa — CDA), não pode ser juridicamente qualificado nem equiparado ao executado 

ou ao coexecutado. Não é à toa que o IDPJ é disciplinado no título III do CPC/2015. 

Se a pessoa atingida pela desconsideração da personalidade jurídica não consta da 

CDA, não se lhe pode atribuir, em caráter presumido, a condição de executado, coexecutado 

ou mesmo responsável tributário, pois não há título executivo dotado de presunção de certeza, 

exigibilidade com relação à sua condição de parte no processo executivo.  

Tratando-se de um mero terceiro, estranho ao título executivo, pensamos
204

 que 

 

                                                 
203

  ANDRADE, Fernando Ferreira Rebelo de. IDPJ e sua aplicabilidade às execuções fiscais — Breves críticas 

ao posicionamento fazendário. Jota, 13 jul. 2017. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-

analise/colunas/pauta-fiscal/idpj-e-sua-aplicabilidade-as-execucoes-fiscais-13072017. 
204

 ANDRADE, Fernando Ferreira Rebelo de. IDPJ e sua aplicabilidade às execuções fiscais — Breves críticas 

ao posicionamento fazendário. Jota, 13 jul. 2017. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-

analise/colunas/pauta-fiscal/idpj-e-sua-aplicabilidade-as-execucoes-fiscais-13072017. Grifos nossos. 
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não lhe pode ser dispensado o mesmo tratamento jurídico que o art. 16 da LEF 

prescreve apenas para os sujeitos que têm contra si presunção legal relativa da sua 

condição de legitimados passivos e responsáveis tributários, por estarem indicados 

na CDA ou já terem sido incluídos na lide, por meio de redirecionamento deferido 

antes da vigência do IDPJ. 

 

A exigência de prévia garantia e a ausência de efeito suspensivo automático dos 

embargos à execução só fazem sentido lógico-jurídico quando há presunção de certeza, 

liquidez e exigibilidade atribuída à CDA, derivada ou de confissão do sujeito passivo ou da 

prévia constituição do crédito tributário, após ter sido oportunizado ao sujeito passivo o 

exercício de ampla defesa e do contraditório. 

Conforme defendemos no aludido artigo publicado no JOTA, 

 

se não houver título executivo presumindo a legitimidade passiva do terceiro e nem 

decisão judicial ou administrativa constituindo a sua responsabilidade tributária, a 

salvaguarda deve se inverter em seu favor, para lhe permitir que, por meio da 

instauração do IDPJ, exerça o contraditório previamente à desconsideração da 

personalidade jurídica e à constrição do seu patrimônio. 

 

Do contrário, 

 

sujeitos que ocupam posições processuais bem diferentes receberão indevidamente 

idêntico tratamento jurídico: o terceiro que não tem contra si presunção legal de 

legitimidade passiva se sujeitará às mesmas regras aplicáveis ao executado ou 

coexecutado, cuja legitimidade é presumida, porque seus nomes estão indicados na 

CDA ou já foram incluídos na lide por força de redirecionamento. 

 

Assim, não havendo incompatibilidade entre o regime próprio das execuções fiscais e 

as regras disciplinadoras do IDPJ, entendemos ser aplicável, à hipótese, o art. 1
o
 da LEF, que 

prescreve expressamente a aplicação subsidiária do CPC à cobrança da dívida ativa da União, 

de estados e de municípios.  

Partindo dessas premissas, Leonardo Carneiro da Cunha defende, resumidamente, que 

o IDPJ é “cabível na execução fiscal” porque, 

 

Se o sujeito não está no título e sua responsabilidade depende de aferição e 

comprovação de elementos subjetivos ou que não constem do título executivo, é 

preciso que se instaure um incidente cognitivo para que se avalie a presença desses 

elementos, em contraditório e com oportunidade de defesa.
205
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  CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 423. 
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Nesse mesmo sentido posicionam-se Antônio Carlos F. de Souza Júnior e Mary Elbe 

Queiroz206 e Maria Rita Ferragut207. 

No âmbito jurisprudencial, no entanto, não há unanimidade sobre essa matéria, 

havendo precedentes admitindo o IDPJ no âmbito das execuções fiscais e outros no sentido de 

entender pela incompatibilidade do incidente com as particularidades do executivo fiscal.  

Em sentido favorável à aplicação do IDPJ às execuções fiscais, podemos exemplificar 

os seguintes precedentes: Agravo n. 0802318-14.2018.4.05.0000
208

; Agravo n. 5039579-

85.2018.4.04.0000
209

; Apelação Cível n. 1906874-0034070-43.2013.4.03.9999
210

; Agravo 

n. 0010246-04.2016.4.02.0000
211

. 

Por outro lado, adotando entendimento pela inaplicabilidade do IDPJ às execuções 

fiscais, podemos exemplificar os seguintes precedentes: Agravo n. 5024163-

77.2018.4.04.0000
212

; Agravo n. 5019651-51.2018.4.04.0000
213

; Agravo de Instrumento 

n. 594269-0001108-49.2017.4.03.0000
214

. 

Justamente porque não há uniformidade jurisprudencial sobre o tema, o TRF da 5
a
 

Região admitiu incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), nos termos previstos 

pelo art. 976 do CPC/2015, “objetivando a fixação de tese jurídica pelo Plenário acerca da 

aplicabilidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em sede de execução 

fiscal”215.  
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  SOUZA JÚNIOR, Antônio Carlos F. de; QUEIROZ, Mary Elbe. O incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica no CPC-2015 e a responsabilidade tributária: primeiras impressões. In: SOUZA 

JÚNIOR, Antônio Carlos F. de; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Novo CPC e o processo tributário (orgs.). 

São Paulo: Focofiscal, 2015. p. 255-278. p. 269-270. 
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  FERRAGUT, Maria Rita. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica e os grupos econômicos. 

In: CONRADO, Paulo Cesar; ARAUJO, Juliana Furtado Costa (orgs.). O Novo CPC e seu impacto no 

direito tributário. São Paulo: Fiscosoft, 2015. p. 40-41. 
208

  BRASIL. Tribunal Regional Federal. 5ª Região. 2ª Turma. Agravo n. 0802318-14.2018.4.05.0000. Relator: 

desembargador Leonardo Carvalho. Julgado em 16 out. 2018. 
209

  BRASIL. Tribunal Regional Federal. 4ª Região. 1ª Turma. Agravo n. 5039579-85.2018.4.04.0000. Relator: 

desembargador Roger Raupp Rios. Julgado em 18 out. 2018. 
210

  BRASIL. Tribunal Regional Federal. 3ª Região. 1ª Turma. Apelação Cível n. 1906874-0034070-

43.2013.4.03.9999. Relator: desembargador Wilson Zauhy. Julgado em 18 set. 2018. 
211

  BRASIL. Tribunal Regional Federal. 2ª Região. Agravo n. 0010246-04.2016.4.02.0000. Relatora: 

desembargadora Salete Maccalóz. Julgado em 29 nov. 2016. 
212

  BRASIL. Tribunal Regional Federal. 3ª Região. 3ª Turma. Agravo n. 5024163-77.2018.4.04.0000. Relatora: 

desembargadora Marga Inge Barth Tessler. Julgado em 1 ago. 2018. 
213

  BRASIL. Tribunal Regional Federal. 4ª Região. 4ª Turma. Agravo n. 5019651-51.2018.4.04.0000. Relator: 

desembargador Cândido Alfredo Silva Leal Junior. Julgado em 12 jul. 2018. 
214

  BRASIL. Tribunal Regional Federal. 3ª Região. 3ª Turma. Agravo de Instrumento n. 594269-0001108-

49.2017.4.03.0000. Relator: desembargador Antonio Cedenho. Julgado em 6 dez. 2017. 
215

  “PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). 

APLICABILIDADE DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

EM EXECUÇÃO FISCAL. ART. 976 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DE PROCESSOS SOBRE A MESMA 

QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA 

JURÍDICA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE POSITIVO. 1. Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas (IRDR) proposto pela 4ª Turma desta Corte, objetivando a fixação de tese jurídica pelo Plenário 
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O TRF da 3
a
 Região também admitiu IRDJ para dirimir a seguinte controvérsia 

jurídica: “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”216
.
 

                                                                                                                                                         
acerca da aplicabilidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em sede de execução 

fiscal. 2. O presente incidente provém de agravo de instrumento manejado contra decisão que manteve os 

agravantes no polo passivo de execução fiscal bem como o arresto de valores dos executados via 

BACENJUD; dos imóveis indicados nas certidões vintenárias; e dos bens registrados na Capitania dos Portos 

de Pernambuco. 3. Alegam que a decisão referida deve ser anulada por haver desconsiderado personalidades 

jurídicas sem observar o procedimento dos artigos 133 e 137 do Código de Processo Civil, maculando, dessa 

forma, o artigo 1º e o parágrafo 2º do artigo 4º da Lei nº 6.830/80 e os artigos 134 e 1.046 do CPC, haja vista 

ter sido a execução movida inicialmente contra a empresa CIBEL - Construtora e Incorporadora Ltda, sendo 

posteriormente reconhecida a formação de grupo econômico de fato e incluídos no polo passivo do feito 

executivo as sociedades empresárias do citado conglomerado, bem como os gestores das empresas 

executadas, com base no art. 135, III, CTN. 4. Em pesquisa realizada nos sítios institucionais do STF e do 

STJ, verifica-se que não existe, acerca da matéria, recurso afetado à sistemática da repercussão geral ou do 

regime de recursos repetitivos, de modo que, no caso presente, não incide o óbice previsto no parágrafo 4º do 

art. 976 do CPC/2015. 5. No atinente ao primeiro requisito, podem ser elencados alguns arestos desta Corte, 

que comprovam a efetiva repetição de processos que discutem a aplicabilidade do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) nas execuções fiscais (PROCESSO: 

00015607820174059999, AG145708/PE; PROCESSO: 00005875020174050000, AG145562/PE; 

PROCESSO: 00015040620164050000, AG144770/PE). 6. Resta patente a repetição de processos com o 

tema aqui discutido, bem como que a questão delineada é eminentemente de direito, estando, portanto, 

preenchidos os requisitos do inciso I do artigo 976 do CPC de 2015. 7. No que se refere ao risco de ofensa à 

isonomia e à segurança jurídica, os mencionados precedentes confirmam a proposição da eg. Quarta Turma 

no sentido de que estão sendo proferidas no âmbito desta Corte decisões conflitantes acerca da possibilidade 

de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em sede de execução fiscal. 

8. Ademais, ainda no que diz respeito à segurança jurídica, observe-se que os efeitos do redirecionamento das 

execuções fiscais para os sócios-gerentes, além de atingirem bens e direitos das referidas pessoas físicas, 

podem alcançar também terceiros, notadamente os eventuais adquirentes de bens dos sócios, o que justifica a 

admissão do IRDR. 9. Diante da indefinição da jurisprudência desta Corte acerca da necessidade de formação 

do IDPJ nas execuções fiscais, os próprios magistrados de primeiro grau da 5ª Região são obrigados a adotar 

procedimentos diferentes quanto ao tema nas diversas execuções fiscais a eles submetidas a depender da 

Turma de Julgamento responsável por decidir cada um dos agravos opostos de suas decisões envolvendo a 

questão discutida. 10. A grande quantidade de execuções fiscais em tramitação na 5ª Região, que, nos últimos 

cinco anos, chegaram ao montante de 521.705, sendo a grande maioria contra pessoas jurídicas a demandar, 

em parte significativa delas, o redirecionamento para pessoas físicas ou mesmo para outras pessoas jurídicas, 

segundo dados oficiais trazidos em memorial pela Procuradoria da Fazenda Nacional, demonstra a 

necessidade de instauração do presente incidente para pacificação do tema. 11. Admitido o IRDR, uma vez 

que estão preenchidos os pressupostos legais do artigo 976 do CPC de 2015.” (BRASIL. Tribunal Regional 

Federal. 5ª Região. Pleno. Processo nº 0001978-74.2016.4.05.0000. Relator: desembargador federal Rogério 

Fialho Moreira. Julgado em 27 jun. 2018. Publicado em 4 jul. 2018). 
216

  “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. 

ADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. O requisito legal de efetiva repetição de processos que tem por objeto a 

mesma questão de direito restou comprovado pelos extratos de andamento processual que foram juntados aos 

autos. 2. Risco de ofensa à segurança jurídica e isonomia restou caracterizado diante do ambiente de 

dubiedade procedimental estabelecido. 3. Questão controvertida de direito processual: 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. 4. Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas admitido.” (BRASIL. Tribunal Regional Federal. 3ª Região. Órgão Especial. IRDR 

n. 0017610-97.2016.4.03.0000/SP. Relator: desembargador federal Baptista Pereira. Publicado no DJe em 15 

fev. 2017). 
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Recentemente, a polêmica dividiu as duas turmas do STJ competentes para examinar 

lides envolvendo direito público, que, para essa mesma matéria, adotaram entendimentos 

diametralmente opostos e intrinsecamente conflitantes. 

De um lado, a 1
a
 Turma decidiu que 

 

O redirecionamento de execução fiscal a pessoa jurídica que integra o mesmo grupo 

econômico da sociedade empresária originalmente executada, mas que não foi 

identificada no ato de lançamento (nome na CDA) ou que não se enquadra nas 

hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, depende da comprovação do abuso de 

personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal 

como consta do art. 50 do Código Civil, daí porque, nesse caso, é necessária a 

instauração do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica 

devedora.
217

 

 

De outro lado, a 2
a
 Turma do STJ entendeu haver 

 

verdadeira incompatibilidade entre o regime geral do Código de Processo Civil e a 

Lei de Execuções, que diversamente da Lei geral, não comporta a apresentação de 

defesa sem prévia garantia do juízo, nem a automática suspensão do processo, 

conforme a previsão do art. 134, § 3º, do CPC/2015.
218

 

 

Nada obstante esse cenário de indefinição jurisprudencial, nossa opinião é no sentido 

que não há incompatibilidade alguma entre o IDPJ e o regime próprio das execuções fiscais e, 

além disso, como não há, na LEF, previsão de mecanismo processual apto a assegurar o 

contraditório prévio em situações em que o responsável não consta da CDA, o IDPJ deve ser 

aplicado subsidiariamente219 às execuções fiscais, sobretudo quando o caso envolver a 

responsabilização de integrantes de grupos econômicos. 

Afinal, como destacou o desembargador do TRF da 5
a
 Região, Leonardo Carvalho, “o 

que é incompatível com o rito das execuções fiscais e também com o de todos os demais 

processos judiciais é a inobservância de garantias fundamentais, entre as quais o direito ao 

contraditório e à ampla defesa, assegurado pela Constituição Federal, em seu art. 5º, LIV e 

LV”
220

. 

                                                 
217

  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1ª Turma. Recurso Especial n. 1775269/PR. Relator: ministro 

Gurgel de Faria. Julgado em 21 fev. 2019. Publicado no DJe em 1 mar. 2019. 
218

  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma. Recurso Especial n. 1786311/PR. Relator: ministro 

Francisco Falcão. Julgado em 9 maio 2019. Publicado no DJe em 14 maio 2019. 
219

  Sobre a aplicação subsidiária do CPC à LEF, recomendamos a leitura do precedente formado no REsp 

1272827/PE. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1ª Seção. Recurso Especial n. 1272827/PE. Relator: 

ministro Mauro Campbell Marques. Julgado em 22 maio 2013, no rito dos recursos repetitivos. 
220

  BRASIL. Tribunal Regional Federal. 5ª Região. 2a Turma. Agravo de Instrumento 

n. 8023181420184050000. Julgado em 16 out. 2018. 
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O magistrado complementa seu raciocínio salientando que o “legislador acertadamente 

optou pela adoção do contraditório no incidente”, pois se trata de “medida de suma 

importância, que objetiva evitar surpresas processuais, com o acolhimento do pedido inaudita 

altera parte e consequente adoção de medidas constritivas” sobre o patrimônio da pessoa cuja 

personalidade jurídica foi atingida. 

Com relação ao alcance subjetivo da coisa julgada formada na decisão que aprecia e 

acolhe o IDPJ, entendemos que os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica se 

limitam, exclusivamente, àquela execução na qual foi processado o incidente processual. 

Isso porque, como a caracterização dos conceitos específicos de confusão patrimonial 

e desvio de finalidade, para fins de responsabilização tributária, depende de nexo de 

causalidade entre a atuação dos participantes do grupo e o surgimento de uma obrigação 

tributária específica ou o do “estado de incobrabilidade” do respectivo crédito, o credor 

fazendário deve demonstrar, para cada execução, que o uso abusivo de personalidade jurídica 

tem como consequência concreta o não recolhimento de cada crédito executado. 

Do contrário, bastaria o reconhecimento do uso abusivo de personalidade por um 

determinado participante de grupo econômico, em uma única execução fiscal, para que o 

credor ficasse livre para lhe imputar responsabilidade tributária e desconsiderar sua 

personalidade jurídica em todas as demais execuções ajuizadas contra outros integrantes do 

grupamento, independentemente de aquele participante ter ou não contribuído para o 

surgimento ou para a “incobrabilidade” dos créditos exigidos nesses outros processos. 

Essa conclusão é reforçada pela orientação adotada no REsp 1.572.655/RJ221, no qual a 

3
a
 Turma do STJ entendeu que “O ato que determina a desconsideração da personalidade 

jurídica em caráter incidental no curso de processo de execução não faz coisa julgada, por 

possuir natureza de decisão interlocutória”, e, por esse motivo, o “trânsito em julgado da 

decisão que desconsidera a personalidade jurídica torna a matéria preclusa apenas com 

relação às partes que integravam aquela relação processual”. 

Em resumo: a partir de uma interpretação que prestigia a máxima eficácia dos 

princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, entendemos que o 

IDPJ é totalmente compatível com a LEF e deve ser obrigatoriamente instaurado em lides 

envolvendo a responsabilidade de participantes de grupos econômicos, sobretudo quando a 

pretensão fazendária for fundada em uso abusivo de personalidade jurídica. Além disso, 

                                                 
221

  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 3ª Turma. Recurso Especial n. 1572655/RJ. Relator: ministro 

Ricardo Villas Bôas Cueva. Julgado em 20 mar. 2018. Publicado no DJe em 26 mar. 2018. 
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devem ser instaurados IDPJs individualizados para cada execução fiscal cujo crédito se 

pretenda imputar à responsabilidade dos participantes do grupo econômico. 
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4 CONCLUSÕES  

 

A presente dissertação pretende contribuir para o enfrentamento de questões concretas 

envolvendo a responsabilidade tributária de pessoas jurídicas participantes de grupos 

econômicos, tomando como referencial obrigatório as normas gerais de direito tributário 

veiculadas pelo CTN, em especial o seu art. 124, I. 

Em nossa opinião, e essa é uma das premissas centrais da dissertação, o art. 124, I, do 

CTN tem a natureza jurídica de norma geral que cria uma hipótese de responsabilidade 

tributária solidária “por interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 

obrigação principal” e que pode ser aplicada como fundamento para responsabilizar 

participantes de grupos econômicos, sob certas condicionantes. 

Partindo dessa premissa, a primeira contribuição pretendida por este trabalho é 

propor um conceito para a expressão “interesse comum na situação que constitua o fato 

gerador da obrigação principal”, que, tendo alcance e precisão maiores do que o conceito 

tradicionalmente adotado pela doutrina e pela jurisprudência, pode ser aplicado para resolver, 

com padrões mínimos de racionalidade e segurança jurídica, situações fáticas diferentes 

envolvendo a responsabilidade tributária de pessoas jurídicas integrantes de grupos 

econômicos.  

Indo além do conceito doutrinário e jurisprudencial tradicional, de que o “interesse 

comum” referido pelo art. 124, I, do CTN se revela apenas pela realização conjunta do fato 

gerador da obrigação tributária, propomos que a caracterização dessa comunhão de interesses 

também se exteriorize quando ficar demonstrada a participação conjunta dos responsáveis 

solidários no surgimento de um “estado de incobrabilidade” do crédito tributário, já 

constituído e tornado líquido, certo e potencialmente exigível. 

A partir de uma interpretação integrada da obrigação e do crédito tributário, à luz do 

princípio constitucional da isonomia, propomos o seguinte conceito para a expressão 

“interesse jurídico comum” referida no art. 124, I, do CTN: é a comunhão de interesses 

que se manifesta quando duas ou mais partes, ocupantes do mesmo polo de uma relação, 

participam conjuntamente, por meio de atos lícitos ou ilícitos, da ocorrência do fato 

gerador da obrigação tributária ou então do surgimento de um “estado de incobrabilidade” 

do respectivo crédito tributário já constituído. 

Quando se trata de atos ilícitos, concluímos que o interesse comum qualificado pelo 

art. 124, I, do CTN se exterioriza pela participação conjunta das sociedades integrantes de 

grupo econômico na prática dos atos infracionais, porque, em virtude dos ilícitos praticados, 
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as sociedades infratoras passam a ocupar o mesmo polo da relação obrigacional instaurada 

com o sujeito ativo da obrigação tributária, compartilhando deveres e direitos.  

Aqui, é importante sublinhar que somente deflagra a responsabilidade tributária o 

ilícito cuja consequência concreta seja o surgimento da obrigação tributária ou do “estado de 

incobrabilidade” do respectivo crédito, não sendo suficientes eventuais outros ilícitos 

desvinculados do fato gerador ou do não recolhimento do tributo. 

Aplicando-se à responsabilização tributária de pessoas jurídicas participantes de 

grupos econômicos o conceito proposto de interesse comum, concluímos, ainda, que a 

imputação válida de responsabilidade tributária depende da existência de nexo de 

causalidade entre as condutas concretas de cada sociedade participante do grupamento e (i) a 

ocorrência do fato gerador da obrigação tributária ou (ii) o surgimento de um “estado de 

incobrabilidade” do crédito tributário. 

O teste do nexo de causalidade permite que a atribuição de responsabilidade tributária 

atinja precisamente as sociedades que participaram do ato, lícito ou ilícito, que materializou o 

fato gerador da obrigação tributária ou que deu causa à “incobrabilidade” do respectivo 

crédito tributário e apenas no limite do valor da obrigação inadimplida. 

A segunda contribuição pretendida por esta dissertação propõe que, quando a 

responsabilidade do participante de grupo econômico for fundada no art. 50 do CC, a 

aplicação desse dispositivo de lei ordinária deve ser conjugada com o art. 124, I, do CTN, 

em observância ao art. 146, III, da CF/1988, e, por esse motivo, a caracterização da confusão 

patrimonial e do desvio de finalidade deve tomar como referencial obrigatório o “interesse 

comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”. 

Concluímos que, para fins de desconsideração da personalidade jurídica voltada para a 

responsabilização tributária, a aplicação conjugada do art. 50 do CC com o art. 124, I, do 

CTN dá origem a conceitos tributários próprios de confusão patrimonial e desvio de 

finalidade, cuja configuração, por sua vez, pressupõe que a consequência concreta desses atos 

ilícitos seja o surgimento do fato gerador ou do “estado de incobrabilidade” do respectivo 

crédito. 

Segundo esse conceito tributário próprio, o desvio de finalidade é a utilização da 

sociedade para fins diferentes daqueles previstos em seus atos constitutivos cuja consequência 

concreta é o surgimento de uma obrigação tributária ou então do “estado de incobrabilidade” 

do respectivo crédito. 

Por sua vez, à luz do conceito próprio do direito tributário, confusão patrimonial é a 

mistura ilícita de patrimônios que é tão intensa a ponto de não permitir a identificação dos 
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seus verdadeiros titulares e cuja consequência concreta é o surgimento de uma obrigação 

tributária ou então do “estado de incobrabilidade” do respectivo crédito. 

Em ambos os casos, quando se adota o interesse comum com o fato gerador da 

obrigação tributária ou com a “incobrabilidade” do respectivo crédito como referenciais 

necessários à caracterização dos conceitos tributários próprios de confusão patrimonial e 

desvio de finalidade, um simples teste de nexo de causalidade permite identificar se um 

determinado ato se enquadra ou não nesses dois conceitos. 

Além disso, a adoção dos conceitos tributários próprios de confusão patrimonial e de 

desvio de finalidade é a alternativa juridicamente mais adequada para que a desconsideração 

da personalidade jurídica e a responsabilização tributária atinjam apenas as sociedades 

participantes de grupos econômicos que efetivamente contribuíram para o surgimento ou a 

“incobrabilidade” de um determinado crédito tributário, mediante a prática de ato concreto 

denotador de abuso de personalidade.  

Por outro lado, adotando-se, como ponto de partida, o conceito proposto para a 

expressão “interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”, 

também é possível construir um conceito próprio para designar grupo econômico em matéria 

de responsabilidade tributária. 

Grupo econômico, para fins tributários, é um conjunto de pessoas jurídicas que, 

conservando suas próprias personalidades jurídicas, se associam, formalmente ou não, para 

realizar atividades em regime de coordenação e sob a direção unitária de uma delas e que, no 

exercício dessas atividades, praticam conjuntamente atos, lícitos ou ilícitos, que materializam 

o fato gerador de obrigações tributárias ou que acarretam o surgimento de um “estado de 

incobrabilidade” dos respectivos créditos. 

Vale sublinhar que a adoção do conceito tributário próprio para expressão “grupo 

econômico” não afasta o ônus de as autoridades, fiscais ou fazendárias, individualizarem e 

provarem as condutas de cada integrante do grupo econômico supostamente responsável pelo 

crédito exigido, mediante a descrição pormenorizada e circunstanciada de elementos e fatos 

concretos que demonstrem a sua participação no surgimento da obrigação tributária ou do 

“estado de incobrabilidade” do respectivo crédito. 

Quando a imputação da responsabilidade a participantes de grupo econômico ocorrer 

na esfera administrativa, o ato administrativo de lançamento deverá, nos termos do art. 142 do 

CTN, apontar o nexo de causalidade entre as condutas concretas de cada suposto responsável 

e o fato gerador da obrigação tributária ou o surgimento de um “estado de incobrabilidade” do 

respectivo crédito. 
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Já quando se tratar de pedido de responsabilização tributária formulado na esfera 

judicial, sem a prévia constituição administrativa da responsabilidade e sem a inclusão do 

nome do responsável na CDA, caberá às fazendas públicas a individualização das condutas de 

cada integrante do grupo econômico, em cada execução fiscal e para cada crédito tributário, 

com a demonstração do nexo de causalidade entre a condição de participante do grupamento e 

o surgimento ou a “incobrabilidade” da obrigação tributária. 

A despeito da controvérsia jurisprudencial ainda existente, entendemos que, quando a 

desconsideração da personalidade jurídica for o fundamento para a responsabilização de 

participantes de grupos econômicos na esfera judicial, obrigatoriamente deverá ser instaurado 

IDPJ, nos termos previstos pelos arts. 133 a 137 do CPC/2015. 

Nessa ordem de ideias, a nossa conclusão geral e resumida é a seguinte: no direito 

tributário brasileiro, o “interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 

principal”, referido pelo art. 124, I, do CTN, é o parâmetro jurídico fundamental à imputação 

de responsabilidade tributária a pessoas jurídicas participantes de grupo econômico, e a sua 

aplicação, de acordo com os conceitos propostos nesta dissertação, permite que sejam 

resolvidas, com padrões mínimos de uniformidade, coerência e segurança jurídica, situações 

fáticas diversas, lícitas ou ilícitas, mesmo se a responsabilização se fundar no art. 50 do CC. 

Não obstante a nossa conclusão geral, entendemos que a popularização da estruturação 

empresarial por meio de grupos econômicos justifica e recomenda a inclusão de uma norma 

geral específica no CTN estabelecendo os requisitos necessários à imputação de 

responsabilidade tributária aos grupamentos empresariais e seus participantes.  

Esses requisitos, em nossa opinião, deverão tomar como referencial obrigatório a 

participação concreta de cada sociedade na materialização do fato gerador da obrigação 

tributária ou no surgimento de um “estado de incobrabilidade” do respectivo crédito, para 

guardar coerência com as demais regras atributivas de responsabilidade prescritas pelo CTN. 
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