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RESUMO 
 

A presente pesquisa tem por objetivo investigar a responsabilidade tributária de grupos 

econômicos. Para tanto, analisa inicialmente o que é grupo econômico a partir da evolução da 

organização da empresa, verificando as formas de regulação no direito societário, bem como 

nos demais ramos do direito, especialmente o tributário. Em seguida, se debruça sobre a 

limitação da responsabilidade, a desconsideração da personalidade jurídica e a 

responsabilidade tributária. Verifica, então, em quais hipóteses poderia haver a 

responsabilidade tributária de grupos econômicos, sendo analisadas as possibilidades com 

fundamento legal no art. 30, IX, da Lei nº 8.212/91; art. 124 da Lei nº 5.172/66; art. 50 da Lei 

nº 10.406/2002; art. 990 da Lei nº 10.406/02 combinado com o art. 126, III, da Lei nº 

5.172/66; e art. 116, §1º, da Lei nº 5.172/66. Por fim, aborda aspectos processuais da 

responsabilidade de grupos econômicos, com enfoque no incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica previsto no Código de Processo Civil de 2015. 

Palavras-chave: Grupo econômico, responsabilidade tributária, desconsideração da 

personalidade jurídica. 

 

 



   
 
 

ABSTRACT 
 

The research is about the liability of corporate groups for taxes propose in the Brazilian legal 

system. At first, the author investigates what is the definition of a corporate group in Brazilian 

law, especially in business and tax law. Therefore, the study focus on the limited liability of  

corporations, disregard doctrine and tax liability. Then, the attention will rely on testing some 

hypotheticals legal bases of taxes liability of corporate groups: article 30, IX, of Federal Law 

nº 8.212/91; article 124 of Federal Law nº 5.172/66; article 50 of Federal Law nº 

10.406/2002; article 990 of Federal Law nº 10.406/02 composed with article 26, III of the 

Federal Law nº 5.172/66; and article 116, §1º of Federal Law nº 5.172/66. At long last, the 

procedure aspects of the imposition of tax liability for corporate groups will be analyzed, 

especially the new procedure of piercing the corporate veil introduced by the 2015 Civil 

Procedure Code. 

Keywords: Corporate groups, tax liability, disregard doctrine.  
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1. INTRODUÇÃO 

A Ciência do Direito utiliza-se de linguagem descritiva para promover o estudo do 

Direito Positivo, numa linguagem de sobrenível (metalinguagem), enquanto o Direito Positivo 

é o conjunto de normas jurídicas válidas que opera através de linguagem prescritiva, por meio 

de normas deônticas de conduta. São “dois corpos de linguagem, dois discursos linguísticos, 

cada qual portador de um tipo de organização lógica e de funções semânticas e pragmáticas 

diversas1”. 

Por tal razão, Alfredo Augusto Becker classifica como falso o problema da 

autonomia de qualquer ramo do Direito, afirmando que os que propagam a autonomia do 

Direito Tributário (positivo) “propagam a demência tributária e cometem, com catedrática 

gravidade, erros jurídicos de um empirismo larvar2”.  

O tema objeto da presente pesquisa – a responsabilidade tributária de grupos 

econômicos – é um dos problemas que se situa exatamente na interseção entre dois ramos da 

Ciência do Direito: o Direito Público e o Direito Privado, especificamente o Direito Tributário 

e o Direito Societário. 

A imprecisa definição do que seriam "grupos econômicos", tema inicialmente 

afeito ao Direito Societário, e as lacunas na legislação quanto às hipóteses de 

responsabilização dos grupos por débitos de natureza fiscal, tema afeito ao Direito Tributário, 

gera enorme insegurança para os agentes econômicos que se organizam para explorar 

negócios através de empresas plurissocietárias.  

Esta forma de organização empresarial é responsável por parcela vultosa dos 

negócios realizados no Brasil e no mundo.  Para se ter uma ideia da relevância econômica dos 

grupos empresariais brasileiros, a revista Valor Grandes Grupos3 dá conta de que o 

faturamento dos 200 maiores conglomerados empresariais nacionais, no ano de 2013, 

alcançou R$ 3,2 trilhões de reais. Dos 10 maiores grupos da América Latina em faturamento, 

                                                
1 CARVALHO. Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 33. 
2 BECKER. Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 5. ed. São Paulo: Noeses, 2010. p. 32. 
3 VALOR GRANDES GRUPOS, dez/2014. 
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4 são brasileiros4, e, levando em conta o valor de mercado das empresas, o número aumenta 

para 55.  

Exemplo que demonstra a complexidade da estruturação dos grupos econômicos é 

o grupo Odebrecht, que controla 403 pessoas jurídicas sediadas em diversos países, gerando 

receita líquida de cerca de 101 bilhões de reais em 20146, ou também o grupo Bradesco, que 

participa em 186 pessoas jurídicas, com receita líquida de cerca de 157 bilhões de reais em 

20147.  

As variadas alternativas de organização societária das empresas representam, para 

os legisladores e para os intérpretes do direito, imensas dificuldades de conceituação, 

sistematização e classificação desses grupos. A diversidade é tanta que Claude Champaud 

chega a afirmar que “existem atualmente tantos tipos de grupos econômicos quanto os 

próprios grupos”8.  

A dinâmica organização das empresas, embora seja uma realidade inafastável9, 

pode causar perplexidade aos estudiosos de direito, na medida em que põe em cheque aquilo 

que o português Engrácia Antunes denominou como "vacas sagradas" do direito das 

sociedades comerciais: os dogmas da personalidade jurídica da sociedade comercial e da 

limitação de responsabilidade dos sócios10.  

Para que melhor se possa compreender o fenômeno da responsabilidade tributária 

dos conglomerados, é de fundamental importância estudar o que são os chamados "grupos 

econômicos", de modo que se possa evitar o tratamento randômico que se vem dando ao 

tema, principalmente pela jurisprudência que vem se formando na área fiscal. 

                                                
4 São eles: Petrobras, J&F Investimentos, Odebrecht e Vale. EXAME, Maiores e Melhores, jul/2015, p. 330. 
5 São eles: Ambev, Itaú Unibanco, Bradesco, Petrobras e Vale. EXAME, Maiores e Melhores, jul/2015, p. 338. 
6EXAME, Maiores e Melhores, jul/2015, p. 254. 
7 VALOR GRANDES GRUPOS, dez. 2011, p. 82-84. 
8 Claude Champaud, apud MEIRELES, Edilton. Grupo Econômico Trabalhista. São Paulo: LTR, 2002. 
9 Danilo Borges dos Santos Gomes de Araújo e Walfrido Warde Jr. afirmam que: "Hoje, não seria absurdo dizer 
que os grupos representam o grosso daqueles fenômenos econômicos-sociais que estão na esfera do direito 
societário, ainda que os textos legislativos acanhem-se em assim se expressar. Algum laconismo legislativo é 
suprido pelos cada vez mais abundantes precedentes jurisprudenciais, pela já consolidada doutrina, e, sobretudo, 
pelos maneirismos e pelos interesses do homem de empresa." ARAUJO, Danilo Borges dos Santos Gomes de; 
WARDE JR., Walfrido. Os grupos de sociedade: o estado atual da técnica. In Os grupos de sociedades: 
organização e exercício da empresa. (ORGS.) ARAUJO, Danilo Borges dos Santos Gomes de; WARDE JR., 
Walfrido. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 16. 
10 ANTUNES, José Engrácia. Estrutura e responsabilidade da empresa: o moderno paradoxo regulatório. In 
Revista Direito GV, v. 1, n. 2. p. 029-068, p. 39. 
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É exatamente o fenômeno da organização grupal que se pretende analisar no 

Capítulo 2. De início, será demonstrada a evolução das formas de organização e exercício da 

empresa, do empresário individual até a formação dos grupos de sociedades.  

Em seguida, a pesquisa seguirá tratando das respostas dadas pelos legisladores à 

formação dos grupos de empresas. Alguns países, como o Brasil, adotaram no seu Direito 

Societário o chamado modelo contratual de regulação de grupos de empresas, inspirado na 

legislação alemã. Assim como nos konzern alemães, a lei brasileira previu a formação de 

grupos de empresas de base contratual. O outro modelo é o orgânico, no qual o 

reconhecimento da existência dos grupos e a atribuição de efeitos jurídicos independem da 

formalização contratual da relação entre as sociedades integradas. Como se verá, no Brasil 

convivem com a previsão contratualista do direito societário de grupos ramos do direito nos 

quais se adota o modelo orgânico.  

Após, serão vistas formas usuais de classificação dos grupos de empresas, como a 

divisão entre grupos de fato e de direito; de base societária, contratual ou pessoal; grupos por 

subordinação ou coordenação, além de outros tipos de divisão didática.  

A pesquisa sobre grupos econômicos segue com um apanhado do tratamento dos 

grupos no direito positivo brasileiro, em especial no direito societário, para esclarecer que no 

Brasil pode-se falar em grupos econômicos como gênero do qual são espécies os grupos 

societários de fato, grupos societários de direito e os grupos orgânicos.  

Por fim, o Capítulo 2 se encerra com a apresentação do conceito de grupo 

econômico e a análise dos seus elementos-chave: o interesse de grupo e a direção unitária.  

O Capítulo 3 tem como objetivo precípuo fixar premissas sobre a limitação da 

responsabilidade das sociedades, a desconsideração da personalidade jurídica e a 

responsabilidade tributária, com detalhes sobre as limitações constitucionais impostas aos 

Entes Federativos na eleição do sujeito passivo da obrigação tributária, formada por 

princípios, além das regras que exigem lei complementar para versar sobre o tema, bem como 

os limites existentes para a delegação de poderes para lei ordinária efetuada por estas leis 

complementares. Por fim, o capítulo encerra tratando do interesse comum do art. 124, I, do 

Código Tributário Nacional (CTN), tema que será baliza para a análise da responsabilidade 

solidária dos grupos econômicos.  
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É no Capítulo 4 que se encontra a efetiva análise das hipóteses de reponsabilidade 

tributária de grupos econômicos. Partindo dos conceitos e premissas fixados nos capítulos 

antecedentes, bem como aprofundando no que diz a doutrina e jurisprudência sobre o tema 

estudado, será explicitado o porquê da impossibilidade de aplicação para a atribuição de 

responsabilidade tributária dos grupos econômicos do art. 30, IX, da Lei nº 8.212/91, bem 

como dos arts. 124, 126, III, 116, §1º, todos do CTN, além do art. 990 do Código Civil, 

remanescendo apenas a hipótese de desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 

50 do referido Código como válida para se atribuir – por ordem judicial e provado o abuso de 

personalidade – responsabilidade às empresas integrantes dos grupos.  

O capítulo se encerra com a averiguação de problemas processuais da atribuição 

de responsabilidade para grupos econômicos, para os quais o Novo Código de Processo Civil 

trouxe novas luzes através do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.  

Espera-se, pois, contribuir com as discussões sobre essa relevante matéria, de 

inegável relevância prática, cuja doutrina em Direito Tributário pouco tem se ocupado.   
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2. GRUPO ECONÔMICO 

Compreender o que é grupo econômico perpassa pelo entendimento do que é 

empresa e da evolução da forma do seu exercício ao longo do tempo. É importante que se 

verifiquem quais os modelos de tratamento legislativo dado ao tema e quais os tipos de grupo 

econômico e as classificações comumente utilizadas, para, então, analisar como os diversos 

subsistemas do direito positivo brasileiro, em especial o direito tributário positivo, regulam a 

matéria, de modo que se possa alcançar um conceito útil para o objeto da pesquisa, com o 

esclarecimento dos elementos fundamentais que devem estar presentes quando da análise do 

tema. É o que se pretende no presente capítulo.  

 
2.1. Organização da empresa: do empresário individual aos grupos de sociedades 

Como o direito da empresa evoluiu ao longo da história e qual o estágio atual da 

organização econômica são perguntas fundamentais para que se possa chegar ao conceito do 

objeto estudado. 

É sabido que a atividade econômica existe desde o momento em que o homem 

começou, de forma rudimentar, a se reunir em sociedades primitivas. Ao longo do tempo, se 

desenvolveu o comércio e a acumulação de recursos foi dando espaço para o exercício da 

atividade econômica de forma organizada, o que caracteriza a empresa11.  

Até o século XVIII o empresário individual exercia papel preponderante, 

empregando o seu esforço e patrimônio na atividade e suportando os riscos inerentes ao seu 

exercício12. Era um modelo atomístico – caracterizado por uma multiplicidade de agentes de 

dimensão semelhante e de atuação dispersa, sem capacidade de influenciar individualmente o 

mercado; e concorrencial – "cuja coordenação e equilíbrio viriam automaticamente obtidos na 

base do mero jogo das forças de mercado através do mecanismo dos preços (a 'mão invisível' 

de Adam Smith)"13.  

                                                
11 "Empresa é a atividade econômica organizada para a produção de bens ou serviços. Sendo uma atividade, a 
empresa não tem a natureza jurídica de sujeito de direito nem de coisa. Em outros termos, não se confunde com 
o empresário (sujeito) nem com o estabelecimento comercial (coisa)". COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito 
comercial. vol. 1. 9. ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2005. p. 19.     
12 PRADO, Viviane Muller. Conflito de interesses nos grupos societários. São Paulo: Quartier Latin, 2006. p. 
17. 
13 ANTUNES, José Engrácia. Os grupos de sociedade. Estrutura e organização da empresa plurissocietária. 2. 
ed. rev. e atual. Coimbra: Almedina, 2002. p. 32 
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O período histórico subsequente seria caracterizado pela forte concentração de 

capital nas sociedades. O comerciante individual, o artesão, figuras até então predominantes, 

passaram a conviver com os grandes empreendimentos industriais, que logo vieram a ocupar 

posição preponderante na economia mundial, nos períodos conhecidos como Primeira e 

Segunda Revolução Industrial. O desenvolvimento de novas tecnologias que permitiam a 

produção em massa modificou completamente a forma de exercício da empresa.  O ganho de 

escala e a necessidade de vultosos investimentos tangenciaram os empresários no sentido da 

formação de sociedades comerciais, especialmente a sociedade anônima, que permitia a 

captação ampla de recursos "graças a sua aptidão de funcionar como uma verdadeira 'bomba 

de capital'"14, em virtude da pulverização das participações societárias através das ações, 

títulos transmissíveis livremente15.  

As mudanças provocadas pela ascensão do modelo concentracionista consagraram 

dois daqueles que são importantes cânones do direito das sociedades: a personificação jurídica 

da sociedade16, que passou a ser um centro independente de obrigações e direitos, e a 

limitação da responsabilidade dos sócios17. Nos dizeres de José Edwaldo Tavares Borba, "ao 

longo dos anos, a condição de sujeito de direito passou dos sócios para a sociedade, ela 

própria, cabendo aos sócios a posição de meros participantes"18. As possibilidades de 

                                                
14 ANTUNES, José Engrácia. Estrutura e responsabilidade da empresa: o moderno paradoxo regulatório. 
Revista Direito GV, v. 1, n. 2., jun-dez. 2005. p. 029-068. p. 32. A expressão "bomba de capital" é atribuída a 
Schmalenbach. 
15 CASTELLÕES, Leonardo de Gouvêa. Grupos de sociedades. Curitiba: Juruá, 2008. p. 47  
16 Há divergências sobre a natureza da personalidade jurídica das sociedades, existindo fundamentalmente duas 
linhas: a pré-normativista e a normativista. Segundo Fábio Ulhoa Coelho: "Essas soluções dividem-se, 
fundamentalmente, em duas. De um lado, as teorias pré-normativistas, que consideram as pessoas jurídicas seres 
de existência anterior e independente da ordem jurídica. Para os seus adeptos, a disciplina legal da pessoa 
jurídica é mero reconhecimento de algo preexistente, que a ordem positiva não teria como ignorar. Segundo 
entendem, além do ser humano, também elas se apresentam ao direito como realidades incontestáveis, como os 
reais sujeitos das ações dotadas de significado jurídico. De outro lado, encontram-se os normativistas 
sustentando o oposto, isto é, as pessoas jurídicas como criação do direito. Fora da previsão legal correspondente, 
não se as encontram em nenhum lugar. No primeiro grupo, estão a teoria 'orgânica' e a 'realidade objetiva'; no 
segundo, a da 'ficção' e a da 'realidade jurídica' (FERRARA, 1921:346/348 e 359; BEVILÁQUA, 1908:258)". 
Em COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. Volume 2. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005. 
p. 8.   
17 Neste ponto há de se destacar que: "Há direitos, como o do Reino Unido (FARRAR-HANNIGAN, 
1985:79/81), que associam a personalização da sociedade à limitação da responsabilidade dos sócios. Para tais 
sistemas, as sociedades em que os sócios respondem integralmente pelas obrigações sociais são 
despersonalizadas. Em outras ordens jurídicas, inclusive a brasileira, não existe necessária correlação entre esses 
dois temas societários. A personalização da sociedade não está ligada sempre à limitação da responsabilidade 
dos seus integrantes. Quer dizer, há no Brasil sociedades personalizadas em que sócios respondem 
ilimitadamente pelas obrigações sociais (p. ex., a sociedade em nome coletivo), assim como há uma hipótese de 
articulação de esforços despersonalizada, em que os participantes podem responder dentro de um limite (o sócio 
participante da conta de participação, se assim previsto em contrato). COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito 
comercial. Volume 2. 9. ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2005. p. 7.  
18 BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito Societário. 13. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. p. 28. 
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concentração econômica trazidas por estes institutos transformaram a atividade econômica. A 

empresa já não estava mais sujeita ao ciclo de vida do empresário, sendo imortal19, e a 

diminuição do risco do investidor ao valor alocado na sociedade permitia a segurança 

necessária para o investimento20.    

Eis então que o crescimento das corporações e a integração econômica mundial 

cada vez mais acentuada provocaram novas mudanças na dinâmica da organização da 

empresa. No mundo globalizado as empresas passaram a atuar em outros países e a estrutura 

organizacional concentrada, que em princípio garantiria uma série de vantagens por ganhos de 

escala, passou a representar, em certo nível, barreiras de crescimento devido às complicações 

geradas pela burocracia na administração21. A diversificação das atividades e a pulverização 

dos riscos também se tornaram parte das preocupações das empresas.  

Neste cenário, sociedades criaram subsidiárias para atuar em mercados 

estrangeiros ou adquirir o controle de sociedades já em operação em outros países, de modo a 

manter a unidade de direção e se adaptar às formalidades legais dos novos mercados22, além 

de segregar atividades não relacionadas com o principal negócio das companhias em outras 

pessoas jurídicas, o que Engrácia Antunes denomina "expansão externa", que envolve ainda a 

aquisição de controle de outras empresas cujo negócio interesse, ou ainda a criação de novos 

negócios em parceria com outras empresas23.  

Assim, pode-se dizer que os grandes capitalistas deixaram de atuar através da 

empresa societária, tradicional e monolítica, passando a organizar os seus negócios através de 

uma série de pessoas jurídicas, cada qual representando um centro de direitos e obrigações 
                                                
19 BLUMBERG, Phillip I. The multinational challange to corporate law: the search for a new corporate 
personality. New York: Oxford Univesity Press, 1993. p. 4.   
20 É interessante notar que grande parte das corporações criadas no século XVII eram empresas comerciais 
responsáveis por negócios entre nações, como a Companhia das Índias Orientais, e possuíam inegável interesse 
público, gozando de grandes privilégios dos governos. No século XVIII, as grandes sociedades anônimas eram 
grandes monopólios e foram responsáveis pela construção de rodovias, estradas, pontes e canais e unidades de 
abastecimento de água, sendo responsáveis pela modernização de nações como os Estados Unidos e Inglaterra. 
Para se ter uma ideia, em 1801 existiam 317 corporações registradas, apenas 8 empresas de manufatura. 
BLUMBERG, Phillip I. The multinational challange to corporate law: the search for a new corporate 
personality. New York: Oxford Univesity Press, 1993. p. 6. 
21 "Por outro lado, qualquer empresa societária em contínuo processo de expansão endógeno acaba 
inevitavelmente por atingir uma certa dimensão a partir da qual se colocam complexos problemas de organização 
advenientes do seu gigantismo e onde deixa de ser possível garantir uma gestão eficiente do todo econômico 
(bigness is badness)". ANTUNES, José Engrácia. Os grupos de sociedade. Estrutura e organização da empresa 
plurissocietária. 2. ed. rev. e atual. Coimbra: Almedina, 2002. p. 41 
22 PRADO, Viviane Muller. Conflito de interesses nos grupos societários. São Paulo: Quartier Latin, 2006. p. 
44. 
23 ANTUNES, José Engrácia. Os grupos de sociedade. Estrutura e organização da empresa plurissocietária. 2. 
ed. rev. e atual. Coimbra: Almedina, 2002. p. 41 
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autônomo, porém unidas por um laço de controle comum, nem sempre nítido a olhos 

externos, mas presente na coordenação das atividades do grupo. "O átomo cedeu 

progressivamente o seu lugar à molécula24", tendo a prática empresarial contemporânea 

deixado de ser representada pela empresa unissocietária para vir a ser refletida essencialmente 

na empresa plurissocietária25, ou grupo sociedades.  

É importante notar, todavia, que o processo de transição entre o modelo do 

empresário individual, passando pela sociedade monolítica até o crescimento dos grandes 

grupos societários, não é um processo de rupturas. Pelo contrário. Atualmente as três formas 

de organização e suas inúmeras variações convivem no cenário econômico mundial, sendo 

indubitável, porém, que os negócios mais representativos em termos de vultosidade 

econômica se estruturam através de formas plurissocietárias. Neste ponto, os dados são 

evidentes, como demonstra Antunes26:  

Os cadastros estatístico-societários disponíveis nos três maiores 
mercados mundiais (a famosa "Global Triad": Estados Unidos da 
América, União Européia e Japão) indicam uma inequívoca 
tendência das sociedades para perderem o seu originário estatuto de 
independência, recorrendo crescentemente à técnica do grupo 
societário: assim acontece com cerca de 70% das sociedades 
comerciais na Alemanha, 50% na Suíça, 60% na França, 55% na 
Inglaterra, 65% nos Estados Unidos, e 88% no Japão. Ao nível 
internacional, o cenário é porventura ainda mais impressionante. 
Entre as 100 entidades económicas mais poderosas do globo, 
contam-se cinquenta Estados-nação e cinquenta empresas 
multinacionais: o volume de negócios das oito maiores empresas 
multinacionais (Exxon, GM, Ford, General Eletric, IBM, 
Microsoft, Texaco, Shell) é superior à soma do volume orçamental 
bruto de seis dos maiores Estados-membros da União Europeia 
(Alemanha, França, Itália, Bélgica, Holanda, Luxemburgo); e o 
volume de negócios de muitas dessas empresas chega mesmo, por 
si só, a ser superior ao produto nacional bruto de mais de 130 
nações, entre as quais Portugal (é o caso do grupo "General 
Motors").  

No cenário nacional também é possível verificar a ascensão dos grupos de 

sociedades através da regionalização de empresas públicas, como as empresas do sistema 

Telebras, e de empresas privadas motivadas pela diversificação de negócios, pela 

possibilidade de participação em concessionárias de serviços públicos no período das 
                                                
24 ANTUNES, José Engrácia. Estrutura e responsabilidade da empresa: o moderno paradoxo regulatório. In 
Revista Direito GV, v. 1, n. 2., jun-dez. 2005. p. 029-068. p. 36. 
25 ANTUNES, José Engrácia. Os grupos de sociedade. Estrutura e organização da empresa plurissocietária. 2. 
ed. rev. e atual. Coimbra: Almedina, 2002. p. 43. 
26 ANTUNES, José Engrácia. Estrutura e responsabilidade da empresa: o moderno paradoxo regulatório. In 
Revista Direito GV, v. 1, n. 2., jun-dez. 2005. p. 029-068. p. 35/36. 
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privatizações na década de 1990, ou ainda em setores empresariais como o mercado 

atacadista27. Nas palavras de Viviane Muller Prado, "as grandes empresas no País não se 

configuram como sociedades isoladas, mas organizam-se em estruturas complexas de 

empresas plurissocietárias"28.  

O direito não se manteve alheio às mudanças sociais e econômicas provocadas 

pelo crescimento da organização das empresas através de grupos. Phillip I. Blumberg29, 

tratando do tema dos grupos corporativos, traz a informação de que o Direito norte-

americano, em princípio, vedava a participação de sociedades no capital social de outras 

pessoas jurídicas. A jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos, no caso De La 

Vergne Refrigerating Machine Co. v. German Savings Institution, em 1899, assentou-se no 

sentido de que iria de encontro à finalidade da empresa a compra de ações de outras 

sociedades, salvo se houvesse expressa disposição nesse sentido nos documentos de 

constituição da sociedade. Ainda assim, há relatos de anulação de compra de ações por 

empresas com a finalidade de compra de ações (holding companies), tendo as Cortes 

entendido que a legislação não autorizava a inclusão da atividade de participações no objeto 

social. Paulatinamente, a legislação dos estados americanos foi se abrindo e permitindo a 

formação de holdings, a começar pelo estado de New Jersey, seguidos pelos demais estados.  

É interessante notar que persistem alguns debates em aberto no tema grupos de 

sociedades, principalmente em virtude da aparente incompatibilidade do instituto com dois 

importantes paradigmas do direito societário tradicional: a personalidade jurídica das 

sociedades e a responsabilidade limitada dos sócios.  

O que causa perplexidade é a possibilidade de a sociedade controlada exercer 

atividades e praticar atos contra o próprio interesse em prol do resultado global do grupo30. 

Essa ideia contraria o princípio da entidade, que preconiza que a sociedade possui interesses 

próprios nem sempre coincidentes com os dos seus sócios ou acionistas, no problema 
                                                
27 PRADO, Viviane Muller. Conflito de interesses nos grupos societários. São Paulo: Quartier Latin, 2006. p. 
36. 
28 PRADO, Viviane Muller. Conflito de interesses nos grupos societários. São Paulo: Quartier Latin, 2006. p. 
36. 
29 BLUMBERG, Phillip I. The multinational challange to corporate law: the search for a new corporate 
personality. New York: Oxford Univesity Press, 1993. p. 52. 
30 Joaquim Garrigues já chamava atenção para os possíveis conflitos de interesses entre acionistas: "En la 
sociedad anónima los diferentes grupos de accionistas luchan por conseguir un interés a costa del sacrificio del 
interés de otros accionistas. Y no solo el interés particular de los accionistas entre sí: el interés de la sociedad 
misma puede verse amenazado en esa lucha cuando un mismo grupo de accionistas participa en diversas 
sociedades competidoras". GARRIGUES, Joaquin. Hacia un nuevo derecho mercantil: escritos, lecciones y 
conferencias. Madrid: Tecnos, 1971. P. 57-58.  
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denominado por Engrácia Antunes como "síndrome do Cavalo de Tróia"31. O tema se torna 

ainda mais complexo quando da existência de minoritários que participem de apenas parte das 

empresas, surgindo evidente conflito de interesses entre a sociedade isoladamente considerada 

e o grupo empresarial que a controla32. Em relação à responsabilidade, a preocupação, de 

modo geral, reside na limitação da responsabilidade e em possíveis prejuízos para credores33, 

como será visto adiante.  

Sobre o tema, discordando com o alarde dos que veem nos grupos de sociedades a 

possibilidade de provocar uma crise no direito societário, Warde Jr. e Araújo34 asseveram:  

A verdade é que esse discurso, que atribui aos grupos a culpa pela 
crise do direito societário, tem a marca de uma retórica própria dos 
anos 1960, já ultrapassado à época, no particular diante do que 
acontecia na economia americana desde a metade do século XIX.  

Em nome da eficiência, o fenômeno da concentração econômica, 
sempre foi instrumentalizado por técnicas grupais, a despeito de 
amplamente regulado pelo direito, jamais foi refreado. Em verdade 
o direito forneceu vastos instrumentos, i.e., técnicas organizativas 
formais (a exemplo de holdings – cujas funções e eficiência foram, 
desde a década de 1930, amplamente discutidas por doutrinadores 
americanos) e informais da atividade econômica moderna como 
empresa plurissocietária, para jurisdicizar formas de concentração 
econômica primárias e secundárias.   

Fato é que a organização enquanto grupo de sociedades é parte da realidade da 

maioria das empresas, de modo que não poderia o Direito deixar de proporcionar os 

instrumentos jurídicos necessários para regular e minimizar os conflitos decorrentes dessa 

nova forma de engendramento dos negócios. 

2.2. Formas de regulação pelo Direito Societário 

Ante o cenário econômico que se impunha os legisladores passaram a 

implementar formas de regulação dos grupos, para que os problemas decorrentes deste tipo de 

                                                
31  ANTUNES, José Engrácia. Os grupos de sociedade. Estrutura e organização da empresa plurissocietária. 2. 
ed. rev. e atual. Coimbra: Almedina, 2002. p. 109. 
32 Sobre o tema: PRADO, Viviane Muller. Conflito de interesses nos grupos societários. São Paulo: Quartier 
Latin, 2006.; e OLIVEIRA, Ana Perestelo de. Grupos de sociedades e deveres de lealdade. Coimbra: Almedina, 
2012.  
33 "Quando o problema é o grupo de sociedades, observou Petitpierre-Sauvain, uma certa mistura é inerente à 
idéia de grupo. Daí, a necessidade de normas de responsabilidade da sociedade dominante e de proteção aos 
credores das filiais e aos acionistas minoritários". OLIVEIRA, José Lamartine Correia de. A dupla crise da 
pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 1979.  p. 613-614. 
34 ARAUJO, Danilo Borges dos Santos Gomes de; WARDE JR., Walfrido. Os grupos de sociedade: o estado 
atual da técnica.In Os grupos de sociedades: organização e exercício da empresa. (ORGS.) ARAUJO, Danilo 
Borges dos Santos Gomes de; WARDE JR., Walfrido. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 13. 
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organização de empresa fossem minorados, já que o direito societário clássico não trazia as 

respostas adequadas para a solução dos conflitos35. Essa regulação se deu de forma diferente 

em cada país, mas pode ser resumida em dois modelos básicos: o modelo contratual e o 

modelo orgânico. 

É importante frisar, neste ponto, que os modelos apresentados são referentes a 

opções legislativas de tratamento societário das matérias. Em outros ramos do direito em que 

a existência de grupos tem relevância, há regulações específicas que muitas vezes adotam 

premissas distintas das societárias. No Brasil, por exemplo, o direito societário adota o 

modelo contratual, enquanto a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) trata de grupos sob 

a perspectiva orgânica36, como se verá adiante. 

2.2.1. Modelo contratual  

O modelo contratual de regulação dos grupos de sociedades (konzern) foi 

inaugurado pela Alemanha, através da Lei Societária Alemã de 1965 (Aktiengesetz). Este 

modelo, adotado de forma semelhante no Brasil, Portugal, Croácia, Eslovênia e Taiwan37, tem 

como característica principal a normatização do tema a partir da natureza do instrumento 

jurídico de constituição do grupo38. 

A característica marcante desse modelo é a existência de regulação para a 

formação e atuação dos grupos de sociedade, que devem ser constituídos através de um 

instrumento de contrato no qual estejam claras as regras de funcionamento e relação entre as 

sociedades que o compõem.  

As empresas constituídas dessa forma são os grupos econômicos regulados 

chamados "de direito". Gonçalo Avelãs Nunes asseverou:  

Para a lei alemã, só estes [grupos de direito] se podem 
verdadeiramente denominar grupos de sociedades e só a eles é 
aplicável o sistema legislativo vinculativo que constitui o núcleo do 
direito societário dos grupos de abordagem clássica. O regime 

                                                
35 NUNES, Gonçalo Nuno Cabral de Almeida Avelãs. Tributação dos grupos de sociedades pelo lucro 
consolidado em sede de IRC: contributo para um novo enquadramento dogmático e legal do seu regime. 
Coimbra: Almedina, 2001. p. 22.  
36 As particularidades da legislação brasileira serão tratadas mais adiante. 
37 NUNES, Gonçalo Nuno Cabral de Almeida Avelãs. Tributação dos grupos de sociedades pelo lucro 
consolidado em sede de IRC: contributo para um novo enquadramento dogmático e legal do seu regime. 
Coimbra: Almedina, 2001. p. 23. 
38 ANTUNES, José Engrácia. Os grupos de sociedade. Estrutura e organização da empresa plurissocietária. 2. 
ed. rev. e atual. Coimbra: Almedina, 2002. p. 170. 
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adoptado reconhece à sociedade-dominante o poder de dar 
instruções e ordens que podem mesmo prejudicar os interesses das 
sociedades dominadas, desde que sirvam os interesses do grupo. 
Em contrapartida, estabelece um conjunto de mecanismos de tutela 
dos interesses da sociedade-dominada, dos seus sócios minoritários 
e dos seus credores sociais.  

Os grupos de facto – que não constituem verdadeiros grupos – 
correspondem a todas as relações, à margem das previstas nos 
actos de natureza contratual acima referidos, em que uma 
sociedade exerce domínio sobre a outra com base em qualquer 
outro instrumento jurídico ou factual39.  

O modelo brasileiro se assemelha ao alemão40, em que pese a realidade tenha 

demonstrado que pouquíssimos grupos se organizaram como grupos de direito no país41-42. A 

principal característica do modelo, então, é regular e legalizar o poder de influência da 

sociedade dominante em relação às subordinadas, em nome do interesse do grupo.  

Em relação aos grupos não organizados na forma da lei (chamados de grupos de 

fato), em que inexiste formalização do grupo através do instrumento contratual, a sua 

caracterização se dá pelas relações de domínio e dependência43, porém o regramento jurídico 

segue o modelo das sociedades tradicionais, sem a possibilidade jurídica das sociedades 

agirem em prol do interesse da sociedade dominante, havendo inclusive uma série de regras 

próprias visando refrear os abusos potencialmente praticados contra os interesses das 

sociedades dependentes, dos sócios minoritários e dos credores.  

  
                                                
39 NUNES, Gonçalo Nuno Cabral de Almeida Avelãs. Tributação dos grupos de sociedades pelo lucro 
consolidado em sede de IRC: contributo para um novo enquadramento dogmático e legal do seu regime. 
Coimbra: Almedina, 2001. p. 27. 
40 Há quem discorde. Jorge J. Lobo afirma: "Comparando o texto do art. 265 da nossa 'Lei de Anônimas' com o 
dos arts. 291 e 319 da Lei alemã de 1965 e o do art. 223 do Projeto de Lei de sociedades anônimas da CEE, 
verificamos que, em verdade, o nosso legislador não seguiu o modelo germânico, nem o europeu de grupo de 
sociedades: o germânico, porquanto não se encontra, na convenção do grupo, qualquer semelhança com um dos 
contratos de empresas do art. 291, e, muito menos, com a subsidiária integral do art. 319; o europeu, eis que não 
basta a existência de uma relação de subordinação ou de dependência entre duas ou mais sociedades para que 
seja considerado constituído o grupo econômico." LOBO, Jorge. Grupo de sociedades. Rio de Janeiro: Forense, 
1978. p. 112. 
41 Viviane Muller Prado afirma que "conforme informação de Fábio Konder Comparato, tem-se conhecimento de 
menos de 30 grupos de direito no Departamento Nacional de Registro de Empresas". PRADO, Viviane Muller. 
Grupos societários: análise do modelo da Lei 6.404/1976. Revista Direito GV n. 2. São Paulo, 2005. p. 14. 
42 Luis André N. de Moura Azevedo, em interessante estudo, analisa, sob o ponto de vista de direito e economia, 
por que os grupos não se organizam na forma prevista pela Lei de SAs. Conclui no sentido de que faltam 
estímulos na lei para tanto. AZEVEDO, Luis André N. de Moura. O paradoxo da disciplina legal dos grupos de 
direito no Brasil sob uma perspectiva de direito e economia. In: Os grupos de sociedades: organização e 
exercício da empresa. (ORGS.) ARAUJO, Danilo Borges dos Santos Gomes de; WARDE JR., Walfrido. São 
Paulo: Saraiva, 2012. p. 177-193.  
43 ANTUNES, José Engrácia. Os grupos de sociedade. Estrutura e organização da empresa plurissocietária. 2. 
ed. rev. e atual. Coimbra: Almedina, 2002. p. 172. 
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2.2.2. Modelo orgânico 

A forma de regulação do modelo orgânico parte do pressuposto de que os grupos 

de sociedade têm sua existência decorrente da constatação de que mais de uma sociedade se 

relaciona com outras através de uma relação de subordinação a uma direção econômica 

unitária comum, não sendo relevante a formalização a partir de nenhum instrumento de 

constituição específico44. É este o modelo constante nos projetos de Estatutos da Sociedade 

Anônima Europeia (SAE) e o Projeto de 9ª Directiva Comunitária relativa aos grupos de 

sociedades (PDC)45.  

Tal modelo também prevê a existência de normas que "em derrogação dos 

cânones clássicos do direito das sociedades, vêm legitimar o exercício de um poder de 

direcção por uma sociedade-mãe sobre as sociedades-filhas agrupadas", além de "estabelecer 

a tutela para estas sociedades, respectivos sócios e credores"46.   

Portanto, diferente do modelo contratual, a essência da realidade de controle é o 

fator preponderante para a definição do que é o grupo societário no modelo orgânico.  

2.3. Tipos de grupos 

Já foi visto que a organização dos grupamentos de empresa é multifacetária, de 

modo que cada grupo possui uma forma de organização própria e peculiar. Em alguns 

modelos, os grupos se unem através de um contrato, em outros a caracterização se dá 

mediante a constatação de controle ou influência significativa, e ainda pode ocorrer o vínculo 

por laços pessoais e familiares. Há aqueles grupos cujas empresas principais, ou empresas-

mãe, exercem o poder de forma rigorosa, permitindo pouca autonomia para as controladas, 

enquanto em outros casos a liberdade é quase plena.    

É consabido que qualquer classificação significa uma redução da complexidade 

real para a segmentação de conjuntos através de características comuns, variando conforme os 

                                                
44 ANTUNES, José Engrácia. Os grupos de sociedade. Estrutura e organização da empresa plurissocietária. 2. 
ed. rev. e atual. Coimbra: Almedina, 2002. p. 177. 
45 A última versão dos projetos do SAE já não continha nenhum capítulo tratando dos grupos, enquanto as 
propostas do PDC nunca chegaram a ser aprovadas. NUNES, Gonçalo Nuno Cabral de Almeida Avelãs. 
Tributação dos grupos de sociedades pelo lucro consolidado em sede de IRC: contributo para um novo 
enquadramento dogmático e legal do seu regime. Coimbra: Almedina, 2001. p. 29. 
46 ANTUNES, José Engrácia. Os grupos de sociedade. Estrutura e organização da empresa plurissocietária. 2. 
ed. rev. e atual. Coimbra: Almedina, 2002. p. 178. 
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elementos de diferenciação eleitos. Não há classificação correta ou incorreta, e sim útil ou não 

para os fins da pesquisa47. 

Quando se fala em grupos de sociedade a doutrina geralmente os segmenta 

segundo a forma de constituição (grupos de fato e de direito), de acordo com a natureza 

jurídico-econômica do instrumento de constituição do grupo (grupos de base societária, 

contratual e pessoal), de acordo com a posição relativa dos sujeitos (grupos de subordinação e 

coordenação), de acordo com a área de atuação (grupos industriais, financeiros e mistos), ou 

ainda de acordo com a estrutura de organização (grupos em forma U, H, M e X).    

2.3.1. Grupos de fato e de direito  

Como já exposto, a divisão entre grupos de fato e de direito ocorre naqueles 

países em que a legislação societária adotou o modelo dual. O critério de discrímen seria a 

forma de constituição do grupo: são denominados grupos de direito os grupos contratuais, e 

grupos de fato aqueles em que há relação de controle ou coligação em virtude de instrumentos 

societários na forma prevista na lei, independente de formalização.  

No sistema societário brasileiro, ao aplicar essas premissas, teríamos como grupos 

de direito aqueles constituídos na forma do Capítulo XXI da Lei nº 6.404/73, e como grupos 

de fato os que se identificam com a forma de coligação ou controle prevista no Capítulo XX48. 

Cada um dos grupos é submetido a regras próprias de proteção a abusos. 

É interessante notar que os chamados grupos de fato identificados a partir da 

legislação segundo os critérios da Lei das Sociedades Anônimas não necessariamente 

englobam todas as relações intersocietárias, de modo que a expressão não pode abranger, por 

                                                
47 "As classificações, como observei anteriormente, não são verdadeiras ou falsas, porém úteis e inúteis. 
Prestando-se uma delas a apresentar ou representar determinado objeto de modo a torná-lo compreensível, nos 
aspectos que se queira indicar, útil resultará". GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 
1988. 11. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2006, p. 93. 
48 "Conclui-se que o elemento diferencial da relação de simples dependência e a de grupo associa-se a uma 
especial forma de exercício do poder de controle, que tem por parâmetro não o interesse da sociedade isolada, 
mas a política grupal. Sob este ponto de vista, passam a importar a maneira e a finalidade do exercício de 
controle, que pode manifestar-se segundo diferentes graus de intensidade e extensão. Neste sentido conclui-se 
que o direito societário brasileiro contempla os grupos de fato, ao prever as relações entre sociedades 
controladora e controlada, no art. 243, §2º, da Lei 6.404/1976". PRADO, Viviane Muller. Conflito de interesses 
nos grupos societários. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 157. 
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exemplo, os grupos que operam de forma estruturada, embora adotem modelagens jurídicas 

distintas da prevista na lei, por vezes até informais49.  

2.3.2. Grupos de base societária, contratual e pessoal 

Outro critério utilizado para a diferenciação dos grupos é o da origem do liame 

através dos quais as sociedades se relacionam, podendo ser identificados grupos de base 

societária, contratual e pessoal.   

Chama-se de grupo de base societária aquele nos quais o laço entre as empresas se 

dá através de participações societárias, por meio da propriedade de uma sociedade de parte – 

ou mesmo da totalidade – das ações ou quotas da outra. Nesta categoria se enquadrariam 

ambos os grupos previstos nos capítulos XX e XXI da Lei de Sociedades Anônimas 

Brasileiras, já que inclusive os grupos formados através da convenção de grupo prevista no 

art. 265 da lei pressupõem a existência de controladoras e controladas, ou seja, participação 

societária.  

Os grupos contratuais seriam aqueles em que o vínculo se encontra formalizado 

em contratos cuja índole não é societária. Engrácia Antunes50 cita alguns, denominados 

"contratos de empresa", que configurariam o grupo dessa modalidade, como o contrato de 

atribuição de lucros, o contrato de subordinação, de comunhão de lucros, ou o próprio 

contrato de cessão de exploração de empresa. Ainda se enquadrariam nesta hipótese, segundo 

o autor, "contratos que possam funcionar como instrumento de domínio ou dependência 

econômica entre empresas societárias"51, como agência, concessão comercial, transferência de 

tecnologia, licença, franquia52 e até contratos de empréstimo53.  

Por fim, os grupos de base pessoal seriam aqueles em que os laços surgem por 

conta de relações pessoais, como é o exemplo da mesma pessoa ocupando cargos de direção 

                                                
49 Como será demonstrado, a divisão entre grupos de fato e de direito no Brasil se presta à segregação dos grupos 
de sociedades (nos termos da lei societária), não necessariamente grupos econômicos.    
50 ANTUNES, José Engrácia. Os grupos de sociedade. Estrutura e organização da empresa plurissocietária. 2. 
ed. rev. e atual. Coimbra: Almedina, 2002. p. 77. 
51 ANTUNES, José Engrácia. Os grupos de sociedade. Estrutura e organização da empresa plurissocietária. 2. 
ed. rev. e atual. Coimbra: Almedina, 2002. p. 78. 
52 Maria Inês Miya Abe defende não apenas que as empresas que celebram contratos de franquia compõem 
grupo econômico, mas que são responsáveis solidariamente por créditos trabalhistas. ABE, Maria Inês Miya. 
Franchising, terceirização, e grupo econômico: a responsabilidade solidária como instrumento de combate à 
precarização das relações trabalhistas. Tese de doutorado apresentada à Universidade de São Paulo em 2011.  
53 Causa espécie, numa primeira leitura, o enquadramento das relações oriundas destes contratos como 
formadoras de grupos. Isso ressalta a importância de que se defina de forma clara o que se considera grupo 
econômico e grupos de sociedades e quais os efeitos desse reconhecimento para cada ramo do direito.  
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em mais de uma pessoa jurídica, ou ainda de laços mais estreitos entre pessoas, como os laços 

familiares. 

2.3.3. Grupos por subordinação e coordenação 

Outra classificação possível é a distinção entre grupos por coordenação e grupos 

por subordinação, classificação que exsurge da posição relativa dos sujeitos componentes do 

grupo. 

Os grupos por subordinação seriam aqueles em que há uma relação de 

dependência entre as sociedades agrupadas, numa forma hierárquica. É o caso clássico da 

controladora em relação à controlada, sociedades-mãe (dominantes) e sociedades-filhas 

(dependentes)54. 

Por coordenação, seriam os grupos de sociedade em que a verticalização não está 

presente, sendo a relação entre as empresas horizontal, igualitária. "Aqui, tal estrutura reverte 

uma posição horizontal, no seio da qual se realiza uma transferência voluntária de 

competências decisórias de várias sociedades independentes para uma instância superior de 

direcção"55. 

2.3.4. Outros tipos de classificação  

Além das tipologias já expostas, existem outras formas de classificação dos 

grupos que atendem critérios outros, como a atividade econômica, a forma de organização, o 

tipo de integração econômica proporcionada, dentre outras tantas possibilidades que variam 

de acordo com o objetivo da investigação.    

A classificação segundo a sua atividade econômica principal divide-se de acordo 

com o ramo de atuação das empresas componentes. Neste caso, fala-se em grupos financeiros, 

industriais e mistos56. Grupo financeiro é aquele cujos partícipes têm exclusivamente 

atividades de cunho financeiro, como as atividades bancárias, mobiliárias e de seguradoras. 

Industriais seriam os que atuam na indústria ou no comércio, e mistos os que atuam em ambos 

                                                
54 CASTELLÕES, Leonardo de Gouvêa. Grupos de sociedades. Curitiba: Juruá, 2008, p. 96. 
55 ANTUNES, José Engrácia. Os grupos de sociedade. Estrutura e organização da empresa plurissocietária. 2. 
ed. rev. e atual. Coimbra: Almedina, 2002, p. 78. 
56 Segundo classificação apresentada por Engrácia Antunes, em ANTUNES, José Engrácia. Os grupos de 
sociedade. Estrutura e organização da empresa plurissocietária. 2. ed. rev. e atual. Coimbra: Almedina, 2002, p. 
82 
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os setores. Obviamente, a depender do objetivo do sujeito que analisa, pode-se falar em grupo 

comercial e grupo de serviços.  

Segundo a forma de integração econômica pode-se classificar em grupos de 

integração vertical, horizontal ou diversificados57. Vertical seria aquele em que os seus 

partícipes ocupam os diversos elos da cadeia produtiva, i.e., que vão desde a obtenção da 

matéria-prima, passando pela industrialização e comércio de produtos. Horizontal são aqueles 

que objetivam dominar mercado em um elo da cadeia, mas de forma ampla, o que ocorre 

quando um grupo possuiu o controle de várias redes varejistas, por exemplo.    

Segundo a estrutura organizacional, Reinaldo Gonçalves58 traz a divisão em 

grupos identificando os organizados segundo as seguintes formas: unitária (U), na qual há 

subordinação direta à administração geral do grupo; holding (H), em que haveria vinculação a 

uma sociedade controladora, porém um controle "através de um sistema frouxo";  

multidivisional (M), quando há separação nítida das atividades operacionais das de controle e 

decisões estratégicas; e, finalmente, mista (X), que pode combinar características das demais. 

2.4. Grupos no direito positivo brasileiro 

O legislador brasileiro não passou ao largo da realidade econômica, sendo 

possível identificar, em diversos extratos legislativos, menções tendentes a regular a atividade 

dos grupos de empresas. Existe, entretanto, uma falta de sistematização do tema, de modo que 

cada segmento da legislação trata do assunto de forma distinta, trazendo grandes confusões 

conceituais que precisam ser enfrentadas.  

Pode-se, então, afirmar que não há um conceito unitário trazido pela legislação 

para regulamentar a matéria, de forma que cada ramo do direito vem a tratar do tema da forma 

que mais lhe convém para o regramento das condutas dos indivíduos59. Viviane Prado 

explica:  

                                                
57 ANTUNES, José Engrácia. Os grupos de sociedade. Estrutura e organização da empresa plurissocietária. 2. 
ed. rev. e atual. Coimbra: Almedina, 2002, p. 82. 
58 GONÇALVES, Reinaldo. Grupos econômicos: uma análise conceitual e teórica. Revista Brasileira de 
Economia, ano 45, n. 04, out-dez. 1991, p. 508-509.   
59 Esta ideia está presente nos escritos de Gunther Teubner: "Exigências mínimas de segurança jurídica poderiam 
ser satisfeitas através da previsão de um conjunto de elementos típicos e fixos do conceito de grupo, comuns a 
todos os ramos jurídicos, designadamente em matéria de direcção unitária do grupo. Todavia, uma vez verificada 
esta condição mínima comum, os critérios de imputação deveriam permanecer flexíveis e determináveis de 
acordo com o contexto jurídico concreto em causa. Finalmente, poder-se-ia evitar a degradação de uma tal 
técnica de imputação múltipla numa arbitrária 'Kadijustiz' caso se salvaguardasse a sua orientação pelas máximas 
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Defende-se, portanto, a não-unidade do conceito de grupo de 
sociedades de forma a ser aplicado a todo o sistema jurídico. Cada 
ramo do direito deve estabelecer os elementos específicos, levando 
em consideração os objetivos a serem atingidos, existindo, assim, 
definições diferentes no direito societário, no direito da 
concorrência, no direito do trabalho e no direito tributário. 
Ademais, no próprio direito societário há diversas perspectivas, 
pois pode-se buscar tanto a proteção do patrimônio social, dos 
credores e dos sócios externos como ter em vista os deveres de 
informação e critérios contábeis, a insolvência, as normas penais 
societárias, a desconsideração da personalidade jurídica e até 
mesmo o aspecto orgânico do grupo como tal.60  

A primeira regulação do tema veio na legislação trabalhista, preocupada com a 

chance da insolvência de algumas empresas terminar pela impossibilidade de satisfação de 

créditos de trabalhadores, enquanto as demais empresas do grupo, pela regra de limitação da 

responsabilidade, teriam perdas limitadas ao valor de composição do capital social. Assim, em 

1943, a Consolidação das Leis Trabalhistas (Decreto-Lei nº 5.452/43) trouxe regra de 

responsabilização solidária das empresas componentes de grupo. Assim reza o art. 2º §2º: 

Art. 2º. (...) 

§ 2º - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma 
delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, 
controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, 
comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os 
efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a 
empresa principal e cada uma das subordinadas.    

É interessante notar que a CLT utiliza a classificação baseada na atividade 

principal das empresas do grupamento, tendo utilizado o termo "grupo industrial, comercial 

ou de qualquer atividade econômica", que seria constituído no caso de empresas estarem "sob 

direção controle ou administração de outras". O grupo, então, é identificado por critério 

orgânico, não em função da existência de contrato. 

Em 15 de dezembro de 1976 a Lei de Sociedades por Ações (Lei nº 6.404), 

influenciada pela lei societária alemã61 de 1965, traz regulação do tema adotando o modelo 

                                                                                                                                                   
seguintes: manutenção das vantagens organizacionais da descentralização e eficácia regulatória enquanto 
implementação dos objetivos político-jurídicos das normas. TEUBNER, Gunther. Unitas miltiplex: a 
organização do grupo de empresas como exemplo. Trad. Engrácia Antunes. Revista Direito GV, v. 1 n. 2. p. 
077-100, jun-dez, 2005, p. 98. 
60 PRADO, Viviane Muller. Conflito de interesses nos grupos societários. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 
153. 
61 PRADO, Viviane Muller. Conflito de interesses nos grupos societários. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 
53. 
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contratual, resultando na existência de dois tipos que podem ser distinguidos pela 

classificação da doutrina, "grupos de fato" e "grupos de direito".  

Em verdade, a lei brasileira traz, no Capítulo XXI, toda uma regulação para os 

grupos de sociedades que desejam – de forma voluntária – se estabelecer enquanto grupo, 

através de convenção na qual as sociedades estabelecem os termos de cooperação para a 

combinação de recursos ou esforços e para regular a participação em atividades e 

empreendimentos comuns.  

Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem 
constituir, nos termos deste Capítulo, grupo de sociedades, 
mediante convenção pela qual se obriguem a combinar recursos ou 
esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar 
de atividades ou empreendimentos comuns. 

§ 1º A sociedade controladora, ou de comando do grupo, deve ser 
brasileira, e exercer, direta ou indiretamente, e de modo 
permanente, o controle das sociedades filiadas, como titular de 
direitos de sócio ou acionista, ou mediante acordo com outros 
sócios ou acionistas. 

§ 2º A participação recíproca das sociedades do grupo obedecerá 
ao disposto no artigo 244. 

Art. 266. As relações entre as sociedades, a estrutura administrativa 
do grupo e a coordenação ou subordinação dos administradores das 
sociedades filiadas serão estabelecidas na convenção do grupo, mas 
cada sociedade conservará personalidade e patrimônios distintos. 

 Por outro lado, estão os denominados "grupos de fato", aqueles decorrentes das 

relações de controle ou coligação, reguladas pelo Capítulo XX da Lei das Sociedades 

Anônimas. Os conceitos de controle e coligação são definidos nos parágrafos primeiro e 

segundo do art. 243:  

Art. 243 (...) 

§ 1o  São coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha 
influência significativa. (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 
2009)62 

§ 2º Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, 
diretamente ou através de outras controladas, é titular de direitos de 
sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas 

                                                
62 Redação original: "§ 1º São coligadas as sociedades quando uma participa, com 10% (dez por cento) ou mais, 
do capital da outra, sem controlá-la". 
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deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos 
administradores. 

  A principal preocupação da Lei nº 6.404 sobre o tema se centra no exercício do 

poder de controle e na proteção aos possíveis abusos decorrentes da ação do controlador em 

prejuízo do interesse da própria sociedade e dos demais acionistas. Na sociedade de fato não 

se pode falar em interesse do grupo, não sendo permitido haver o sacrifício de sociedade 

dominada em favor dos interesses da controladora.  

O art. 249 da Lei de S.As determina a consolidação do balanço nos casos em que 

"a companhia aberta que tiver mais de 30% (trinta por cento) do valor do seu patrimônio 

líquido representado por investimentos em sociedades controladas", podendo a Comissão de 

Valores Mobiliários, inclusive, determinar que conste no balanço informações sobre 

sociedades dependentes que não sejam controladas. Deste modo, os investidores podem ter a 

real radiografia da situação econômica do grupo de empresas63.   

Outro ramo do direito que se preocupou com o tema foi o consumerista. O Código 

de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) traz regra de responsabilidade subsidiária das 

empresas integrantes dos grupos societários, sem, entretanto, conceituá-las64.  

A relação de grupos não poderia deixar de ser alvo de regulação do Direito 

Concorrencial. A Lei nº 8.884/94, que tratava do Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (CADE) e da repressão às infrações contra a ordem econômica, trazia no art. 17 

regra de responsabilidade solidária, sendo que a Lei nº 12.529/11, que a sucedeu ao 

disciplinar o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, trouxe regra semelhante, 

dispondo no art. 33 que "serão solidariamente responsáveis as empresas ou entidades 

integrantes de grupo econômico, de fato ou de direito, quando pelo menos uma delas praticar 

infração à ordem econômica." 

O que deve se notar, aqui, é que pela primeira vez a legislação utiliza a expressão 

"grupo econômico" e os conceitos de "grupo de direito" e "grupo de fato", decorrentes da 

                                                
63 Mais detalhes sobre a consolidação de balanço das companhias podem ser encontrados no Pronunciamento 
CPC nº 36, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis.   
64 Lei nº 8.78/90. Art. 28. § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são 
subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são 
solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só 
responderão por culpa. 
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classificação doutrinária trazida em virtude da adoção do modelo de regulação contratual pela 

legislação societária.  

Todavia, nos seus atos regulatórios administrativos, o CADE, através da 

Resolução nº 02/2012, no art. 4º, §1º65, conceitua grupo econômico de forma diversa da lei 

societária, trazendo exigência de controle comum interno ou externo, ou pelo menos 20% do 

capital social ou votante. 

Também a Lei nº 12.846/13, que dispõe sobre a responsabilização administrativa 

e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, estabelece que 

as "sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no âmbito do respectivo contrato, as 

consorciadas serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos" previstos na lei, 

estendendo ainda os efeitos dos acordos de leniência "às pessoas jurídicas que integram o 

mesmo grupo econômico, de fato e de direito". 

Em nível infralegal encontra-se também referência a "grupo econômico" na 

Instrução Normativa nº 91/201066 da Agência Nacional de Cinema (ANCINE), que traz nova 

exigência completamente distinta: a presença de "sócio comum com posição preponderante 

nas deliberações de ambas as empresas". 

O que se pode concluir da análise da legislação brasileira sobre o tema das 

empresas plurissocietárias é que falta sistematização em relação aos conceitos, de modo que 

cada ramo do direito passou a construir definições próprias, sem contornos definidos, e por 

vezes contraditórias, o que gera uma série de equívocos na interpretação e aplicação da lei, 

                                                
65 Art. 4º. §1º Considera-se grupo econômico, para fins de cálculo dos faturamentos constantes do art. 88 da Lei 
12.529/11, cumulativamente: 
I – as empresas que estejam sob controle comum, interno ou externo; e 
II – as empresas nas quais qualquer das empresas do inciso I seja titular, direta ou indiretamente, de pelo menos 
20% (vinte por cento) do capital social ou votante. 
§2° No caso dos fundos de investimento, são considerados integrantes do mesmo grupo econômico para fins de 
calculo do faturamento de que trata este artigo, cumulativamente:  
I – O grupo econômico de cada cotista que detenha direta ou indiretamente participação igual ou superior a 50% 
das cotas do fundo envolvido na operação via participação individual ou por meio de qualquer tipo de acordo de 
cotistas; e  
II – As empresas controladas pelo fundo envolvido na operação e as empresas nas quais o referido fundo detenha 
direta ou indiretamente participação igual ou superior a 20% (vinte por cento) do capital social ou votante. 
(Redação dada pela Resolução no 09, de 1o de outubro de 2014).  
66 Art. 1º - Para fins desta Instrução Normativa, entende-se como: (...) XLI - Grupo Econômico – Associação de 
empresas unidas por relações societárias de controle ou coligação, nos termos do art. 243, da Lei 6.404/1976, ou 
ligadas por sócio comum com posição preponderante nas deliberações sociais de ambas as empresas, ou, ainda, 
vinculadas por relações contratuais que impliquem acordo de estratégia comercial com finalidade e prazos 
indeterminados. 
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fulminando a segurança jurídica dos agentes econômicos e trazendo nebulosidade ao ambiente 

de negócios. 

2.4.1. Grupos no Direito Tributário positivo 

 
Devido ao fato de as empresas que promovem o maior movimento da atividade 

econômica nacional se organizarem através de grupos das mais variadas espécies, não poderia 

o Direito Tributário deixar de reconhecer efeitos das relações íntimas entre as sociedades. Na 

matéria podemos notar duas preocupações principais: a utilização de estruturas societárias 

visando reduzir a tributação de forma indevida e a responsabilidade pelo recolhimento dos 

tributos, porém há regulação também para os contratos de rateio de custos e para a 

transferência de créditos de prejuízos fiscal intragrupo. 

Em 1964 a Lei nº 4.502, que versa sobre o atual Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI), tratou, em seu artigo 4267, de “firmas interdependentes”, que revela 

critérios para a averiguação da relação íntima entre empresas. 

Embora não trate de grupos de empresas nos termos da lei societária, o dispositivo 

da Lei do IPI se propõe a regular tratamento a ser dado para empresas que se relacionam, ou 

seja, reconhece a peculiaridade dessas relações de influência societária, para propor um 

tratamento jurídico específico. Busca, desse modo, evitar que haja manipulação na base de 

cálculo do imposto através do trespasse da margem de lucro para etapa subsequente da cadeia 

produtiva, não tributada pelo IPI, como prevê o art. 15, I, da Lei68.  

                                                
67 Art . 42. Para os efeitos desta lei, considera-se existir relação de interdependência entre duas firmas: I - quando 
uma delas tiver participação na outra de quinze por cento ou mais do capital social, por si, seus sócios ou 
acionistas, bem assim por intermédio de parentes destes até o segundo grau e respectivos cônjuges, se a 
participação societária for de pessoa física. (Redação dada pela Lei nº 7.798, de 1989); II - quando, de ambas, 
uma mesma pessoa fizer parte, na qualidade de diretor ou de sócio que exerçam funções de gerência, ainda que 
essas funções sejam exercidas sob outra denominação; III - quando uma delas tiver vendido ou consignado à 
outra, no ano anterior, mais de 20% (vinte por cento) no caso de distribuição com exclusividade em determinada 
área do território nacional, e mais de 50% (cinquenta por cento), nos demais casos, do volume das vendas dos 
produtos tributados de sua fabricação, importação ou arrematação. Parágrafo único. Considera-se ainda haver 
interdependência entre duas firmas, com relação a determinado produto: I - quando uma delas for a única 
adquirente, por qualquer forma ou título inclusive por padronagem, marca ou tipo de um ou de mais de um dos 
produtos, industrializados, importados ou arrematados pela outra; II - quando uma delas vender à outra produto 
tributado de sua fabricação, importação, ou arrematação, mediante contrato de comissão, participação e ajustes 
semelhantes. 
68 Art . 15. O valor tributável não poderá ser inferior: I - ao preço corrente no mercado atacadista da praça do 
remetente, quando o produto for remetido a outro estabelecimento da mesma pessoa jurídica ou a 
estabelecimento de terceiro incluído no artigo 42 e seu parágrafo único (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 34, de 
1966). 
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Cerca de um ano após a publicação da Lei de S.As, foi editado o Decreto-Lei nº 

1.598/77, que estabeleceu uma série de interessantes regras sobre o Imposto de Renda de 

Pessoas Jurídicas. Chama atenção no excerto legislativo a previsão da possibilidade de 

tributação conjunta de sociedades em duas hipóteses: quando constituída como grupos de 

sociedades nos termos da Lei de S.As (grupos de direito), ou em caso de a controladora deter 

80% ou mais do capital da controlada69.  

O Decreto-Lei nº 1.598 logo foi alterado em 18 de dezembro de 1978 pelo 

Decreto-Lei nº 1.648, que revogou os dispositivos que autorizavam a tributação conjunta70. O 

interessante a notar neste momento é que, em que pese respeitasse as regras dos "grupos de 

direito", a disposição legal trazia novos critérios para a aplicação do dispositivo aos "grupos 

de fato", visto que a Lei de S.As não impõe percentual de 80% do capital social para a sua 

caracterização. O exemplo serve para confirmar a tese da falta de sistematização na regulação 

do tema.   

Ainda sobre o Decreto-Lei nº 1.598, vigem até hoje os arts. 60 e 6171, que regulam 

a distribuição disfarçada de lucros72. Neste caso, há a utilização da figura da "pessoa ligada". 

Seriam pessoas ligadas: "a) o sócio desta, mesmo quando outra pessoa jurídica; b) o 

administrador ou o titular da pessoa jurídica; c) o cônjuge e os parentes até terceiros grau, 

inclusive os afins, do sócio pessoa física de que trata a letra 'a' e das demais pessoas 

mencionadas na letra 'b'".  

 Nos casos de pessoas ligadas, a legislação busca, então, evitar abusos 

potencialmente facilitados em decorrência da intimidade entre as sociedades, vedando 
                                                
69 Art 2º - Duas ou mais sociedades com sede no País podem optar pela tributação em conjunto, desde que 
satisfaçam aos seguintes requisitos: (Revogado pelo Decreto-lei nº 1.648, de 1978). I - sejam a sociedade de 
comando e uma ou mais afiliadas de grupo de sociedades constituído nos termos do Capítulo XXI da Lei nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976; ou (Revogado pelo Decreto-lei nº 1.648, de 1978). II - uma controle a outra, 
ou outras, e a controladora seja titular, direta ou indiretamente, de 80% ou mais do capital com direito a voto da 
sociedade ou sociedades controladas. (Revogado pelo Decreto-lei nº 1.648, de 1978). § 1º - Somente podem 
optar pela tributação em conjunto as sociedades cujos exercícios sociais terminem na mesma data, que estejam 
sujeitas à alíquota geral de 30% e que satisfaçam aos requisitos deste artigo no término do período-base da 
incidência do imposto anual e no início do exercício financeiro em que o imposto for devido. (Revogado pelo 
Decreto-lei nº 1.648, de 1978). § 2º - Não serão computadas, para efeito de determinar a porcentagem de que 
trata o item II, as ações com direito a voto em tesouraria, as quotas liberadas de sociedade por quotas de 
responsabilidade limitada, e, no caso de participação recíproca entre controladas, as ações com direito a voto ou 
quotas do capital de uma controlada possuídas pela outra. (Revogado pelo Decreto-lei nº 1.648, de 1978).  
70 O autor português Gonçalo Avelã Nunes tem interessante estudo publicado sobre possíveis aperfeiçoamentos 
na legislação portuguesa que trata da tributação de grupos de sociedades. NUNES, Gonçalo Nuno Cabral de 
Almeida Avelãs. Tributação dos grupos de sociedades pelo lucro consolidado em sede de IRC: contributo para 
um novo enquadramento dogmático e legal do seu regime. Coimbra: Almedina, 2001, p. 22.  
71 Com modificações promovidas pelos Decreto-Lei nº 2.064/83 e Decreto-Lei nº 2.065/83.  
72 A distribuição disfarçada de lucros já era prevista desde 1964, através dos arts. 72 e 73 da Lei nº 4.506/64.  
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algumas práticas, previstas no art. 6073, que, uma vez constatadas, possibilitam a presunção de 

distribuição disfarçada de lucros.  

É interessante a reflexão sobre as regras de distribuição disfarçada de lucros. Em 

que pese a lei preveja mecanismos para que se freiem manipulações, ela afasta a norma 

gravosa quando se prova que o ato foi praticado no interesse da pessoa jurídica (sociedade-

filha, ou dependente74), bem como excetua a aplicação das regras contra a distribuição 

disfarçada de lucros nos casos dos "negócios, contratados com observância das estipulações 

da respectiva convenção, entre sociedades que pertençam a grupo constituído nos termos do 

Capítulo XXI da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976". 

Percebe-se uma conexão lógica entre o critério da legislação societária e a 

legislação fiscal neste ponto: o negócio jurídico que é lícito sob o ponto de vista societário, 

mesmo que praticado contra o interesse da sociedade dependente, em prol do interesse do 

grupo societário formalizado, não terá efeitos tributários gravosos. Também não será ilícito se 

praticado dentro do grupo por pessoas ligadas, porém no interesse da sociedade dependente, 

ou seja, sem que haja desvio de finalidade da sociedade.  

Não se pode deixar de citar, como exemplo da preocupação do legislador 

tributário com as atividades de grupos, as regras contra a subcapitalização previstas nos arts. 

24 a 27 da Lei nº 12.249/2010, que intentam evitar a transferência disfarçada de lucro de 

empresa brasileira para o exterior sob a rubrica de juros pagos a empresas vinculadas. 

Também há de se observar que as chamadas regras de "preços de transferência" 

são previstas na Seção V da Lei nº 9.430/9675, visando também evitar que de forma disfarçada 

                                                
73 Art 60 - Presume-se distribuição disfarçada de lucros no negócio pelo qual a pessoa jurídica: I - aliena, por 
valor notoriamente inferior ao de mercado, bem do seu ativo a pessoa ligada; II - adquire, por valor notoriamente 
superior ao de mercado, bem de pessoa ligada; III - perde, em decorrência do não exercício de direito à aquisição 
de bem e em benefício de pessoa ligada, sinal, depósito em garantia ou importância paga para obter opção de 
aquisição; IV - a parte das variações monetárias ativas (art.18) que exceder as variações monetárias passivas (art. 
18, parágrafo único).   (Redação dada pelo Decreto-lei nº 2.064, de 1983); V - empresta dinheiro a pessoa ligada 
se, na data do empréstimo, possui lucros acumulados ou reservas de lucros; VI - paga a pessoa ligada aluguéis, 
royalties ou assistência técnica em montante que excede notoriamente do valor de mercado; VII - realiza com 
pessoa ligada qualquer outro negócio em condições de favorecimento, assim entendidas condições mais 
vantajosas para a pessoa ligada do que as que prevaleçam no mercado ou em que a pessoa jurídica contrataria 
com terceiros; (Redação dada pelo Decreto-lei nº 2.065, de 1983). 
74 Art. 60 §2º - A prova de que o negócio foi realizado no interesse da pessoa jurídica e em condições 
estritamente comutativas, ou em que a pessoa jurídica contrataria com terceiros, exclui a presunção de 
distribuição disfarçada de lucros. 
75 A lei traz o conceito de pessoa vinculada no art. 23: Para efeito dos arts. 18 a 22, será considerada vinculada à 
pessoa jurídica domiciliada no Brasil: I - a matriz desta, quando domiciliada no exterior; II - a sua filial ou 
sucursal, domiciliada no exterior; III - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, cuja 
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através da manipulação de preços de bens, serviços e juros, se transfiram lucros do Brasil para 

empresas vinculadas no exterior.  

Observe-se que, neste caso, a figura da "pessoa vinculada" transcende aquela da 

previsão da lei societária. São atribuídos também efeitos para relações de dependência 

decorrentes de laços pessoais de parentesco, ou mesmo de relações de domínio ou grande 

influência do ponto de vista comercial, como é o caso do agente, do distribuidor e da 

concessionária. 

Outro destaque que pode ser feito, que comprova que as relações de grupo entre 

sociedades são importantes para o direito tributário, está exposto na Solução de Consulta nº 

08/201276 e na Solução de Divergência nº23/201277, ambas da Coordenação Geral de 

                                                                                                                                                   
participação societária no seu capital social a caracterize como sua controladora ou coligada, na forma definida 
nos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976; IV - a pessoa jurídica domiciliada no 
exterior que seja caracterizada como sua controlada ou coligada, na forma definida nos §§ 1º e 2º do art. 243 da 
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976; V- a pessoa jurídica domiciliada no exterior, quando esta e a empresa 
domiciliada no Brasil estiverem sob controle societário ou administrativo comum ou quando pelo menos dez  por 
cento do capital social de cada uma pertencer a uma mesma pessoa física ou jurídica; VI - a pessoa física ou 
jurídica, residente ou domiciliada no exterior, que, em conjunto com a pessoa jurídica domiciliada no Brasil, 
tiver participação societária no capital social de uma terceira pessoa jurídica, cuja soma as caracterizem como 
controladoras ou coligadas desta, na forma definida nos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976; VII - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, que seja sua associada, na forma 
de consórcio ou condomínio, conforme definido na legislação brasileira, em qualquer empreendimento; VIII - a 
pessoa física residente no exterior que for parente ou afim até o terceiro grau, cônjuge ou companheiro de 
qualquer de seus diretores ou de seu sócio ou acionista controlador em participação direta ou indireta; IX - a 
pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, que goze de exclusividade, como seu agente, 
distribuidor ou concessionário, para a compra e venda de bens, serviços ou direitos; X - a pessoa física ou 
jurídica, residente ou domiciliada no exterior, em relação à qual a pessoa jurídica domiciliada no Brasil goze de 
exclusividade, como agente, distribuidora ou concessionária, para a compra e venda de bens, serviços ou 
direitos. 
76 ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ. RATEIO DE CUSTOS E 
DESPESAS ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. DEDUTIBILIDADE. São dedutíveis 
as despesas administrativas rateadas se: a) comprovadamente corresponderem a bens e serviços efetivamente 
pagos e recebidos; b) forem necessárias, usuais e normais nas atividades das empresas; c) o rateio se der 
mediante critérios razoáveis e objetivos, previamente ajustados, devidamente formalizados por instrumento 
firmado entre os intervenientes; d) o critério de rateio for consistente com o efetivo gasto de cada empresa e com 
o preço global pago pelos bens e serviços, em observância aos princípios gerais de Contabilidade; e) a empresa 
centralizadora da operação de aquisição de bens e serviços apropriar como despesa tão somente a parcela que lhe 
couber segundo o critério de rateio. ASSUNTO: PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. HIPÓTESES DE 
APLICAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Aplica-se o Método dos Preços Independentes Comparados 
(PIC) ou o Método do Custo de Produção Mais Lucro (CPL), caso se comprove que as disposições do contrato 
sejam inconsistentes com as características de contratos de compartilhamento de custos e despesas. São 
características de contratos de compartilhamento de custos e despesas: a) a divisão dos custos e riscos inerentes 
ao desenvolvimento, produção ou obtenção de bens, serviços ou direitos; b) a contribuição de cada empresa ser 
consistente com os benefícios individuais esperados ou recebidos efetivamente; c) a previsão de identificação do 
benefício, especificamente, a cada empresa do grupo. Caso não seja possível assumir que a empresa possa 
esperar qualquer benefício da atividade desenvolvida, tal empresa não deve ser considerada parte no contrato; d) 
a pactuação de reembolso, assim entendido o ressarcimento de custos correspondente ao esforço ou sacrifício 
incorrido na realização de uma atividade, sem parcela de lucro adicional; e) o caráter coletivo da vantagem 
oferecida a todas as empresas do grupo; f) a remuneração das atividades, independentemente de seu uso efetivo, 
sendo suficiente a “colocação à disposição” das atividades em proveito das demais empresas do grupo; g) a 
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Tributação (Cosit) da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que trataram, pois, de esclarecer 

a possibilidade de sociedades firmarem contratos de rateio de despesas (costsharing), para 

dividir aqueles custos que são comuns às empresas do grupo, tendo a Receita Federal se 

referido expressamente a "Grupo Econômico" no caso.  

Pode-se identificar também que o art. 3378 da Lei nº 13.043/2014, convertida a 

partir da Medida Provisória nº 651/2014, considerou a existência de grupos para permitir a 

transferência de créditos de prejuízos fiscais intragrupo, a fim de que as empresas pudessem 

utilizá-los para quitar os débitos do parcelamento da Lei nº 11.941/09. 

Sobre a responsabilidade tributária, tema que será aprofundado adiante, a Lei nº 

5.172/66 (Código Tributário Nacional) não trata especificamente do tema “grupo econômico” 
                                                                                                                                                   
previsão de condições tais que qualquer empresa, nas mesmas circunstâncias, estaria interessada em contratar. 
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF. A sub-contratação de atividades 
identificada num contrato de rateio de custos submete-se ao tratamento tributário de remessas de valores em 
decorrência de prestação de serviços. Dispositivos legais: Arts. 299 e 685 do Decreto nº 3.000, de 26 de março 
de 1999 (RIR/1999); arts. 278 e 279, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976; art. 18, incisos I e 
III, da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.  
77 Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. 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 
apuradas 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.  
78 Art. 33.  O contribuinte com parcelamento que contenha débitos de natureza tributária, vencidos até 31 de 
dezembro de 2013, perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB ou a Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional - PGFN poderá, mediante requerimento, utilizar créditos próprios de prejuízos fiscais e de base de 
cálculo negativa da CSLL, apurados até 31 de dezembro de 2013 e declarados até 30 de junho de 2014, para a 
quitação antecipada dos débitos parcelados. § 1o Os créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da 
CSLL poderão ser utilizados, nos termos do caput, entre empresas controladora e controlada, de forma direta ou 
indireta, ou entre empresas que sejam controladas direta ou indiretamente por uma mesma empresa, em 31 de 
dezembro de 2013, domiciliadas no Brasil, desde que se mantenham nesta condição até a data da opção pela 
quitação antecipada. (Vide Lei nº 13.097, de 2015). 
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ao versar sobre sujeição passiva ou responsabilidade, porém, em 1991, o art. 30, IX, da Lei nº 

8.212/91, que trata das contribuições previdenciárias, trouxe a previsão de responsabilidade 

solidária de empresas integrantes de grupos econômicos. Observe-se: 

Art. 30. (...) 

IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer 
natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações 
decorrentes desta Lei; 

Regulamentando o dispositivo do art. 30, IX, da Lei nº 8.212/91, a Instrução 

Normativa da Receita Federal do Brasil de nº 971/2009 define o que seria grupo econômico 

de forma muito semelhante à da CLT: 

Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais 
empresas estiverem sob a direção, o controle ou a administração de 
uma delas, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer 
outra atividade econômica. 

Art. 495. Quando do lançamento de crédito previdenciário de 
responsabilidade de empresa integrante de grupo econômico, as 
demais empresas do grupo, responsáveis solidárias entre si pelo 
cumprimento das obrigações previdenciárias na forma do inciso IX 
do art. 30 da Lei nº 8.212, de 1991, serão cientificadas da 
ocorrência. 

Como se pode notar, a cada momento a legislação tributária utiliza uma definição 

diferente para o estabelecimento de efeitos específicos necessários àquele segmento do direito 

ao qual interessa regular as atividades de grupos. É de fundamental importância neste trabalho 

a sistematização das figuras. Para que se possa falar em responsabilidade de "grupos 

econômicos" é preciso saber exatamente do que se está tratando.   

2.5. Grupo econômico: conceito  

No contexto apresentado, em que a dinâmica econômica subjacente à organização 

dos grupos é alvo de preocupações distintas em cada um dos ramos do Direito, é necessário 

um esforço para que se possa identificar com precisão o objeto de estudo. Definir o que é 

"grupo econômico" passa a ser tarefa fundamental para que se possa, então, investigar as 

consequências jurídicas, especialmente as pertinentes à responsabilidade tributária, que se 

poderia atribuir às empresas cuja organização pode se enquadrar no conceito. 



 37 

Em uma definição de simplicidade esclarecedora, Tárek Moysés Moussallem79 

bem explica que "conceito" é "o critério (ou critérios) linguístico(s) que temos em nossas 

mentes (ideias) para distinguirmos os Xs dos Ys e dos Zs e de qualquer outra coisa que não 

seja X".  

Sendo o sistema do Direito Positivo prescritivo, é na dimensão da metalinguagem 

da Ciência do Direito, descritiva, que se busca organizar o sentido e o sistema do direito 

positivo para que se encontre naqueles signos das normas jurídicas o significado das 

expressões utilizadas.  

Clarice von Oertzen de Araujo80 ensina: 

Pelo processo da metalinguagem a doutrina e a jurisprudência 
constroem uma linguagem paralela àquela do desempenho do 
Poder Legislativo, procurando descrever o funcionamento do 
sistema, eliminando os seus ruídos, harmonizando ou decidindo os 
conflitos normativos e sociais. É justamente a absorção do ruído 
que produz no aspecto semântico da informação uma programação 
para ações futuras.    

O que se quer dizer é que o direito positivo se utiliza de termos de linguagem por 

vezes ambíguos e vagos, cabendo à Ciência do Direito sistematizar e construir o significado 

adequado para os termos utilizados em cada contexto. Na construção do significado dos 

termos, todavia, o intérprete não é livre para dar o sentido que lhe for conveniente à 

expressão. O Ministro Cezar Peluso, quando do julgamento 390.840/MG81 pelo Supremo 

Tribunal Federal, foi preciso ao tratar dessa questão:  

Mostrou Saussure que ninguém pode duvidar de que o termo 
(signo linguístico) não decorre da natureza do objeto (significado), 
mas é estipulado arbitrariamente pelos usuários da linguagem, 
mediante consenso, construído ao longo da história, em torno de 
um código implícito de uso.  

As palavras (signos), assim na linguagem natural, como na técnica, 
de ambas as quais se vale o direito positivo na construção do tecido 
normativo, são potencialmente vagas, “esto es, tienem un campo de 
referencia indefinido consistente en un foco o zona central y una 
nebulosa de incertidumbre”. Mas isso também significa que, por 
maiores que sejam tais imprecisões, há sempre um limite de 
resistência, um conteúdo semântico mínimo recognoscível a cada 

                                                
79. MOUSSALLEM. Tárek Moysés. Fontes no Direito Tributário. 2ª ed. São Paulo: Noeses, 2006. pág. 28. 
80 ARAUJO, Clarice von Oertzen de. Semiótica do direito. São Paulo, Quartier Latin, 2005. pág. 24.  
81 RE 390840, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/11/2005, DJ 15-08-2006 
PP-00025 EMENT VOL-02242-03 PP-00372 RDDT n. 133, 2006, p. 214-215 
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vocábulo, para além do qual, parafraseando [Umberto] Eco, o 
intérprete não está autorizado a dizer que a mensagem pode 
significar qualquer coisa. Pode significar muitas coisas, mas há 
sentidos que seria despropositado sugerir”.     

Por vezes, ante o cenário de ambiguidade dos termos, que podem se referir a mais 

de um conceito, ou mesmo a conceitos sobre os quais não há pacificação sobre o conteúdo 

semântico, o legislador opta por introduzir nos textos legais o significado que entende que 

deve ser atribuído aos termos utilizados, dando uma espécie de guia ao intérprete na 

construção da norma jurídica, através das definições jurídicas. Segundo Eros Roberto Grau82, 

“essas definições jurídicas são vinculantes para o intérprete, reduzindo as bordas daquilo que 

Kelsen chamou de ‘moldura da norma’, e denominamos ‘moldura do texto e dos fatos’”.   

O direito positivo brasileiro não traz uma definição jurídica do que seriam os 

grupos econômicos. Nessa esteira, deve-se concordar com a advertência de Gunther Teubner83 

no sentido de que "exigências mínimas de segurança jurídica poderiam ser satisfeitas através 

da previsão de um conjunto de elementos típicos e fixos do conceito de grupo, comuns a 

todos os ramos jurídicos, designadamente em matéria de direcção unitária do grupo".  

Isso não quer dizer, todavia, que não se possa construir, a partir da interpretação 

do uso da linguagem, um conceito de grupo econômico que possibilite a descrição e estudo 

desse termo que é utilizado no direito brasileiro como elemento da hipótese de incidência de 

uma série de normas jurídicas.     

Para que o conceito de grupo econômico seja útil, além de apresentar a definição 

dos elementos mínimos, é preciso que abranja o suficiente para agrupar as figuras de acordo 

com as consequências jurídicas que lhes são atribuíveis. Como essas consequências são 

decorrentes das normas jurídicas construídas pelo intérprete a partir do direito positivo, então 

é este – o direito positivo – o ponto de partida para que se alcance o objetivo de melhor 

sistematizar o tema.  

Como visto, o direito brasileiro dá tratamento plural e distinto para o tema de 

grupamento de sociedades, tendo o Direito Societário adotado primariamente o modelo 

contratual – o grupo existe porque há um contrato (convenção) de grupo –, enquanto outros 

                                                
82 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 5. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009, p. 238.  
83 TEUBNER, Gunther. Unitas miltiplex: a organização do grupo de empresas como exemplo. Trad. Engrácia 
Antunes. Revista Direito GV, v. 1 n. 2. p. 077-100, jun-dez, 2005. 
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ramos adotaram o modelo orgânico – o grupo existe por conta de uma relação de domínio, no 

sentido de poder de direção (nem sempre formal), de uma sociedade sobre outra. 

Em se tratando de grupo societário, a doutrina, de modo geral, conceitua o grupo 

de sociedades como o conjunto de sociedades empresárias submetidas a um controle comum, 

ou direção unitária. Nestes termos, Engrácia Antunes traz o seguinte conceito de grupos de 

sociedades: "o conjunto mais ou menos vasto de sociedades comerciais que, conservando 

embora as respectivas personalidades jurídicas próprias e distintas, se encontram subordinadas 

a uma direcção económica unitária"84. 

Para Leonardo de Gouvêa Castellões, grupo de sociedades "seria a reunião de 

sociedades comerciais (empresariais) que, submetidas a uma direção unitária limitada ao seu 

elemento qualitativo, forma um todo apto a desempenhar peculiarmente atividades 

econômicas"85.    

Viviane Muller Prado entende que "os grupos societários existem quando, em uma 

relação de dependência entre sociedades, o conjunto forma um todo no qual se pode observar 

a ligação que vai além do simples exercício do controle"86, de modo que o controlador 

exerceria seus direitos "de forma a coordenar as atividades de todas as empresas para atingir  

melhor resultado global"87. 

 Centrando sua preocupação na unidade de direção, que entende ser o elemento 

principal para a constatação do grupo, Fábio Konder Comparato88-89 ensina:  

É por isso que, contrariamente a uma opinião assaz difundida, a 
melhor doutrina considera a unidade de direção o único critério 

                                                
84 ANTUNES, José Engrácia. Os grupos de sociedade. Estrutura e organização da empresa plurissocietária. 2. 
ed. rev. e atual. Coimbra: Almedina, 2002, p. 52. 
85  CASTELLÕES, Leonardo de Gouvêa. Grupos de sociedades. Curitiba: Juruá, 2008, p. 77.  
86  PRADO, Viviane Muller. Conflito de interesses nos grupos societários. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 
156. 
87 PRADO, Viviane Muller. Conflito de interesses nos grupos societários. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 
156. 
88 COMPARATO, Fábio Konder. O poder de controle na sociedade anônima. 5. ed. atual. por Calixto Salomão 
Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 43. 
89 Comparato também manifesta o entendimento de que grupos seriam, em si, uma sociedade: "A nosso ver, o 
grupo econômico constitui, em si mesmo, uma sociedade. Os três elementos fundamentais de toda relação 
societária - a saber, a contribuição individual com esforços ou recursos, a atividade para lograr fins comuns e a 
participação em lucros e prejuízos - encontram-se em todo grupo. Ainda que o legislador não reconheça a 
personalidade jurídica dessa sociedade de segundo grau, que é um grupo personalizado, a relação societária que 
se estabelece entre as empresas ou sociedades agrupadas implica, necessariamente, uma unidade de direção e 
uma intercomunicação patrimonial. COMPARATO, Fábio Konder. O poder de controle na sociedade anônima. 
5. ed. atual. por Calixto Salomão Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 360.   
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geral de identificação de todos os grupos econômicos, e não a 
unidade de controle, que só ocorre no grupo econômico por 
subordinação, muito embora seja, de fato, o mais importante.  

Essa mesma doutrina do Direito Societário traz a divisão dos grupos seguindo o 

modelo adotado pela Lei nº 6.404/76, trazendo como "grupos de direito" aqueles que se 

organizam contratualmente conforme dispõe a lei, e "grupos de fato", os que decorrem das 

relações de controle ou coligação. Neste sentido, pode-se citar Jorge Lobo90, Fábio Ulhoa 

Coelho91, José Edwaldo Tavares Borba92, Leonardo de Gouvêa Castellões93 e Viviane Muller 

Prado94.  

Ocorre que esta classificação, em princípio útil para o Direito Societário, deixa de 

levar em conta todas as relações de influência e domínio que não decorrem de instrumentos 

societários, justamente aquelas formas de influência indireta, oculta, ou mesmo informal que 

mais preocupam os estudos de outras áreas e que estão presentes na maioria dos julgados que 

tratam do tema. É esta a razão de os doutrinadores das demais áreas em que se utilizam 

critérios orgânicos partirem de critérios diferentes de classificação.  

Maria Rita Ferragut95, escrevendo sobre a responsabilidade tributária de grupos 

econômicos, entende enquadrar-se no conceito de grupos de fato também os casos desses 

grupos que existem sem que as relações entre as empresas estejam formalizadas de acordo 

com a lei societária.  

                                                
90 "A Lei 6.404/76, seguindo a Lei alemã, distingue 'grupo de fato', 'grupo de direito' e 'subsidiária integral'. No 
grupo de fato, as sociedades controladoras e controladas mantêm entre si relações societárias segundo o regime 
legal das sociedades isoladas e não se organizam em conjunto na forma da 'Lei das Anônimas'. No 'grupo de 
direito', sociedade controladora e suas controladas celebram uma convenção, pela qual se obrigam a combinar 
recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos ou a participar de atividades e empreendimentos 
comuns (art. 265)". LOBO, Jorge. Grupo de sociedades. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 93. 
91 "De modo geral, dividem-se os grupos em duas categorias, os de fato e os de direito". COELHO, Fábio Ulhoa. 
Curso de direito comercial. Volume 2. 9. ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2005, p. 488.  
92 "O grupo será considerado de direito ou de fato, segundo tenha ou não sido objeto de ato formal de 
constituição". BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito Societário. 13. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 
2012, p. 548. 
93 CASTELLÕES, Leonardo de Gouvêa. Grupos de sociedades. Curitiba: Juruá, 2008. 
94 PRADO, Viviane Muller. Conflito de interesses nos grupos societários. São Paulo: Quartier Latin, 2006. 
95 "Neste ponto, passa a ser relevante tratar das situações em que, formalmente, as sociedades não são coligadas e 
tampouco controladas, mas que, em função dos indícios identificados, conclui-se pela formação de grupo 
econômico 'de fato' e autoriza-se, normalmente com fulcro no art. 50 do CC, o redirecionamento da cobrança da 
dívida". FERRAGUT, Maria Rita. Grupos econômicos e solidariedade tributária. Revista Dialética de Direito 
Tributário nº 229. São Paulo: Dialética, 2014, p. 92. 
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No âmbito do Direito do Trabalho, Edilton Meireles96 aponta que a 

responsabilidade de que trata a CLT vai, também, além do âmbito das relações formalizadas 

segundo a lei societária.  

Então, dentro do quadro brasileiro, podem-se distinguir três tipos de grupos: (i) os 

grupos de sociedades cuja relação de domínio é formalizada contratualmente segundo os 

preceitos do capítulo XXI da Lei de S.As, classificados como "grupos societários de direito"; 

(ii) os grupos societários cujo poder de direção se dá através dos instrumentos de controle 

previstos no capítulo XX da Lei de S.As e no art. 1097 do Código Civil (Lei nº 10.406/02), 

denominados "grupos societários de fato"; (iii) e os grupos cuja relação entre os partícipes não 

se encontra materializada de acordo com a lei societária, mas o domínio existe por outros 

instrumentos previstos ou não no direito, que podem ser denominados de "grupos orgânicos".  

Dentro desta constatação, propõe-se que o termo "grupo econômico" seja aplicado 

para se denominar o gênero, do qual grupos de sociedades de fato e de direito, bem como os 

grupos orgânicos, sejam espécies.    

O que se denomina de "grupo orgânico" merece melhor aprofundamento. Seria 

esta a categoria a abarcar todas as possibilidades – lícitas ou não – de constatação de direção 

unitária e domínio a justificar o direcionamento das atividades dos integrantes para que seja 

atendido o interesse do grupo, que nem sempre converge com o interesse dos participantes 

individualmente considerados.  

O poder de direção pode ser exercido de inúmeras formas, nem sempre lícitas. O 

importante na identificação destes grupos é constatar quem, de fato, toma as decisões sobre as 

deliberações sociais, mesmo que não haja o instrumento jurídico adequado para tanto.  

A título de exemplo do grupo orgânico, podemos citar o caso do empresário que, 

para permanecer no Simples Nacional, constitui uma nova sociedade em nome do filho para 

dividir o faturamento de modo a não extrapolar o limite previsto em lei. Ou o que, 

encontrando-se a sua empresa em situação pré-falimentar, transfere os ativos relevantes para 

nova sociedade cujos sócios são pessoas interpostas, também chamados de "laranjas" ou 

"homens de palha", porém continua a dirigir a sociedade. Seria o caso também do marido que 

controla suas próprias empresas e inicia uma Empresa Individual de Responsabilidade 

                                                
96 MEIRELES, Edilton. Grupo econômico trabalhista. São Paulo: LTR, 2002.  
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Limitada (EIRELI) em nome da esposa, mas toma pessoalmente as decisões pertinentes à 

condução dos negócios.  

É interessante observar casos nos quais há grupos em que a atividade empresária 

não é exercida exclusivamente por sociedades, sendo possível que pessoas físicas que 

praticam atividade empresária sejam consideradas componentes do grupo, se as atividades 

registradas em seu nome sejam de fato exercidas por (ou no interesse de) outrem. Ainda, os 

grupos orgânicos podem abranger, além das sociedades e pessoas naturais, fundações, 

associações, empresas públicas97, autarquias etc.98, desde que estejam todas elas envolvidas na 

atividade empresarial, ainda que com desvio de finalidade. 

Talvez seja este – o grupo orgânico – o tipo mais comum de grupo econômico e 

aquele com o qual se preocupa grande parte da jurisprudência. Os elementos capazes de 

demonstrar que há um alinhamento em prol de interesses transindividuais, ou seja, que a 

independência das sociedades é apenas formal, são diversos, podendo-se citar a identidade de 

administradores e contadores, a formação de quadro societário com os mesmo indivíduos, o 

compartilhamento de estrutura administrativa, atuação idêntica, complementar ou similar99.  

Seria nesta categoria que se enquadrariam também as relações de dominação 

heterodoxas que são inerentes aos contratos de agência, franquia ou distribuição, ou ainda o 

domínio exercido por credores ante a sociedade, com a ressalva de que a legislação pode ou 

não atribuir efeitos a esses casos específicos de relação grupal.  

Neste sentido, há no Superior Tribunal de Justiça o precedente100 firmado na 

Segunda Turma, quando ficou consignado que:  

O Tribunal de origem declarou que é fato incontroverso nos autos 
que as três embargantes compartilham instalações, funcionários e 
veículos. Além disso, a fiscalização previdenciária relatou diversos 

                                                
97 Mário Engler Pinto Junior tem interessante estudo sobre o exercício do poder de controle pela administração 
pública nas empresas controladas pelo Estado, em: PINTO JUNIOR, Mario Engler. Organização do setor 
público empresarial: articulação entre Estado e companhias controladas. In: Os grupos de sociedades: 
organização e exercício da empresa. (ORG.) ARAUJO, Danilo Borges dos Santos Gomes de; WARDE JR., 
Walfrido. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 327-368. 
98 MEIRELES, Edilton. Grupo econômico trabalhista. São Paulo: LTR, 2002, p. 78.  
99 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária dos grupos econômicos: aumento de arrecadação em 
detrimento da legalidade? Disponível em: <http://www.fiscosoft.com.br/a/6ire/responsabilidade-tributaria-dos-
grupos- 
economicos-aumento-de-arrecadacao-em-detrimento-da-legalidade-maria-rita-ferragut>. Acesso em: 05 set. 
2015. 
100 REsp 1144884/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
07/12/2010, DJe 03/02/2011. 
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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 uma procuração que o 
autoriza a praticar atos de gerência em relação às outras empresas, 
sendo irmão do sócio-gerente delas. Ou seja, no plano fático não há 
separação entre as empresas, o que comprova a existência de um 
grupo econômico e justifica o reconhecimento da solidariedade 
entre as executadas/embargantes. 

No Tribunal Regional Federal da Primeira Região, dentre os inúmeros acórdãos 

tratando do tema, pode ser citado o Agravo de Instrumento 0009208-

18.2015.4.01.0000/DF101, no qual o Tribunal indicou que a unidade gerencial, laboral e 

patrimonial indicaria a formação do grupo:  

Por sua vez, a farta documentação juntada aos autos demonstra a 
unidade gerencial, laboral e patrimonial das empresas integrantes 
do grupo econômico, sendo que as divisões societárias das pessoas 
jurídicas têm natureza meramente formal, eis que demonstrado que 
as empresas do grupo têm como sócios e representantes legais 
membros da família PINHEIRO e funcionários de outras empresas 
do grupo econômico. 

No Tribunal Superior do Trabalho se encontra farta jurisprudência. A título de 

exemplo, segue trecho do acórdão102 da 6ª Turma, no recurso de revista RR - 72000-

67.2005.5.04.0751, que faz referência ao acórdão recorrido que analisara as circunstâncias 

fáticas dos autos, concluindo pela existência de grupo econômico:  

O exame da documentação acostada aos autos, mais precisamente 
os contratos sociais da terceira e quinta reclamadas (fls. 83-8 e 
243-7, respectivamente), permite concluir que os objetos sociais 
convergem para atividades afins, comuns. Observe-se que o ramo 
de negócios da ré Musskopf é: "indústria, comércio, exportação e 
importação de máquinas e implementos agrícolas, suas peças e/ou 
componentes, ferragens, ferramentas, estruturas metálicas, artefatos 
plásticos e/ou em fibra de vidro, componentes de redes elétricas e 
prestações de serviços atinente a todos os ramos de suas 
atividades". A atuação da empresa Inovação, de outro lado, quinta 
reclamada, compreende: "indústria, importação e exportação de 
implementos agrícolas, máquinas, peças, ferramentas, ferragens, 
artefatos de plástico, artefatos de fibra de vidro, produtos de aço e 
laminados e transporte rodoviário de cargas, representações 
comerciais e comércio varejista e atacadista". Diante desse objeto 
similar e da contratação de serviços entre essas empresas (fl. 221), 

                                                
101 AG 0009208-18.2015.4.01.0000 / DF, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO 
CARDOSO, OITAVA TURMA, e-DJF1 p.1541 de 07/08/2015. O relator para o acórdão foi o Des. Marcos 
Augusto de Sousa.  
102 RR - 72000-67.2005.5.04.0751 , Relator Ministro: Augusto César Leite de Carvalho, Data de Julgamento: 
17/11/2010, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 26/11/2010). 
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resulta que não se poderia considerá-las empresas concorrentes. Ao 
contrário. E, de outro lado, também a cópia da denúncia do 
Ministério Público Federal contra Valmir José Lucas (fls. 293-
300), apesar do argumento de intempestividade, também é 
conclusiva no sentido de que as reclamadas constituem, de fato, 
uma única entidade empresarial. Demais disso, os depoimentos 
colhidos às fls. 399-401 dão conta de que o prédio da Metalúrgica 
Musskopf era locado à RBG, segunda ré; que o refeitório era 
comum a todas as empresas estabelecidas no local; que a 
reclamada RBG prestava serviços para a Metalúrgica Musskopf 
dentro do mesmo estabelecimento, sendo que os funcionários eram 
separados apenas por uma fita. Todos esses elementos levam a crer 
que havia, de fato, um grupo econômico entre as reclamadas, 
inclusive em relação à quinta (Inovação). Ressalta-se que a 
existência de grupo econômico no entender desta Turma prescinde 
de uma relação de domínio de uma empresa em face da outra, 
sendo suficiente um nexo de coordenação entre as integrantes, 
mobilizando-se esforços para um objeto social comum. 

Assim, pois, tem-se que as relações entre empresas integrantes de grupos 

econômicos vão além daquela prevista para o Direito das Sociedades, sendo adequado utilizar 

o termo mais abrangente para abarcar todas aquelas relações, formais ou não, que definem o 

grupo. Seria, então, grupo econômico, categoria a abarcar os grupos societários (de fato e de 

direito) e os grupos orgânicos, aqueles cuja miríade de formas de vínculo é ilimitada, mas que 

atuam em conjunto, com direção unitária, invariavelmente em prol de um interesse que 

transcende os interesses individuais dos componentes do grupo.  

Esta proposta é utilizada por Edilton Meireles103:  

Assim, doravante e para melhor compreensão das questões postas, 
utilizaremos a expressão grupos de sociedades para designar a 
unidade empresarial formada por sociedades de vínculo real, legal 
e efetivo de dominação e subordinação, conforme conceituação 
estrita. Já por grupo econômico se deve entender todas as formas 
de união entre empresa, ainda que elas não estejam em efetivo, real 
e legal posição de dominação e subordinação, bastando a mera e 
potencial possibilidade do exercício de posição dominante, 
conforme definição mais ampla.  

Por estes motivos expostos, denomina-se "grupo econômico" o conjunto de 

pessoas (naturais ou jurídicas) que exercem atividade empresária, e, independente do modelo 

jurídico da sua formalização, são submetidas a direção unitária, em prol de um interesse do 

grupo que transcende o interesse de cada uma dessas pessoas individualmente consideradas.      

                                                
103  MEIRELES, Edilton. Grupo econômico trabalhista. São Paulo: LTR, 2002, p. 76.  
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Os elementos do grupo econômico, então, seriam: (i) o interesse de grupo; (ii) a 

direção unitária à qual os indivíduos estão submetidos; e (iii) a pluralidade de indivíduos 

exercendo atividade econômica.  

2.5.1. O interesse de grupo 

Como já foi visto, com o advento da personificação das sociedades as empresas 

passaram a constituir um centro autônomo de direito e deveres, possuindo patrimônio próprio 

e autonomia. Isto conferia aos entes personalizados vontade e interesse próprios, que não se 

confundiam com os interesses dos seus acionistas. A compreensão do fenômeno é relevante 

para que se verifique a existência ou não do grupo econômico, e, como se verificará adiante, 

terá importância na análise da responsabilidade tributária. 

O interesse próprio da sociedade foi definido por Francesco Galgano104 da 

seguinte forma:  

O conceito de interesse social é per se um conceito neutro: é 
interesse social todo interesse que possa ser incluído dentro do 
esquema causal do contrato social, seja o interesse da maximização 
dos lucros, seja o interesse da maximização da eficiência produtiva 
da empresa; inversamente, constituirá interesse extra-social todo 
interesse estranho à causa do contrato social (...). A maioria pode 
votar de acordo com sua própria vontade: ela é livre de perseguir 
uma política de eficiência produtiva com sacrifício do interesse ao 
dividendo, ou, inversamente, uma política de altos dividendos com 
sacrifício da eficiência produtiva, mas deverá sempre, em qualquer 
dos casos, eleger o interesse a perseguir entre aqueles que 
incorporam a causa do contrato social; não pode abusar da sua 
própria posição de poder para realizar particulares interesses extra-
sociais.  

O interesse da sociedade personificada não se confunde com o interesse do 

acionista105, tanto o é que a Lei de Sociedades Anônimas impõe que o acionista exerça o seu 

                                                
104 GALGANO, Francesco. La società per azioni. In: "Tratatto di Diritto Commerciale e di Diritto Publico 
dellÉconomia", Tomo V, 2ª Edizione, Cedam, Padova, 1988, p. 234 apud ANTUNES, José Engrácia. Os grupos 
de sociedade. Estrutura e organização da empresa plurissocietária. 2. ed. rev. e atual. Coimbra: Almedina, 
2002, p. 109 
105 Esse interesse autônomo das sociedades foi muito bem retratado por Andrew Hacker, através d'uma história 
ficcional sobre uma sociedade anônima sem acionistas, citada por Comparato. O exemplo destaca a autonomia 
do interesse social do interesse das demais pessoas que se relacionam com a sociedade. Eis a descrição do Autor:  
"Trata-se de uma companhia produtora de materiais elétricos: American Eletric. Em 1972, ela completa o seu 
processo de automação industrial, de forma a tornar desnecessários seus empregados. As funções comerciais e 
financeiras podem ser exercidas por dez diretores com o auxílio ocasional de consultores e profissionais 
contratados para tarefas específicas. Principiando em 1962, o fundo previdenciário dos empregados da 
companhia passou a adquirir ações desta, tornando-se em 1968 o seu acionista único. Com a despedida ou 
aposentadoria dos empregados, antecipada pela automação, foi necessário liquidar as ações do fundo para 
pagamento das pensões. Mas ao invés de vender as ações da AE em Bolsa, os administradores do fundo 
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direito de voto no interesse da companhia106, prevendo a responsabilização do mesmo por 

abuso de poder107. 

 Não se tem a ideia inocente de que a vontade da sociedade vai se manifestar de 

forma pura, sem influências externas, porém este interesse formado pelas vontades por vezes 

divergentes dos acionistas deveria ser guiado "em homenagem a um interesse geral e comum 

[da sociedade], no qual vêm afinal a convergir os interesses particulares da própria sociedade 

                                                                                                                                                   
preferiram vendê-las à própria companhia. Com o falecimento em 1981 do último ex-empregado da companhia, 
o fundo previdenciário é dissolvido. Em 1982, os dez diretores da AE decidem que a expansão dos negócios da 
companhia seria assegurada com a restrição, por via legislativa, das importações de certos equipamentos 
elétricos. Contratam, então, os serviços de uma empresa de publicidade especializada em campanhas de cunho 
político. Essa empresa recebe uma remuneração antecipada de um milhão de dólares e programa a realização de 
gastos publicitários no valor de 5 milhões. Ao cabo de intensa campanha, que demonstrou o perigo representado 
por geradores estrangeiros para a segurança e a prosperidade nacionais, o projeto de lei é apresentado, e logo em 
seguida aprovado por ambas as Casas do Congresso. O Presidente sanciona e promulga o novo diploma legal. 
No ano seguinte os lucros da AE aumentam consideravelmente. Entretanto, um grupo de senadores, alertado 
sobre os acontecimentos, resolve constituir uma comissão de inquérito para apurar a verdade. Hacker imagina o 
seguinte diálogo entre um senador e um dos diretores da companhia, no decurso do depoimento deste: Diretor:... 
E se nós encetamos essas atividades educacionais e políticas, é que pensamos que elas eram ditadas pelo melhor 
interesse da companhia. Senador: Quando o Sr. declara que essas campanhas foram realizadas em pro dos 
interesses da "companhia" eu não compreendo o que o Sr. quer dizer. Os Srs. agiram no interesse dos acionistas? 
Diretor: Sinto, senador, não poder afirmar isso. A American Eletric não tem acionistas. A própria companhia 
possui todo o seu capital acionário. Nós compramos as últimas ações há vários anos. Senador: Bem, se não foi 
em favor dos acionistas, então os Srs. agiram como porta-vozes dos empresados da American Eletric, daqueles 
cujos empregos poderiam perigar se a concorrência estrangeira se tornasse muito séria? Diretor: Não, 
Excelência, eu também não posso afirmar isso. A American Eletric é um companhia inteiramente automatizada, 
e não possui empregados. Senador: O Sr. quer dizer que essa sua companhia nada mais é do que uma gigantesca 
máquina? Uma máquina que não necessita de operadores e pertence a si própria? Diretor: Creio que é uma 
maneira de representá-la. Nunca pensei muito sobre isso. Senador: Então, tanto quanto posso perceber, toda essa 
pressão política que os Srs. aplicaram foi realmente no interesse pessoal dos Srs., no seu interesse e do dos seus 
nove colegas de diretoria. Os Srs. despenderam cerca de seis milhões de dólares pertencentes a esta companhia 
para realização de suas predileções políticas pessoais. Diretor: Senador, sinto ter que discordar neste ponto. Nós 
dez nos pagamos honorários anuais de cem mil dólares invariavelmente, e nenhum de nós recebe gratificações 
ou aumentos quando os lucros ultrapassam o usual em determinado ano. Todo lucro é reinvestido na companhia. 
Somos muito escrupulosos neste ponto. Na verdade, nós nos consideramos como uma espécie de servidores 
civis. Em segundo lugar, não posso dizer que a decisão de agir na área política foi um desejo pessoal de nossa 
parte. Pelo menos oito dentre nós, como simples cidadãos, não estavam de acordo com a legislação que 
propugnávamos. Individualmente, muitos de nós pensavam que ela era má, que não consultava aos interesses na 
nação. Mas nós estávamos trabalhando pelo interesse da companhia e nesse caso sabíamos que era o que 
deveríamos fazer. Senador: E por 'Companhia’, o Sr. não designa nem acionistas nem empregados, pois os Srs. 
não os possuem. E o Sr. também não designa os dez diretores, porquê os Srs. parecem ser exatamente dirigentes 
assalariados que a máquina emprega para gerir seus negócios. Na realidade, quando essa máquina faz política ou 
qualquer outra atividade ela tem interesses próprios que podem ser completamente diferentes dos interesses 
pessoais dos seus dirigentes. Sinto dizer que acho tudo isto bem confuso. Diretor: Pode lhe parece confuso, 
Senador, mas eu posso dizer que tudo isto tem sido totalmente honesto para nós, na American Eletric. Nós 
estamos fazendo exatamente o trabalho para o qual fomos contratados - cuidar dos interesses da companhia“. 
COMPARATO, Fábio Konder. Aspectos jurídicos da macro-emprêsa. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1970, 
p. 26-30.   
106 Art. 115 da Lei nº 6.404/76. 
107  Art. 117 da Lei nº 6.404/76. 
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enquanto unidade económico empresarial, dos sócios e dos credores: o interesse na 

rentabilidade e na prosperidade da companhia"108.   

Nos grupos econômicos o "interesse de grupo" existe quando esse interesse 

autônomo da sociedade individualmente considerada passa a ser potencialmente desrespeitado 

e a sociedade age em favor de um interesse maior, do grupo. A ideia é que o resultado global 

do grupo é mais importante do que o desempenho específico de um dos seus partícipes, sendo 

possível inclusive que em diversos negócios se admita o sacrifício de um em prol de todos. 

Um esclarecimento é fundamental: nem sempre acontecerá o sacrifício de um 

indivíduo em favor do grupo. Ao contrário, devido ao alinhamento de interesses, a grande 

maioria dos negócios praticados, embora tenha como finalidade última o resultado grupal, 

acaba por beneficiar as empresas e pessoas. A regra é essa, sendo o prejuízo de um ente ou 

outro exceção.   

Calixto Salomão Filho109 reflete sobre o problema da seguinte forma:  

Muito mais interessante é definir o interesse social em um âmbito 
mais abrangente do grupo de empresas, e ali procurar organizar o 
feixe de contratos. Isso implica subordinar o interesse da sociedade 
ao interesse do grupo, desaplicando consequentemente a disciplina 
do conflito de interesses. É evidente que a contrapartida necessária 
desse fato tem de ser uma rigorosa e coerente regra de 
compensação das perdas causadas aos minoritários. Os 
minoritários, entendidos como elementos quase externos ao 
interesse social e à sociedade, podem ser então muito melhor 
defendidos por via contratual do que quando englobados no 
interesse social.  

O desvirtuamento do interesse individual do qual se trata, pode ser considerado 

lícito ou não, a depender de como se organiza o grupo.  

O grupo societário de direito, formando pela convenção prevista no art. 265 da 

Lei de Sociedades Anônimas, é uma hipótese do direito societário brasileiro em que se 

permite que as atividades das sociedades venham a atender o interesse do grupo, em 

detrimento do interesse individual dos membros. Neste caso, é possível o sacrifício de um 

integrante do grupo em prol do resultado global do conjunto110. 

                                                
108 ANTUNES, José Engrácia. Os grupos de sociedade. Estrutura e organização da empresa plurissocietária. 2. 
ed. rev. e atual. Coimbra: Almedina, 2002, p. 109. 
109 SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo direito societário. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 48. 
110 Por este motivo, como já visto, não se aplicam as regras que buscam evitar a distribuição disfarçada de lucros.  
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No grupo societário de fato, presente quando houver relações de controle ou 

coligação, a princípio não há fundamento jurídico para que se possa agir em prol do interesse 

do grupo em prejuízo de um integrante individualmente considerado111. Existe, inclusive, uma 

série de disposições legais que impedem que isto ocorra, como, por exemplo, o art. 115 da Lei 

de S.As, que regula como o acionista deve exercer o direito a voto, sempre no interesse da 

companhia, e considera “abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou a 

outros acionistas, ou de obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de que 

resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para outros acionistas".  

Nestes casos, salvo se presente uma compensação pelos prejuízos da sociedade 

prejudicada, atender o interesse de outrem pode representar ilícito societário, verdadeiro 

desvio de finalidade da empresa, o que pode levar a consequências como a desconsideração 

da personalidade jurídica.  

Em relação ao grupo orgânico, o mesmo pode ser dito. Os atos praticados em 

desprestígio do interesse individual dos partícipes podem representar ilícito societário e 

ensejar a aplicação de sanções em forma de responsabilidade ou mesmo a invalidação de 

negócios jurídicos devido à ocorrência de fraudes ou simulação. 

Então, no grupo econômico, em que pese exista autonomia em sentido jurídico 

dos partícipes, e cada um deles venha a exercer a sua atividade, há um liame que concatena os 

interesses individuais e os sobrepõem para a formação do interesse de grupo.   

2.5.2. Direção Unitária  

Só se pode falar em grupo econômico quando a reunião de pessoas está 

coordenada em prol de um interesse de grupo, e, para que esse interesse seja atendido, é 

imprescindível que haja uma coordenação dos partícipes no exercício das suas atividades, o 

que se dá através da direção unitária112.A direção unitária, portanto, seria a consequência da 

forma de domínio de uma sociedade ou indivíduo sobre os demais.  

                                                
111 Viviane Muller Prado entende que é possível afastar a regra de conflito de interesses do art. 115, desde que 
"na própria deliberação sobre a realização da operação ou do contrato desvantajoso, seja prevista a forma de 
compensação [dos danos decorrentes do respectivo negócio]". PRADO, Viviane Muller. Conflito de interesses 
nos grupos societários. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 153. 
112 "Las Uniones de Empresas están formadas por empresarios que manteniendo su independencia jurídica se 
reúnem para la consecución de fines económicos, que en principio les son, comunes. A este fin limitan su 
liberdad de decisión económica ateniendo-se a las directrices emanadas de uma direccion unitaria". OTERO, 
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A lei societária alemã traz expressamente, no seu art. 18, a direção unitária como 

elemento essencial do grupo econômico, em que pese não tenha definido o que caracterizaria 

este tipo de direção.  

A partir daí a doutrina tedesca passou a construir o conceito com forte influência 

da visão econômica, sendo possível atualmente falar em duas concepções dominantes: a da 

chamada Teoria da Unidade, para a qual só existiria o grupo econômico quando houvesse 

“forte unidade econômica, com um plano único e centralizado para todas as empresas do 

grupo, de forma a desconsiderar a autonomia das sociedades isoladas113”, havendo 

principalmente a concentração da área financeira; e a teoria que enxerga a possibilidade de o 

elemento de direção unitária estar presente também quando a dominação fosse menos intensa, 

com a coordenação de áreas outras, como recursos humanos, comercial ou de gestão.  

Não existe menção expressa a “direção unitária” nem a conceituação da figura na 

legislação brasileira, assim como não há uma definição única do que seria grupo econômico. 

Por este motivo, é necessário que a Ciência do Direito venha a sistematizar os elementos 

trazidos pelo direito positivo, de modo a prover de coerência o emaranhado legislativo. 

Assim, na esteira das proposições de Teubner114, é necessário que se identifiquem elementos 

típicos e fixos do conceito de grupo, e não se pode imaginar que exista um grupo econômico 

sem que haja uma forma de concatenar os interesses dos partícipes em prol daquele interesse 

comum, e é exatamente isso que se denomina, para fins deste trabalho, direção unitária.  

Assim, para efeitos da presente pesquisa, direção unitária é entendida em um 

conceito amplo, que representa a forma de exercício de um domínio que possibilite a 

coordenação das atividades dos indivíduos agrupados. Geralmente este domínio é, em grupos 

societários (de fato ou de direito), decorrente do exercício do poder de controle ou influência 

significativa de uma sociedade sobre as demais.  

Abordando o tema do controle de forma profunda, Comparato115 ensina que a 

análise do controle-dominação não pode se restringir à definição legal. É necessário que se 

                                                                                                                                                   
Lorena Ramírez. El control y los grupos de sociedades. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da 
Coruña, 2001, 5: 629-663, p. 629. 
113 PRADO, Viviane Muller. Conflito de interesses nos grupos societários. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 
114. 
114 TEUBNER, Gunther. Unitas miltiplex: a organização do grupo de empresas como exemplo. Trad. Engrácia 
Antunes. Revista Direito GV, v. 1 n. 2. p. 077-100, jun-dez, 2005. 
115 COMPARATO, Fábio Konder. O poder de controle na sociedade anônima. 5. ed. atual. por Calixto Salomão 
Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 47. 
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verifiquem as diversas formas de exercício de poder, sendo possível falar em poderes de fato 

e de direito. Com espeque em autores de diversos países, assevera:   

Assim, ao cabo de meticulosa análise do fenômeno do controle 
como elemento constitutivo do grupo societário, Michel 
Vanhaecke conclui tratar-se de uma noção mais de fato do que de 
direito, dada a extrema variabilidade de suas manifestações. E 
afirmando a impossibilidade de uma definição geral do controle de 
uma sociedade por outra, estima que o reconhecimento da 
existência do fato deveria ser deixado à livre apreciação dos juízes. 
Claude Champaud que, em sua estupenda tese sobre o poder de 
concentração da sociedade por ações, criticara essa indefinição 
doutrinária, acaba reconhecendo, mais recentemente, que o 
fenômeno pertence, realmente, àquilo que os juristas franceses 
sempre denominaram domaine du fait. E adverte que o seu 
reconhecimento só pode provir de indícios e de presunções, e não 
de regras fixas e imutáveis, que constituíram uma rede de malhas 
muito largas para recolher todas as manifestações de controle. 
Opinião semelhante já foi expressa por Ascarelli em artigo 
publicado em 1952.  Para ele, enquanto a participação de uma 
sociedade no capital de outra constitui uma relação jurídica típica, 
o controle não corresponde a uma situação jurídica determinada, 
mas a uma situação de fato, que pode derivar de várias relações 
jurídicas, levando-se em consideração não só o tipo de relação, 
como também as modalidades de fato correspondentes à situação 
comparativa dos diferentes interessados na vida da sociedade. Tal 
não significa, segundo Ascarelli, que o controle é uma noção 
juridicamente irrelevante, ou meramente econômica, pois, 
enquanto situação de fato, pode constituir o pressuposto de 
aplicação de determinadas normas (uma condicio juris, diríamos 
nós). De qualquer modo, não estaríamos na presença de uma noção 
unitária, mas, ao contrário, de um termo suscetível de diversas 
acepções, conforme a multiplicidade das fattispecie.  

Como se verifica, controle pode ser um poder decorrente de uma situação de fato. 

Ocorre que a definição de controle trazida pelo Código Civil e pela Lei das S.As não abarca a 

imensa quantidade de outras formas de coordenação das atividades do grupo e do exercício de 

domínio e direção unitária, razão pela qual se entende que é necessária a utilização de 

conceito mais abrangente para se falar em grupo econômico. Poderia se falar em controle em 

sentido amplo, para abarcar as diversas hipóteses, porém, para que se evitem confusões 

conceituais, utilizar-se-á o termo "domínio" para o gênero, do qual o controle é uma das 

espécies116.    

                                                
116 Calixto Salmão Filho apresenta reflexão sobre a matéria e propõe que “o núcleo da definição de controlador 
reside no poder de determinar o sentido das deliberações sociais e da atividade social, independente de qual seja 
a origem desse poder”. SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo direito societário. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 
2015, p. 144.  
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Como dito, uma das formas que possibilitam o domínio é o controle. A definição 

de controle está presente no art. 116117 da Lei de S.As e no 1.098118 do Código Civil de 2002. 

Ambos os dispositivos legais dispõem que há controle quando o sócio ou acionista é titular de 

direitos que lhe possibilitem a maioria dos votos na assembleia e eleger a maioria dos 

administradores.  

Já "influência significativa", critério para identificação da relação de coligação, 

segundo a Lei de S.As, seria também uma das formas de se identificar o domínio. A lei diz 

que "considera-se que há influência significativa quando a investidora detém ou exerce o 

poder de participar nas decisões das políticas financeira ou operacional da investida, sem 

controlá-la119", sendo presumida a influência quando a investidora for titular de 20% ou mais 

do capital votante da investida, sem controlá-la120.  

O Código Civil não utiliza o conceito de influência significativa para a 

constatação da relação de coligação entre sociedades, fazendo referência apenas à 

participação mínima de 10% ou mais do capital, desde que não haja controle.  

Então o conceito de controle, disposto em lei, decorre, de modo geral, de fator 

formal e objetivo (participação no capital social), já o de influência significativa pode ser 

decorrente de uma situação de fato, ou presumida pela participação de no mínimo 20% do 

capital social.  

Há, porém, outras formas lícitas ou não de se exercer o domínio. Como exemplo 

de maneiras de exercício desse poder, pode-se citar a dominação decorrente de uma situação 

de endividamento da sociedade, podendo ocorrer, como exemplifica Comparato121: a 

imposição de atos por parte do credor; deliberações em assembleia por conta da caução da 

                                                
117 Lei 6.404/76 Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de 
pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, que: a) é titular de direitos de sócio que lhe 
assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembléia-geral e o poder de eleger a 
maioria dos administradores da companhia; e b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e 
orientar o funcionamento dos órgãos da companhia. Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder 
com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e 
responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade 
em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender. 
118 Lei 10.406/02: Art. 1.098. É controlada: I - a sociedade de cujo capital outra sociedade possua a maioria dos 
votos nas deliberações dos quotistas ou da assembléia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores; II 
- a sociedade cujo controle, referido no inciso antecedente, esteja em poder de outra, mediante ações ou quotas 
possuídas por sociedades ou sociedades por esta já controladas. 
119 Lei 6.404/76 Art. 243, §4º.  
120  Lei 6.404/76 Art. 243, §5º.  
121 Comparato denomina estas hipóteses de controle externo. COMPARATO, Fábio Konder. O poder de 
controle na sociedade anônima. 5 ed. atual. por Calixto Salomão Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2008. pág 89. 
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dívida com ações; pressão econômica dos credores de debêntures; poder decorrente das 

relações oriundas de obrigações conversíveis em ações. Há ainda influência forte também 

quando uma das partes detém o domínio tecnológico de um elemento preponderante do 

negócio, o monopólio técnico, marca de renome, know-how, ou quando há a concessão de 

venda com exclusividade. 

Pode-se falar ainda no exercício da dominação de fato quando se verifica a 

utilização de laranjas, a influência pessoal decorrente de cargos de autoridade ou mesmo de 

parentesco, a ocorrência de intimidação e ameaças, dentre outras inúmeras formas, tantas 

quanto a criatividade dos homens permitir.  

O importante é que, uma vez verificado em um conjunto de pessoas envolvidas 

em atividade econômica, em que de algum modo é exercido o direcionamento de um 

integrante do grupo sobre as demais, de modo que se possa potencialmente tangenciar o 

exercício dos atos da empresa contra o seu próprio interesse em prol do resultado global, 

pode-se dizer que se está diante de um grupo econômico.  

 
2.5.3. Pluralidade de indivíduos  

O último e mais óbvio dos elementos caracterizadores do grupo econômico é a 

pluralidade de sujeitos exercendo a atividade econômica.  

A obviedade vem da constatação que grupo não pode ser formado por um só 

sujeito, é necessário mais de um. Neste caso, os indivíduos podem ser pessoas físicas ou 

jurídicas, de direito público ou privado.  

Os grupos podem ter entre seus partícipes fundações, associações, empresas 

públicas122, autarquias, dentre outros sujeitos, como Entidades Beneficentes de Assistência 

Social e Organizações Não Governamentais (ONGS), desde que estejam todas elas envolvidas 

na atividade empresarial, ainda que com desvio de finalidade, o que não é fato raro123.  

                                                
122 PINTO JUNIOR, Mario Engler. Organização do setor público empresarial: articulação entre Estado e 
companhias controladas.In: Os grupos de sociedades: organização e exercício da empresa. (ORG.) ARAUJO, 
Danilo Borges dos Santos Gomes de; WARDE JR., Walfrido. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 327-368. 
123 ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. GESTORES DE ONG. DESVIO DE RECURSOS 
FEDERAIS RECEBIDOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO, COM LIGEIRO AJUSTE NAS PENAS 
QUE LHES FORAM COMINADAS. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO. 1. A prova dos autos é 
mais que suficiente para demonstrar que os gestores de certa ONG, destinatária de recursos conveniados com o 
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O importante é que haja uma multiplicidade de sujeitos com autonomia e 

exercendo em nome próprio atividades econômicas concatenadas, com direção unitária e 

perseguindo interesse comum.  

 

                                                                                                                                                   
Ministério da Saúde (R$ 32.124,00), não realizaram a finalidade contratada, nem prestaram as devidas contas, 
senão que usaram os valores em proveito próprio; (...) 4. Manutenção das penas de ressarcimento ao erário, de 
multa e de proibição de contratar com o Poder Público; 5. Apelação parcialmente provida. (PROCESSO: 
00034911020104058400, AC557381/RN, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE 
OLIVEIRA LIMA, Segunda Turma, JULGAMENTO: 03/12/2013, PUBLICAÇÃO: DJE 12/12/2013 - Página 
296). 
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3. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE, DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA E RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA 

Antes de adentrar nas possibilidades de responsabilização de empresas integrantes 

dos grupos econômicos por obrigações tributárias, é fundamental fixar alguns conceitos que 

servirão de premissa para a análise.  

Assim, o presente capítulo tem como objetivo esclarecer o que é a limitação da 

responsabilidade das empresas, o que é a chamada teoria da desconsideração da personalidade 

jurídica e quais os casos que autorizam a sua aplicação, além de abordar o tema da 

responsabilidade tributária, passando pelas limitações constitucionais para eleição dos sujeitos 

passivos das obrigações tributárias, em especial a reserva de lei complementar estabelecida 

pelo art. 146, III, da Constituição Federal de 1988, e a interpretação a ser dada ao conceito de 

“interesse comum”, que autoriza a responsabilização solidária, previsto no art. 124, I, do 

Código Tributário Nacional.  

3.1. Limitação da responsabilidade 

A evolução da atividade empresarial levou à formação das sociedades, que 

passaram a ser reconhecidas como entes autônomos, sendo sujeitos de direitos e deveres, 

dotados, portanto, de personalidade jurídica própria.  

Em que pese grande parte das situações caminhem em conjunto124, a autonomia 

da pessoa jurídica não se confunde com a responsabilidade limitada, embora  ambas sejam as 

características centrais do tipo societário que possibilitou a maior concentração de capitais, a 

sociedade anônima, e daquele que no direito brasileiro é o tipo societário mais comum: a 

sociedade limitada.  

O próprio direito societário brasileiro comporta sociedades em que há a 

personalidade jurídica, porém a limitação da responsabilidade não se faz presente para todos 

ou alguns dos sócios. No Código Civil se observa o caso da sociedade em nome coletivo (art. 

1.039 a 1.044), em comandita simples (art. 1.045 a 1.051) ou comandita por ações (art. 1.090 

a 1.092). Pode-se falar ainda em sociedades não personificadas, em que há limitação de 
                                                
124 "A construção técnico-jurídica deste dogma da autonomia societária foi conseguida graças àquilo que hoje 
bem poderíamos designar como as duas 'vacas sagradas' do direito societário tradicional: o reconhecimento de 
personalidade jurídica própria à empresa societária e a concessão de responsabilidade limitada aos respectivos 
sócios-proprietários". ANTUNES, José Engrácia. Estrutura e responsabilidade da empresa: o moderno 
paradoxo regulatório. In: Revista Direito GV, v. 1, n. 2., jun-dez. 2005, p. 029-068. p. 33. 
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responsabilidade, ainda que parcial, como é o caso das sociedades em conta de participação, 

na qual a responsabilidade é restrita ao sócio ostensivo (art. 991 a 996), e mesmo sociedades 

sem personalidade e com responsabilidade ilimitada, como é a sociedade comum (art. 986 a 

990).  

No direito anglo-saxão há também a separação dos institutos, como ensina Phillip 

Blumberg125:  

Thus, in the United States, as in England, limited liability was not 
an essential atribute of corporate existence. In their enumeration 
of the essential attributes of corporation, the judges of the time 
therefore invariably made no reference to limited liability. The 
adoption of limited liability was problematic and followed political 
debate state by state. With the intensification of industrialization, it 
finally emerged as a political response to economic and political 
pressures, not as an inevitable concept of corporate entity.     

Assim, pode-se dizer que a limitação da responsabilidade dos sócios e 

administradores não é uma característica inerente às sociedades, sendo uma opção legislativa 

tendente a diluir entre a sociedade em geral o risco dos negócios. Em verdade, as regras de 

responsabilidade no direito são, em última análise, regras de alocação de risco.  

Neste sentido é que o legislador brasileiro optou por atribuir responsabilidade 

limitada a determinados tipos societários como regra, como forma de estimular o investimento 

produtivo. Com espeque nessas regras de limitação da responsabilidade, o empreendedor 

poderia ter noção exata do quanto de seu patrimônio estaria sujeito aos riscos da atividade 

empresária. Caso contrário, "muitos empreendedores poderiam ficar desmotivados em se 

lançar em novos e arriscados empreendimentos se pudessem perder todo o patrimônio pessoal 

caso o negócio não prosperasse"126.  

Desta forma, a limitação da responsabilidade empresarial permite que o risco do 

empreendimento seja partilhado entre os credores da sociedade, que passam a dividir os ônus 

do insucesso na medida dos seus créditos127.  

                                                
125 BLUMBERG, Phillip I. The multinational challenge to corporate law: the search for a new corporate 
personality. New York: Oxford Univesity Press, 1993, p. 14. 
126 COELHO, Fábio Ulhoa. As teorias da desconsideração. In: Org. TÔRRES, Heleno Taveira; QUEIROZ, 
Mary Elbe. Desconsideração da personalidade jurídica em matéria tributária. São Paulo: Quartier Latin, 2005, 
p. 264.  
127 "Longe de ser uma característica inerente à prática empresarial, a limitação da responsabilidade de sócios ao 
valor do capital social subscrito é mais proveitosamente concebida como uma técnica para alocação do risco 
empresarial. A limitação do risco do sócio significa, essencialmente, que uma parcela maior do risco empresarial 
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Em estudo sob as óticas histórica, econômica e jurídica sobre o fim da 

responsabilidade limitada no Brasil, recentemente publicado, Bruno Salama apontou o que 

seriam as vantagens e desvantagens da adoção do modelo de limitação da responsabilidade128.  

Como vantagens, segundo o autor, pode-se apontar os incentivos à diversificação 

dos investimentos e à própria realização de investimentos por parte de empreendedores 

avessos a risco, a possibilidade de redução do risco de monitoramento nas empresas, e a maior 

facilidade de transferências eficientes de controle societário.   

Como desvantagens da limitação da responsabilidade dos sócios e acionistas, 

estão a possibilidade de realização de investimentos ineficientes, o menor incentivo a 

investimentos em precaução para minimizar as possibilidades de risco, e, o que o autor 

considera mais grave, a possibilidade de utilização da pessoa jurídica de forma fraudulenta e 

ilícita.  

Ocorre que a adoção do regime de limitação de responsabilidade pode gerar uma 

série de distorções. Nem todos os credores da sociedade o são por mera liberalidade, bem 

como nem todos têm condições reais de negociar os termos dos contratos firmados com as 

empresas. Como, então, poderiam estes credores involuntários ou hipossuficientes suportar os 

riscos do insucesso da atividade empresarial?  

Por estas razões, o legislador entendeu por bem criar certas exceções para a 

limitação de responsabilidade, criando regras de responsabilidade solidária ou subsidiária para 

os sócios ou terceiros em favor de determinados tipos de credores, como o empregado e o 

consumidor, e, em alguns casos, o próprio estado.  

É importante notar que as regras de responsabilidade dos sócios, administradores 

ou terceiros, convivem perfeitamente com a personalização das sociedades, sendo apenas 

normas que dispõem a necessidade de alguém, que não a sociedade, adimplir a obrigação. 

Não se confunde com as hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica, cujos 

pressupostos e consequências são distintos.   

                                                                                                                                                   
será suportada pelos credores da empresa. É fácil perceber por que: sob responsabilidade ilimitada, uma dívida 
inadimplida pela empresa é automaticamente redirecionada ao sócio; já sob responsabilidade limitada, essa 
mesma dívida se converte em perda do credor. No primeiro caso, o prejuízo é do sócio. No segundo, do credor". 
SALAMA, Bruno Meyerhof. O fim da responsabilidade limitada no Brasil: história, direito e economia. São 
Paulo: Malheiros, 2014, p. 405.  
128 SALAMA, Bruno Meyerhof. O fim da responsabilidade limitada no Brasil: história, direito e economia. São 
Paulo: Malheiros, 2014, p. 322.  
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3.2. Desconsideração da personalidade jurídica  

A separação entre a pessoa natural do sócio e a sociedade, em alguns casos, 

motivou empresários a abusar das vantagens da limitação da responsabilidade, de modo a 

utilizar a personalidade jurídica como anteparo para fraudes, como bem alertou Rubens 

Requião em artigo publicado em 1969129, considerado o precursor do debate doutrinário sobre 

o tema no Brasil.  

Com espeque em dois trabalhos de autores estrangeiros que analisaram a fundo o 

instituto no direito anglo-saxão e alemão, um de Piero Verrucoli, professor da Universidade 

de Pisa, Itália, e outro de Rolf Serick, da Universidade de Tübingen, na Alemanha, Requião 

esmiúça a teoria chamada de disregard of legal entity ou lifting the corporate veils, que no 

direito brasileiro consolidou-se sob o nome de desconsideração da personalidade jurídica.  

A teoria teria como mote averiguar quando seria necessário ultrapassar a estrutura 

formal da pessoal jurídica para alcançar os seus membros. Não visa anular a personalidade 

jurídica, mas identificar em quais casos os efeitos da separação entre sócios e sociedade 

deveriam ser suspensos.  

O estudo afirma que a teoria teria alcance universal. O autor assevera de forma 

provocativa: "[...] tanto nos Estados Unidos, na Alemanha ou no Brasil, é justo perguntar se o 

juiz, deparando-se com tais problemas, deve fechar os olhos ante o fato de que a pessoa 

jurídica é utilizada para fins contrários ao direito130", defendendo que em casos de manobras 

fraudulentas ou de abuso de direito deve-se equiparar o sócio à sociedade.  

Requião demonstra, inclusive, que a teoria já vinha sendo aplicada no Brasil: 

havia casos nos tribunais em que a separação entre sócio e empresa era desconsiderada para 

evitar fraudes131, e, desde a publicação do referido artigo, o instituto foi evoluindo na sua 

incidência jurisprudencial, bem como nas construções doutrinárias, até vir a encontrar guarida 

direta na lei.   

                                                
129 REQUIÃO, Rubens. Abuso de direito através da personalidade jurídica (disregard doctrine). Revista dos 
Tribunais, ano 58, 1969, vol. 410, p. 12/24.  
130 REQUIÃO, Rubens. Abuso de direito através da personalidade jurídica (disregard doctrine). Revista dos 
Tribunais, ano 58, 1969, vol. 410, p. 12/24. 
131 O autor cita a Apelação nº 9.247, a Apelação nº 164.678 e o voto vencido do Des. Bandeira de Mello na 
Apelação nº 105.835, todos do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
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Foi o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078), em 1990, o primeiro texto 

legal a tratar da desconsideração da personalidade jurídica no Direito brasileiro132, seguida da 

Lei Antitruste (Lei nº 8.884/94133) e da Lei Ambiental nº 9.605/98134, até que, em 2002, o 

Código Civil, aprovado pela Lei nº 10.406, trouxe, no art. 50135, a regra aplicável a todas as 

sociedades e entes personalizados, independente do ramo do direito.  

O que se percebe das disposições legais é um afastamento das balizas da doutrina 

do disregard of corporate veil como originalmente pensada. É que as leis consumerista e 

ambiental fazem com que sempre que houver inadimplemento de débitos por parte do ente 

personificado, decorrentes das relações tuteladas por aqueles ramos do direito, a teoria possa 

ser aplicada. Na prática isto tornou a responsabilidade dos sócios subsidiária nestes dois 

subsistemas, não sendo possível falar em responsabilidade limitada136.  

Fábio Ulhoa Coelho, observando este fenômeno, afirma que coexistem duas 

teorias da desconsideração da personalidade jurídica no Brasil: a teoria maior, que tem no 

elemento fraude ou abuso de direito a justificativa para levantar o véu da pessoa jurídica, 

sendo mais elaborada, mais técnica ao distinguir desconsideração e responsabilidade, tendo 

aplicação restrita e casuística, na forma da sua estipulação tradicional; e a teoria menor, na 

qual o inadimplemento é elemento suficiente para que se invada o patrimônio dos sócios137.  

                                                
132Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do 
consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos 
estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de 
insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. 
§ 1° (Vetado). 
§ 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente 
responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. 
§ 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. 
§ 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. 
§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, 
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 
133 Art. 18. A personalidade jurídica do responsável por infração da ordem econômica poderá ser desconsiderada 
quando houver da parte deste abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação 
dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de 
insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.   
134Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao 
ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. 
135 Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela 
confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber 
intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens 
particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. 
136 BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito Societário. 13. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2012, p. 28.
  
137 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. Volume 2. 9. ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2005, 
p. 35 e 46.  
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A criatividade humana é ilimitada e, neste sentido, os praticantes de fraude 

passaram a sofisticar os "planejamentos" e criar redes intrincadas de pessoas jurídicas para 

fugir da aplicação da disregard doctrine. Ainda, havia os casos em que o sujeito transferia 

para uma sociedade os seus bens para escapar de uma obrigação pessoal. Assim, para frear as 

fraudes e abusos, passou-se a admitir também a chamada desconsideração inversa da 

personalidade jurídica, que permite a responsabilização da sociedade pelas dívidas dos sócios.  

Outro ponto a ser frisado é o caráter sancionatório da aplicação da norma de 

desconsideração da personalidade jurídica, o que reforça a necessidade de submissão do 

pedido de aplicação da norma ao contraditório. Fredie Didier Jr.138 assim expôs:  

O estudo da desconsideração da personalidade jurídica, portanto, 
deve iniciar-se desta premissa: é indispensável a análise funcional 
do instituto da pessoa jurídica, a partir da análise também funcional 
do direito de propriedade, para que se possa compreender 
corretamente a desconsideração, que, em teoria geral do direito, é 
sanção aplicada a ato ilícito (no caso, a utilização abusiva da 
personalidade jurídica).  

Desta forma, constatado o abuso, pode-se, a partir da responsabilização do sócio, 

alcançar os bens de uma ou mais sociedades que tenha a sua participação. 

Neste ponto deve-se fazer uma singela, porém importante, reflexão: a norma que 

autoriza a desconsideração da personalidade jurídica pelo juiz permite que se alcancem os 

bens dos sócios ou administradores da pessoa jurídica, ou seja, os sócios e administradores 

não se tornam responsáveis pelo débito, mas seus bens podem ser excutados para honrá-lo. 

Sob o ponto de vista processual a diferença é relevante, já que o sócio ou administrador não 

participará do processo como parte, mas como terceiro.  

3.3. Responsabilidade tributária  

Para a doutrina do Direito Privado a responsabilidade implica obrigação de 

reparar outrem pelo descumprimento de algum dever jurídico ou prática de ilícito. Essa 

máxima seria aplicada a todos os ramos do Direito, de modo que a diferença residiria no bem 

                                                
138 DIDIER JR., Fredie. Aspectos processuais da desconsideração da personalidade jurídica. In: TÔRRES, 
Heleno Taveira; QUEIROZ, Mary Elbe (coordenação). Desconsideração da personalidade jurídica em matéria 
tributária. São Paulo: Quatier Latin, 2005, p. 390-391.  
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jurídico tutelado e nas consequências atribuídas a este descumprimento. Responsabilidade 

seria, então, "dever jurídico sucessivo"139. 

Ocorre que no Direito Tributário, por opção legislativa, a responsabilidade tem 

características diferentes, já que nem sempre é derivada da prática de ilícito ou do 

descumprimento de alguma obrigação. Na sistemática da tributação, a responsabilidade surge 

com a simples ocorrência do fato gerador do tributo140, que, uma vez relatada nos moldes 

prescritos no direito, faz nascer a relação jurídica tributária, o dever do sujeito passivo pagar 

ao sujeito ativo uma prestação pecuniária.  

Esse sujeito passivo141 da obrigação tributária, em regra, é o contribuinte, porém 

há situações em que o responsável tributário é o devedor primário, aquele que deve cumprir a 

obrigação de recolher o tributo aos cofres públicos.  

Maria Rita Ferragut142 assinala que responsabilidade tributária é uma palavra 

plurissignificativa que pode ser encarada em três acepções: (i) como proposição prescritiva, 

quando representa a norma jurídica que determina a inclusão de um sujeito que não realizou o 

fato tributário na relação jurídica tributária; (ii) como relação, liame entre o responsável e o 

Fisco; (iii) e como fato, sendo a responsabilidade "o consequente da proposição prescritiva 

que indica o sujeito passivo da relação jurídica tributária, bem como os demais termos 

integrantes dessa relação jurídica prestacional", em outras palavras, seria a relação concreta 

que surge do relato do evento previsto como hipótese da norma de responsabilidade.   

Depreende-se do art. 121 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/66) que o 

sujeito passivo da obrigação tributária pode ser o contribuinte ou o responsável. Contribuinte 

é o sujeito que tem relação direta com a situação que constitua o fato gerador do tributo (art. 

121, § único, inciso I), enquanto responsável é aquele que, embora não pratique o fato 

                                                
139 A responsabilidade, para o direito, nada mais é, portanto, do que uma obrigação derivada - um dever jurídico 
sucessivo - de assumir as consequências de um fato, consequências estas que podem variar (reparação dos danos 
e/ou punição pessoal do agente lesionante) de acordo com os interesses lesados. GAGLIANO, Pablo Stolze. 
Novo curso de direito civil, volume III: responsabilidade civil. 4 ed. rev. atual. e reform. São Paulo: Saraiva, 
2006, p. 3.  
140 Ou até mesmo antes da ocorrência do fato gerador, como nos casos de substituição tributária. 
141 "Sujeito passivo da obrigação tributária é o devedor, convencionalmente chamado de contribuinte. É a pessoa 
que fica na contingência legal de ter o comportamento objeto da obrigação, em detrimento do próprio patrimônio 
e em favor do sujeito ativo. É a pessoa que terá diminuição patrimonial com o recolhimento do tributo". 
ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 86.   
142 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. 2. ed. São Paulo: Noeses, 
2009, p. 33/34. 
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gerador, seja eleito pela lei como pessoa obrigada ao pagamento do tributo (art. 121, § único, 

inciso II).  

A doutrina143 divide a responsabilidade em duas categorias: (i) a responsabilidade 

por substituição ocorre quando a lei define, na hipótese de incidência, ato praticado por uma 

pessoa, mas atribui responsabilidade pelo recolhimento do tributo a outra144; e (ii) a 

responsabilidade por transferência, que ocorre quando outro fato, diverso daquele que 

origina a obrigação tributária, é eleito como hipótese para que outra pessoa assuma a 

responsabilidade de forma autônoma, solidária ou subsidiária. A responsabilidade desloca-se 

ou estende-se para um terceiro, sempre vinculado ao fato gerador do tributo ou ao sujeito que 

o praticou145, conforme norma que emana do art. 128 do CTN. 

É importante notar que, por determinação do art. 146, III, "a", da Constituição 

Federal de 1988 a lei que estabelece responsabilidade há de ser Lei Complementar146. O 

próprio Código Tributário, recepcionado como Lei Complementar pelo sistema constitucional 

de 1988, trata de diversas regras de responsabilidade: responsabilidade de sucessores, nos arts. 

129 a 133, responsabilidade de terceiros, nos arts. 134 e 135, e responsabilidade por infrações 

arts. 136 a 138. 

A responsabilidade de sucessores obriga ao "adquirente ou remitente, pelos 

tributos relativos aos bens adquiridos e remidos" (art. 131, inc. I), ao sucessor a qualquer 

título e ao cônjuge meeiro nos casos de partilha ou adjudicação (art. 131, inc. II), ao espólio 

(art. 131, inc. III), a pessoa jurídica resultante de transformação societária (art. 132) ou ao 

adquirente de fundo de comércio ou estabelecimento. 

A responsabilidade de terceiros abrange os sujeitos dispostos nos arts. 134 e 135 

do CTN: os pais, tutores e curadores, administradores de bens de terceiro, o inventariante, o 

síndico e o comissário, os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, e também, nos 

casos de infração à lei ou ato praticado com excesso de poderes: os mandatários, prepostos, 

empregados, diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito privado.  

                                                
143 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 505. 
144 É neste âmbito que se enquadra a substituição tributária para frente, autorizada pelo art. 150, §7º da 
Constituição Federal.  
145 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. 2. ed. São Paulo: Noeses, 
2009, p. 38. 
146 O assunto é explorado com mais profundidade no Capítulo 3.  
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Há, ainda, no art. 124 do Código Tributário, a previsão de obrigação solidária às 

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

principal" (inciso I) e de outras pessoas que forem designadas por lei (inciso II).  

Já a responsabilidade por infrações trata da responsabilização pessoal dos agentes 

por atos ilícitos, surgindo como punição pela prática dolosa de atos passíveis de sanção.  

3.3.1. Sujeição passiva tributária e as limitações constitucionais.  

Como visto, o Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/66) aponta que o sujeito 

passivo da obrigação tributária pode ser o contribuinte ou o responsável, sendo o primeiro o 

sujeito que tem relação direta com a situação que constitua o fato gerador do tributo – sujeito 

passivo direto (art. 121, § único, inciso I), enquanto responsável é o sujeito que, embora não 

pratique o fato gerador, é eleito pela lei como pessoa obrigada ao pagamento do tributo – 

sujeito passivo indireto (art. 121, § único, inciso II).  

Um dos temas que mais ocupam a doutrina brasileira sobre tributos é a sujeição 

passiva tributária. Uma vez ocorrido o fato previsto na hipótese de incidência da norma que 

institui o tributo, quem deve suportar o ônus imposto e quem deve recolher a quantia aos 

cofres públicos?  

Há interessante debate que se inicia com o questionamento sobre a liberdade do 

legislador em escolher quem se sujeitará à incidência do tributo. Haveria alguma limitação 

constitucional para que os Entes Federativos, através da lei que venha a instituir os tributos, 

elejam quem seria o sujeito passivo?  

Alguns autores, a exemplo de Maria Rita Ferragut147, entendem que a 

Constituição não limita, nesse aspecto, a escolha do legislador. A autora distingue o sujeito 

que pratica o fato gerador do tributo com aquele que tem o dever de cumprir a obrigação 

decorrente da relação jurídica tributária, afirmando desconhecer qualquer norma 

constitucional que aponte a eleição do sujeito passivo da obrigação tributária148.  

                                                
147 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Noeses, 2009, p. 
30. 
148 É importante, ressaltar que a autora condiciona a eleição do responsável à possibilidade de ele se ressarcir do 
tributo pago, salvo nos casos de responsabilidade prevista em norma sancionadora.  
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Essa distinção entre o sujeito que pratica o fato gerador e o sujeito passivo da 

obrigação tributária é ressaltada por Sacha Calmon Navarro Coelho149, que defende a 

existência de um aspecto pessoal no antecedente da norma jurídica tributária (não 

necessariamente igual àquele previsto no consequente) que atribui o dever jurídico de pagar 

tributo. Em outras palavras, nem sempre quem pratica o fato gerador do tributo é responsável 

por recolhê-lo aos cofres públicos.   

Paulo de Barros Carvalho150 partilha do entendimento, asseverando que “a 

Constituição não aponta quem deva ser o sujeito passivo das exações cuja competência 

legislativa faculta às pessoas políticas”.  

Em que pese relevante, o posicionamento apresentado diverge do que pensa parte 

da doutrina nacional. É que, ao definir o arquétipo constitucional dos tributos, a Constituição 

traz os elementos básicos a serem observados pelo legislador quando da efetiva instituição dos 

tributos, dentre eles o sujeito que deve se submeter à imposição de pagar a quantia devida aos 

cofres públicos. Ou seja, ao prever abstratamente os fatos que podem ser apontados como 

hipótese de incidência dos tributos, o constituinte, implicitamente, já apontou quem o pratica 

como sujeito passivo.  

Há, então, na Constituição Federal, a indicação do sujeito passivo possível, que, 

nas palavras de Roque Antônio Carraza151, seria "a pessoa que – evidentemente desde que 

apontada em lei – faz nascer a obrigação tributária, realizando seu fato imponível (fato 

gerador 'in concreto')".  

Mesmo posicionamento apresenta Renato Lopes Becho152, para quem "não há 

autorização para eleição de outro sujeito passivo pela norma infraconstitucional, que não 

aqueles que realizam a materialidade prevista constitucionalmente".   

Geraldo Ataliba também manifestou a mesma visão, ao afirmar que "a indicação 

do critério para identificação do sujeito passivo nem sempre é expressa. Neste caso, é 

                                                
149 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 
179 e 626-628.   
150 CARVALHO. Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 332. 
151 CARRAZZA. Roque Antônio. Reflexões sobre a obrigação tributária. São Paulo: Noeses, 2010, p. 159. 
Grifos do autor.  
152 BECHO, Renato Lopes. Responsabilidade tributária de terceiros: CTN, arts. 134 e 135. São Paulo, Saraiva, 
2014, p. 21. 
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implícita e deve ser deduzida, pelo intérprete, do sistema constitucional, sempre tendo em 

vista o fato imponível”153.  

Como então se concilia a visão da doutrina com a figura do responsável 

tributário? A resposta perpassa pela consideração de que há limites para a imposição também 

da responsabilidade tributária e esses limites se encontram na própria Constituição Federal. O 

responsável há de, por alguma forma, estar ligado ao fato gerador do tributo.  

O que se quer dizer é que a escolha do sujeito passivo da obrigação tributária não 

pode ser deixada ao livre-arbítrio do legislador infraconstitucional, sob pena de se desvirtuar 

de forma incisiva os desígnios da Constituição. Ataliba154, citando trabalho em coautoria com 

Cleber Giardino, ressalta:  

Parece óbvio dizer que não pode a lei exigir de alguém - que mora 
no primeiro andar de um prédio - o imposto de renda devido por 
todos os moradores do prédio, simplesmente porque a cobrança, 
assim, se torna mais fácil! Nem exigir de quem more na esquina o 
imposto predial de todos os contribuintes daquele quarteirão - ou 
ainda que, depois, se lhe assegurem mecanismos de reembolso 
junto aos demais - só porque tal expediente é cômodo à 
Administração.  

Seria supremo arbítrio exigir tributo de alguém, simplesmente para 
circunstância de que é mais fácil colhê-lo do que ao destinatário da 
carga tributária, como induzido pela Constituição. Esse raciocínio 
nos leva à conclusão de que há exigência constitucional implícita, 
no sentido de que um imposto somente pode ser cobrado daquela 
pessoa cuja capacidade contributiva seja revelada pelo 
acontecimento do fato imponível ou, nos casos de tributos 
vinculados, somente daquela pessoa a que a atuação estatal se 
refira de alguma maneira.     

A tributação – e a sujeição passiva – há de se harmonizar com os preceitos 

constitucionais, não sendo facultado ao legislador escolher ao seu bel-prazer quem deve 

recolher os impostos, taxas e contribuições aos cofres públicos. Princípios como capacidade 

contributiva, proibição ao confisco, propriedade privada, livre exercício da atividade 

econômica e legalidade hão de ser sempre observados pelo legislador. 

Aliás, este parece ser o consenso entre os doutrinadores, mesmo divergindo na 

premissa sobre a existência ou não de um sujeito passivo apontado constitucionalmente, 

                                                
153

 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. São Paulo: Malheiros, 2009,  p. 87. 
154

 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. São Paulo: Malheiros, 2009,  p. 90 
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convergem quando dizem que a definição do contribuinte e do responsável tributário pelo 

legislador ordinário há de respeitar os limites traçados na Constituição.  

É o que assevera Paulo de Barros Carvalho155, para quem, embora a Constituição 

não traga a definição do sujeito passivo, “o legislador tributário não pode refugir dos limites 

constitucionais da sua competência, que é oferecida de maneira discreta, mediante a indicação 

de meros eventos ou bens”.  

Também é como compreende Juliana Furtado Costa Araujo156, segundo a qual o 

legislador infraconstitucional “é livre na eleição do sujeito passivo, desde que atue dentro dos 

parâmetros constitucionalmente estabelecidos”. 

É importante ressaltar, ainda, que é condição essencial para que se atribua 

responsabilidade a possibilidade de o responsável se ressarcir junto ao contribuinte, salvo nos 

casos de responsabilidade decorrente de ilicitude previstos em norma sancionadora. 

Estes apontamentos serão de grande valia para que se possa compreender a 

extensão da liberdade de imposição de responsabilidade tributária, tema central do presente 

trabalho.  

3.3.2. A exigência de Lei Complementar para tratar do tema da 
responsabilidade tributária   

Aspecto importante das regras de sujeição passiva tributária é a exigência de lei 

complementar para a regulação da matéria. O art. 146, III, da CF/88 impõe a necessidade 

deste tipo de ato normativo para tratar das regras gerais em matéria tributária, especialmente 

em relação à "definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos 

discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e 

contribuintes", (alínea "a") e obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência 

tributários (alínea "b"). 

Por três motivos deve-se compreender a abrangência das normas do art. 146, III, 

da Constituição Federal de 1988, que impõem reserva de lei complementar para os casos de 

responsabilidade.  

                                                
155 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 334. 
156 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, São Paulo, p. 33-34.  
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Primeiro, porque é indubitável que as normas que tratam da sujeição passiva 

tributária se enquadram no conceito de "regras gerais em matéria tributária". Não fosse assim, 

o legislador ordinário teria carta branca para escolher quem seria o sujeito a recolher os 

tributos, subvertendo todo o sistema de garantias constitucionais. Ainda, a sujeição passiva é 

tema que se enlaça com a obrigação tributária, é um dos elementos desta, de forma que mudar 

o polo passivo da obrigação é mudar a obrigação em si. Na própria organização do CTN o 

capítulo V, que trata da responsabilidade tributária, está contido no Título II, "Obrigação 

Tributária". 

O segundo motivo é que o termo "contribuintes", utilizado na alínea "a", o foi em 

sentido lato, como uma expressão para designar o sujeito passivo157. Assim, abrange também 

o responsável tributário. É assente que a interpretação sistemática do texto constitucional 

aponta neste sentido. Do contrário, possibilitar-se-ia que, na impossibilidade de modificar as 

regras estruturais da Lei Complementar que versam sobre os contribuintes, o legislador 

ordinário pudesse eleger, livre das amarras do Código Tributário Nacional, quem quer que 

desejasse para pagar o tributo, fazendo letra morta da proteção constitucional. Neste sentido, 

Paulo de Barros Carvalho158 assevera:  

Anote-se que responsabilidade tributária é das matérias que o 
constituinte considerou especiais e merecedoras de maior 
vigilância, demandando disciplina mais rigorosa, a ser introduzida 
no ordenamento mediante veículo normativo de posição intercalar, 
em decorrência de procedimento legislativo mais complexo, nos 
termos do artigo 146, II, do Texto Magno. Trata-se de típico 
exemplo do papel de ajuste reservado à legislação complementar, 
para garantir a harmonia que o sistema requer. Haveria verdadeiro 
caos se cada ente político pudesse, a seu bel-prazer, fixar normas 
que disciplinassem a responsabilidade atribuída aos sucessores, 
terceiros e infratores, em direito tributário.  

Por fim, há de se lembrar que o rol do art. 146, III, da Constituição Federal é 

meramente exemplificativo, como bem ressaltou a Ministra Ellen Gracie no julgamento do 

Recurso Extraordinário 562.276/PR159:  

Ao fazer expressa referência à obrigação, lançamento, crédito, 
prescrição e decadência tributários, o art. 146, III, b, da 

                                                
157 BECHO, Renato Lopes. A responsabilização tributária de grupo econômico. Revista Dialética de Direito 
Tributário nº 221, São Paulo: Dialética 2014, p. 129-138. 
158 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 3 ed. São Paulo: Noeses, 2009. 
159 Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 562.276/PR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, 
Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2011 
PUBLIC 10-02-2011 EMENT VOL-02461-02 PP-00419 RTJ VOL-00223-01 PP-00527 RDDT n. 187, 2011, p. 
186-193 RT v. 100, n. 907, 2011, p. 428-442. 
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Constituição apresentou rol meramente exemplificativo, que se 
soma não apenas aos conteúdos indicados nas demais alíneas do 
inciso II, mas também a tudo que se possa considerar abrangido 
pelo conceito de norma geral em matéria tributária.   

Desta forma, resta claro que qualquer deliberação sobre o tema responsabilidade 

tributária há de respeitar os limites traçados por lei complementar. No caso, pelo Código 

Tributário Nacional, lei recepcionada com os status de lei complementar pela Constituição 

Federal de 1988. 

 
3.3.3. Os limites do Código Tributário Nacional para a delegação de normas 

de responsabilidade ao legislador ordinário  

Grande parte do debate a respeito da responsabilidade tributária de grupos 

econômicos gira em torno dos limites da lei ordinária ao estabelecer regras de 

responsabilidade ou solidariedade de terceiros, como fez a Lei nº 8.212/91. Como visto, o 

tema é reservado à lei complementar. Poderia, então, a lei complementar delegar ao legislador 

ordinário competência para regular a matéria?  

Pelo menos em três momentos o Código Tributário o fez: 

- Na parte das disposições gerais sobre sujeição passiva, o art. 121, II, ao definir 

o responsável tributário, o Código atribui a condição de responsável tributário 

àqueles que "sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de 

disposição expressa de lei".  

- Na Seção II, cujo tema é solidariedade, há a atribuição da condição de 

obrigado solidariamente às "pessoas expressamente designadas por lei", 

conforme art. 124, II.  

- Nas disposições gerais sobre responsabilidade tributária o art. 128 dispõe que, 

sem prejuízo do disposto no referido capítulo, "a lei pode atribuir de modo 

expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada 

ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do 

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

ou parcial da referida obrigação". 

Como, então, lidar com a delegação de poderes pelo CTN sem ferir a Constituição 

Federal?  
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Poder-se-ia, de início, considerar não recepcionados pela Lei Maior os 

dispositivos que promovem a delegação de poderes para normas ordinárias. É que a 

possibilidade irrestrita de Estados, Municípios e União Federal elegerem o sujeito passivo ou 

atribuírem responsabilidade a terceiros por lei ordinária subverteria os mandamentos 

constitucionais, especialmente a reserva de lei complementar, podendo inclusive afetar a 

própria coerência do sistema tributário. Esta, contudo, não parece ser a interpretação mais 

adequada.  

De fato, o que a doutrina  tem entendido é que a possibilidade de lei ordinária 

tratar de responsabilidade tributária deve ser alvo de interpretação conforme a Constituição: é 

possível que haja a delegação, desde que respeitados os preceitos da Lei Complementar, no 

caso, o próprio Código Tributário Nacional. Daí que a primeira parte do caput do artigo 128, 

ao trazer a expressão "sem prejuízo do disposto neste capítulo", limitou os poderes do 

legislador ordinário, vedando qualquer disciplina da matéria responsabilidade tributária que se 

encontre fora dos limites traçados pelo CTN. 

Assim, a atribuição de responsabilidade por lei ordinária há de estar submetida 

aos limites do CTN, só sendo possível nos casos em que haja uma ligação do sujeito a ser 

responsabilizado com o fato gerador do tributo. 

É importante esclarecer o que é essa chamada vinculação ao fato gerador do 

tributo, de que trata o art. 128 do Código Tributário. 

Deve-se observar que o Código utiliza a expressão “fato gerador” indistintamente 

para designar tanto a previsão normativa do fato que poderá desencadear a incidência do 

tributo (hipótese de incidência), quanto o evento ocorrido no mundo fenomênico que, uma vez 

relatado na linguagem prescrita pelo direito, será pressuposto para a aplicação da norma e o 

surgimento da obrigação tributária (fato imponível)160.   

Ora, como o art. 128 traz uma hipótese normativa, ao requerer um vínculo com o 

fato gerador do tributo, pode-se entender que este vínculo deve se dar com algum elemento da 

hipótese de incidência tributária. Pensando no esquema da regra matriz de incidência, pode-se 

afirmar que deve haver ligação entre o responsável e o critério material desta regra matriz. 

                                                
160  ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 288.  
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Como bem observou Juliana Furtado Costa Araujo161, sendo o critério material composto de 

um “verbo pessoal de predicação incompleta, sempre estará presente neste elemento, 

implicitamente, o sujeito que o realizou”. Assim, a vinculação do art. 128 do CTN pode se dar 

tanto em relação ao fato em si quanto ao sujeito que realiza o fato.  

Como não poderia deixar de ser, não podem ser olvidados os preceitos 

constitucionais na eleição deste sujeito que possua ligação indireta com o fato gerador do 

tributo, notadamente a capacidade contributiva e o não confisco. E, para que estes princípios 

sejam contemplados, é essencial que a ligação deste terceiro com o fato gerador do tributo ou 

com o sujeito realizador deste se dê de forma tal que se permita ao responsável meios idôneos 

de obter o ressarcimento do ônus suportado162, salvo nos casos de responsabilidade 

decorrentes de sanção pela prática de ilícitos.  

Completando a ideia de que qualquer norma que venha a atribuir responsabilidade 

deve seguir os limites do CTN, Ives Gandra Martins163 ensina que "a responsabilidade não 

prevista pelo capítulo pode ser objeto de lei, não podendo, entretanto, a lei determinar 

nenhuma responsabilidade que entre em choque com os arts. 128 a 138".    

Tal limitação se estenderia também ao art. 124, II, do CTN. É que, embora numa 

primeira impressão se possa atribuir naturezas distintas à solidariedade e responsabilidade, o 

que limitaria a aplicação do art. 128 apenas aos casos de responsabilidade, a análise 

sistemática permite enquadrar as regras de solidariedade como subespécies de 

responsabilidade164-165.  

                                                
161 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, São Paulo, p. 66. 
162 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, São Paulo, p. 66. 
163 MARTINS, Ives Gandra. Comentários ao Código Tributário Nacional. Volume 2. 7. ed. São Paulo, Saraiva, 
2013, p. 226. 
164 "Consideramos que a classificação mais acertada para as normas de responsabilidade tributária é a que as 
divide em (i) substituição; (ii) solidariedade; (iii) sucessão; (iv) responsabilidade de terceiros; e (v) 
responsabilidade por infrações". FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária e o Código Civil de 
2002. São Paulo: Noeses, 2009, p. 56.  
165 "Acreditamos que a solidariedade é uma das três possibilidades de efeitos diante da multiplicidade de sujeitos 
passivos (solidariedade, subsidiariedade e pessoalidade), que são aplicáveis tanto frente à sujeição passiva direta 
quanto à indireta, sozinhas (por exemplo: diversos contribuintes) ou compostas (i. e., contribuintes e não 
contribuintes)". BECHO, Renato Lopes. Responsabilidade tributária de terceiros: CTN, arts. 134 e 135. São 
Paulo, Saraiva, 2014, p. 34.  
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Sacha Calmon Navarro Coelho166 é enfático ao afirmar que o art. 124, II, há de ser 

interpretado com observância ao art. 128 do CTN: 

Portanto, não restam dúvidas de que a regra-matriz de incidência 
da responsabilidade tributária por solidariedade determina uma 
interpretação sistemática dos dispositivos legais expressos nos arts. 
124 e 128 do CTN [...], os quais expressamente determinam a 
vinculação do terceiro responsável ao fato gerador da respectiva 
obrigação, ainda que, na hipótese do inciso I do art. 124, haja 
interesse comum na ocorrência do fato gerador, ou ainda na 
hipótese do inciso II do art. 124, a lei assim o atribua.  

Ou seja, em todo e qualquer caso, seja na hipótese do inciso I ou 
do inciso II do art. 124 do CTN, 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. 
Qualquer disposição em contrário é inconstitucional e ilegal [...].   

 O mesmo entendimento foi perfilhado no julgamento, pelo Supremo Tribunal 

Federal, do Recurso Extraordinário 562.276/PR, quando o art. 13 da Lei nº 8.620/93 foi 

declarado inconstitucional. O acórdão, de lavra da ministra relatora Ellen Gracie, foi assim 

ementado167:  

DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE 
TRIBUTÁRIA. NORMAS GERAIS DE DIREITO 
TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN. 
SÓCIOS DE SOCIEDADE LIMITADA. ART. 13 DA LEI 
8.620/93. INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E 
MATERIAL. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA 
DECISÃO PELOS DEMAIS TRIBUNAIS. 1. Todas as espécies 
tributárias, entre as quais as contribuições de seguridade social, 
estão sujeitas às normas gerais de direito tributário. 2. 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. 3. O preceito do art. 124, II, no sentido de que são 
solidariamente obrigadas “as pessoas expressamente designadas 
por lei”, não autoriza o legislador a criar novos casos de 
responsabilidade tributária sem a observância dos requisitos 
exigidos pelo art. 128 do CTN, tampouco a desconsiderar as 
regras matrizes de responsabilidade de terceiros estabelecidas em 
caráter geral pelos arts. 134 e 135 do mesmo diploma. A previsão 

                                                
166 COELHO, Sacha Calmon Navarro. O sujeito passivo da obrigação tributária. Revista Dialética de Direito 
Tributário nº 240. São Paulo: Dialética, 2015, p. 165.  
167 Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 562.276/PR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, 
Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2011 
PUBLIC 10-02-2011 EMENT VOL-02461-02 PP-00419 RTJ VOL-00223-01 PP-00527 RDDT n. 187, 2011, p. 
186-193 RT v. 100, n. 907, 2011, p. 428-442. 
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legal de solidariedade entre devedores – de modo que o 
pagamento efetuado por um aproveite aos demais, que a 
interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, 
também lhes tenha efeitos comuns e que a isenção ou remissão de 
crédito exonere a todos os obrigados quando não seja pessoal (art. 
125 do CTN) – pressupõe que a própria condição de devedor 
tenha sido estabelecida validamente. 4. A responsabilidade 
tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra matriz de 
incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária, 
cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios. A 
referência ao responsável enquanto terceiro (dritter Persone, terzo 
ou tercero) evidencia que não participa da relação contributiva, 
mas de uma relação específica de responsabilidade tributária, 
inconfundível com aquela. O “terceiro” só pode ser chamado 
responsabilizado na hipótese de descumprimento de deveres 
próprios de colaboração para com a Administração Tributária, 
estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na regra matriz de 
responsabilidade tributária, e desde que tenha contribuído para a 
situação de inadimplemento pelo contribuinte. 5. O art. 135, III, do 
CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção, 
gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando 
pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato 
social ou estatutos. Desse modo, apenas o sócio com poderes de 
gestão ou representação da sociedade é que pode ser 
responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade entre o ilícito (má 
gestão ou representação) e a consequência de ter de responder pelo 
tributo devido pela sociedade. 6. O art. 13 da Lei 8.620/93 não se 
limitou a repetir ou detalhar a regra de responsabilidade constante 
do art. 135 do CTN, tampouco cuidou de uma nova hipótese 
específica e distinta. Ao vincular à simples condição de sócio a 
obrigação de responder solidariamente pelos débitos da sociedade 
limitada perante a Seguridade Social, tratou a mesma situação 
genérica regulada pelo art. 135, III, do CTN, mas de modo diverso, 
incorrendo em inconstitucionalidade por violação ao art. 146, III, 
da CF. 7. O art. 13 da Lei 8.620/93 também se reveste de 
inconstitucionalidade material, porquanto não é dado ao legislador 
estabelecer confusão entre os patrimônios das pessoas física e 
jurídica, o que, além de impor desconsideração ex lege e objetiva 
da personalidade jurídica, descaracterizando as sociedades 
limitadas, implica irrazoabilidade e inibe a iniciativa privada, 
afrontando os arts. 5º, XIII, e 170, parágrafo único, da 
Constituição. 8. Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 13 da 
Lei 8.620/93 na parte em que determinou que os sócios das 
empresas por cotas de responsabilidade limitada responderiam 
solidariamente, com seus bens pessoais, pelos débitos junto à 
Seguridade Social. 9. Recurso extraordinário da União desprovido. 
10. Aos recursos sobrestados, que aguardavam a análise da matéria 
por este STF, aplica-se o art. 543-B, § 3º, do CPC. 

Assim, pois, tem-se que todas as hipóteses de delegação de responsabilidade pelo 

CTN a leis ordinárias no que se refere à responsabilidade estão limitadas pelos ditames do art. 

128 e, obviamente, pela Constituição Federal. 
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3.4. O interesse comum do art. 124, I, do CTN 

Ainda tratando dos temas de responsabilidade, se faz essencial para o deslinde da 

pesquisa fixar os contornos da hipótese de responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, 

da Lei nº 5.172/66 (CTN). A premissa estabelecida, como será visto adiante, tem papel 

relevante no tema pesquisado.   

Pois bem. O referido dispositivo legal diz que são solidariamente obrigadas "as 

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

principal".  

Muito já se escreveu sobre fato gerador da obrigação tributária e foge do escopo 

do presente trabalho aprofundar as discussões sobre o conceito168. No que interessa, cabe 

apontar que o fato gerador é aquele evento ocorrido no mundo fenomênico, previsto na 

hipótese da norma jurídico tributária como suficiente para, uma vez relatado na forma 

prescrita pelo direito, fazer surgir a obrigação do sujeito ativo pagar o tributo para o sujeito 

passivo. É o fato que desencadeia a relação jurídica tributária. 

O tema central seria, então, a definição de interesse comum. Neste ponto, em que 

pese a indeterminação do conceito, a doutrina apresenta fortes argumentos no sentido de que 

mero interesse econômico no fato gerador do tributo não enseja a responsabilização solidária, 

sendo essencial se averiguar no caso a presença de interesse jurídico. 

O chamado interesse comum jurídico está presente sempre que “as pessoas estão 

no mesmo polo na situação que constitui o fato jurídico tributário”169, ou seja, quando há de 

fato dois sujeitos praticando em conjunto, na condição de contribuinte ou responsável, o fato 

gerador.  

Como exemplo, pode-se citar o caso das pessoas casadas em regime de comunhão 

de bens, já que a renda auferida por qualquer um dos cônjuges se reverte em proveito do 

patrimônio do casal170, ou ainda a existência de duas ou mais pessoas que prestem em 

                                                
168 Sobre o tema recomenda-se, dentre outros: FALCÃO, Amílcar Araújo. Fato gerador da obrigação tributária. 
7. ed. São Paulo: Noeses, 2013. ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. São Paulo: Malheiros, 
2009 ou CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 
169 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 2. ed. Saraiva: São Paulo, 2012, p. 503. 
170 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 165. 
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conjunto um único serviço para o mesmo tomador171. Exemplo clássico da doutrina também é 

a situação de condomínios, em que há propriedade compartilhada de algum imóvel. Os 

condôminos têm, então, interesse comum na propriedade, respondendo solidariamente pelo 

pagamento do IPTU172.   

                                                
171 MIRETTI, Luiz Antonio Caldeira. Arts. 121 a 127. In: Comentários aos código tributário nacional, volume 
2,  Coord. MARTINS, Ives Gandra, 7. ed. São Paulo, Saraiva, 2013, p. 213. 
172 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 2. ed. Saraiva: São Paulo, 2012, p. 503. 
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4. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE GRUPOS ECONÔMICOS  

Uma vez explicitado de forma geral o que se entende por grupo econômico, bem 

como o que é a limitação da responsabilidade dos sócios e a responsabilidade tributária, cabe, 

enfim, entrar no ponto que motiva a presente pesquisa. Em que hipóteses poderia haver a 

responsabilização das empresas partícipes de grupos econômicos por débitos tributários?  

Como já foi visto, responsabilizar empresas do mesmo grupo econômico é uma 

opção legislativa, desde que respeitados os limites existentes em cada um dos subsistemas. É 

prerrogativa do legislador que, de acordo com o interesse a ser resguardado e protegido em 

determinado ramo do direito, inclui ou não na lei aplicável a determinada área a possibilidade 

de responsabilização das empresas do mesmo grupo econômico.  

Assim, cabe analisar a adequação da legislação à hipótese de responsabilidade 

tributária de grupos econômicos.  

4.1. Art. 30, IX, da Lei nº 8.212/91 

O caso mais direto de atribuição de responsabilidade tributária está na Lei nº 

8.212/91, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social. Sem dúvidas, o sistema de 

seguridade social é um dos importantes pilares do modelo de Estado social-democrático 

adotado na Constituição de 1988, e o custo desse sistema é suportado por toda sociedade 

através de tributos da espécie contribuições173.  

Devido à importância do sistema de seguridade social, o legislador buscou dotar a 

arrecadação das contribuições previdenciárias de maior proteção quanto às possibilidades de 

                                                
173 Houve um tempo em que se discutia a natureza jurídica das contribuições, como bem anota Paulo Ayres 
Barreto (BARRETO, Paulo Ayres. Contribuições: regime jurídico, destinação e controle. 2 ed. São Paulo, 
Noeses, 2011, p. 97 e seguintes), porém o tema parece pacificado após esmagadora parcela da doutrina defender 
o caráter tributário das contribuições, o que foi refletido no julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do 
Recurso Extraordinário 146.773/SP, do qual se transcreve parte da ementa: "CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 
SOBRE O LUCRO DAS PESSOAS JURIDICAS. LEI 7689/88. - NÃO É INCONSTITUCIONAL A 
INSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO DAS PESSOAS JURÍDICAS, CUJA 
NATUREZA É TRIBUTARIA. CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 1., 2. E 3. DA LEI 7689/88. (...)" 
(RE 146733, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/1992, DJ 06-11-1992 PP-
20110 EMENT VOL-01683-03 PP-00384 RTJ VOL-00143-02 PP-00684). 
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inadimplemento, razão pela qual introduziu uma série de regras de responsabilidade não 

previstas no Código Tributário Nacional174.  

Na Lei nº 8.212/91 verificam-se regras que obrigam a retenção na fonte da 

contribuição previdenciária por parte dos tomadores de serviços e empregadores, bem como 

regras que atribuem responsabilidade solidária a terceiros. É justamente no art. 30, IX, que se 

encontra a previsão determinando que "as empresas que integram grupo econômico de 

qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta 

Lei". 

4.1.1. Posição da Doutrina 

Embora a Lei nº 8.212, que trouxe já em sua redação original a responsabilidade 

solidária de grupos econômicos, seja datada de 1991, não havia muita dedicação doutrinária 

sobre o tema.  

Esse cenário mudou a partir de quando o Superior Tribunal de Justiça passou a 

enfrentar a matéria da responsabilidade dos grupos de empresas175 e o Supremo Tribunal 

Federal proferiu decisões no sentido da obrigatoriedade de submissão prévia ao contraditório 

do lançamento contra codevedores176.  

Então, a doutrina apresentou dedicação maior ao tema e diversos artigos foram 

escritos e publicados em revistas especializadas. A pesquisa identificou posições que podem 

ser divididas em três grupos: (i) os que entendem que o art. 30, IX, da Lei nº 8.212/91 é 

inconstitucional; (ii) aqueles que pensam que o referido dispositivo tem amparo no art. 124, 

II, do CTN, sendo plenamente constitucional e aplicável; e, finalmente, (iii) aqueles que 

entendem que a solidariedade da lei ordinária há de ser interpretada dentro dos limites do 

Código Tributário.     

                                                
174 É nesse contexto também que se incluíam as previsões de responsabilidade solidária de sócios de sociedades 
limitadas, e subsidiária de acionistas controladores, administradores, diretores e gerentes, colocadas no art. 13 da 
Lei nº 8.620/93, que, como já informado, foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. 
175 O primeiro acórdão tratando do tema da responsabilidade dos grupos econômicos no Superior Tribunal de 
Justiça foi publicado em 2007, no AgRg no RESP 900.484/RS, conforme pesquisa realizada pelo autor e pela 
Profa. Dra. Juliana Furtado Costa Araújo. CAMPOS, Leonardo Nuñez; ARAÚJO, Juliana Furtado Costa. Grupo 
econômico e responsabilidade tributária: análise da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Revista 
Tributária e de Finanças Públicas. Vol. 124. São Paulo: RT, 2015, p. 54.  
176Supremo Tribunal Federal. RE 608426 AgR, Relator(a):  Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, 
julgado em 04/10/2011, DJe-204 DIVULG 21-10-2011 PUBLIC 24-10-2011 EMENT VOL-02613-02 PP-00356 
RT v. 101, n. 917, 2012, p. 629-633. 
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Dentre aqueles que entendem pela inconstitucionalidade do art. 30, IX, da Lei nº 

8.212/91, está Ives Gandra Martins, para quem nenhuma lei ordinária pode autorizar uma 

responsabilidade que conflite com o Código Tributário, e, como as empresas partícipes de 

grupos econômicos são autônomas e não realizam o fato gerador em conjunto, não há suporte 

para a atribuição de responsabilidade de qualquer espécie para os grupos. De forma enfática, 

assevera:  

Sendo assim, é ilegítimo, ilegal, inconstitucional, arbitrário, aético 
e imoral o procedimento da Administração Fazendária de alargar as 
hipóteses de responsabilidade tributária previstas no CTN, 
adotando o conceito de "grupo econômico", tal qual como 
delineado na legislação trabalhista (art. 2º, parágrafo 2º da CLT)177.  

É também de se destacar a posição de Maria Rita Ferragut, para quem é 

inconstitucional por violação a reserva de lei complementar prevista no art. 146, III, "b" da 

Constituição, já que o dispositivo da lei ordinária não guarda referência com nenhuma das 

hipóteses de responsabilização do CTN, sendo "absolutamente inovador na ordem 

jurídica178".   

Da mesma forma, Sacha Calmon Navarro Coelho179:  

Entretanto, como sabido, a sujeição passiva solidária grupal não 
encontra guarida na legislação tributária e fere os dispositivos 
constantes do Código Tributário Nacional, ao responsabilizar 
pessoas jurídicas totalmente diversas pelo pagamento do crédito 
tributário, em desacordo com as regras de responsabilidade 
solidária. Trata-se de normal geral que somente poderia ser 
alterada por lei complementar, nos termos do art. 146 da CF/88.  

Dentre os autores que entendem pela constitucionalidade do art. 30, IX, da Lei nº 

8.212/91, pode-se citar Lucas Fonseca de Mello180, para quem o art. 124, II do CTN daria 

respaldo para a lei ordinária tratar do tema, bastando a hipótese estar prevista na lei, sem 

necessariamente encontrar base em outro dispositivo do CTN.  

Já a terceira corrente pode ser representada pelo pensamento de Renato Lopes 

Becho, o qual entende que o art. 30, IX, da Lei nº 8.212/91 deve ser interpretado 
                                                
177 MARTINS, Ives Gandra. Grupos econômicos e responsabilidade tributária. In: Revista Dialética de Direito 
Tributário nº 236. São Paulo: Dialética, 2015, p. 101. 
178 FERRAGUT, Maria Rita. Grupos econômicos e solidariedade tributária. In: Revista Dialética de Direito 
Tributário nº 229. São Paulo: Dialética, 2014, p. 98. 
179 COELHO, Sacha Calmon Navarro. O sujeito passivo da obrigação tributária. In: Revista Dialética de Direito 
Tributário nº 240. São Paulo: Dialética, 2015, p. 164. 
180 MELLO, Lucas Fonseca de. Responsabilidade tributária de fundos de private equity e venture capital. In: 
Revista Dialética de Direito Tributário nº 192. São Paulo, Dialética, 2011, p. 45. 



 77 

sistematicamente, conforme os contornos do CTN, de modo que a aplicação da lei ordinária 

seria possível desde que "as empresas envolvidas do mesmo grupo econômico tenham atuado 

conjuntamente, de alguma forma, para permitir que o fato gerador em concreto tenha sido 

realizado"181.  

Aprofundando as reflexões sobre os limites do legislador ordinário na imposição 

de solidariedade com base no art. 124, II, do CTN ao caso dos grupos econômicos, Frederico 

Menezes Breyner182 parte da mesma premissa que Becho: o devedor solidário eleito pela lei 

deve ter participação concreta na situação que constitua o fato gerador do tributo, para então 

explicitar que, na dinâmica empresarial dos grupos econômicos, cada uma das sociedades 

possui autonomia para, em nome próprio, praticar os atos ordinários de gestão da empresa183.  

Segue o autor explicando que, conforme autorização do art. 273184 da Lei de 

Sociedades Anônimas, nos grupos de direito a administração de cada uma das sociedades têm 

o dever de observar a orientação geral estabelecida e as instruções expedidas pelos 

administradores dos grupos. Os órgãos grupais não descem ao nível da administração 

ordinária das sociedades, mas, a depender da forma de organização do grupo e das instruções 

emanadas, as sociedades do grupo "não têm meios para impedir a sua própria oneração por 

fatos geradores realizados por outras integrantes", existindo "hipóteses em que caberá à 

direção unitária decidir pela própria realização das operações e negócios das demais 

sociedades, bem como administrar os encargos deles decorrentes185". E arremata:  

Logo, o art. 30, IX, da Lei 8.212/91 apenas pode ser utilizado para 
impor a responsabilidade tributária solidária à sociedade 

                                                
181 BECHO, Renato Lopes. A responsabilização tributária de Grupo Econômico. In: Revista Dialética de Direito 
Tributário nº 221. São Paulo: Dialética, 2014, p. 136.   
182 BREYNER, Frederico Menezes. Responsabilidade tributária das sociedades integrantes de Grupo 
Econômico. In: Revista Dialética de Direito Tributário nº 187. São Paulo: Dialética, 2011, p. 74.  
183 Mesma posição é defendida por Alexandre Macedo de Tavares: "A responsabilidade solidária previdenciária, 
na sua feição jurídico-positiva atual, embora configure uma entidade resultante da aplicação conjunta art. 124, II, 
do CTN com o art. 30, IX, da Lei 8.212/1991, há de ser combinada intrassistemicamente com outros elementos 
genuinamente exigidos à caracterização de 'grupo econômico', submetendo-se, por consectário lógico-natural, à 
fundamentação ladeada em provas e não em simples presunções - cujo ônus recai sob a Fazenda Pública (CTN, 
art. 142) - de que o ato decisório (órgão do grupo ou sociedade controladora) participou diretamente na 
realização da hipótese de incidência e no descumprimento da obrigação tributária correspondente". TAVARES, 
Alexandre Macedo. O Alcance da expressão "interesse comum" (CTN, Art. 124, I) para fins de imputação de 
responsabilidade solidária às sociedades integrantes de grupo econômico. In: Revista Dialética de Direito 
Tributário nº 232. São Paulo: Dialética, 2015, p. 27. 
184 Art. 273. Aos administradores das sociedades filiadas, sem prejuízo de suas atribuições, poderes e 
responsabilidades, de acordo com os respectivos estatutos ou contratos sociais, compete observar a orientação 
geral estabelecida e as instruções expedidas pelos administradores do grupo que não importem violação da lei ou 
da convenção do grupo. 
185 BREYNER, Frederico Menezes. Responsabilidade tributária das sociedades integrantes de Grupo 
Econômico. In: Revista Dialética de Direito Tributário nº 187. São Paulo: Dialética, 2011, p. 74. 
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controladora ou ao órgão de direção do grupo, com fundamento no 
art. 124, II, e 128 do CTN, quando constatado, mediante provas 
concretas a cargo do Fisco, que elas atuaram concretamente junto à 
sociedade contribuinte de forma a determinar a realização do fato 
gerador e decidir pelo (des)cumprimento das obrigações tributárias.  

Preconiza-se assim a interpretação do art. 30, IX, da Lei 8.212/91 
em conformidade com as normas constitucionais de imposição do 
encargo tributário e com o CTN (art. 124, II, c/c o art. 128), para 
admitir que esse novo dispositivo legal imputa responsabilidade 
solidária apenas às sociedades de um mesmo grupo que 
concretamente participaram da ocorrência do fato gerador e do 
cumprimento das respectivas obrigações tributárias, por meio de 
determinações concretas junto à sociedade contribuinte tomadas na 
qualidade de centro decisório, não bastando, para tanto, a atuação 
meramente diretiva e indicativa dos objetos do grupo sem 
interferência direta na administração das sociedades integrantes.186  

Assim, o debate doutrinário nos mostra que, embora incipiente, a doutrina 

majoritária entende pela inconstitucionalidade do dispositivo da Lei nº 8.212/91, havendo 

posições que buscam interpretação conforme e alguns poucos autores que entendem pela 

constitucionalidade e aplicação plena do dispositivo legal.   

4.1.2. Posição da Jurisprudência 

No âmbito da jurisprudência a aplicação do referido dispositivo não é recorrente, 

o que se reflete na existência de poucos julgados sobre o tema pelos tribunais superiores. 

Pesquisa realizada pelo autor deste trabalho em conjunto com Juliana Furtado Costa Araújo, 

publicado na Revista Tributária e de Finanças Públicas nº 124187, revelou que tal dispositivo 

legal foi utilizado como fundamento para a responsabilidade em apenas 4 casos julgados pelo 

Superior Tribunal de Justiça188. Não se encontra qualquer referência no Supremo Tribunal 

Federal.  

De acordo com a Corte Superior, a norma do art. 30, IX, da Lei nº 8.212, encontra 

fundamento de validade no art. 124, II, do Código Tributário Nacional, que designa a posição 

                                                
186 BREYNER, Frederico Menezes. Responsabilidade tributária das sociedades integrantes de Grupo 
Econômico. In: Revista Dialética de Direito Tributário nº 187. São Paulo: Dialética, 2011, p. 78. 
187 CAMPOS, Leonardo Nuñez; ARAÚJO, Juliana Furtado Costa. Grupo econômico e responsabilidade 
tributária: análise da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Revista Tributária e de Finanças Públicas. 
Vol. 124. São Paulo: RT, 2015, p. 47-65.  
188 Recurso Especial 1.144.884/SC, Recurso Especial 1.199.080/SC e Agravo Regimental no Recurso Especial 
791.414/SC, da Segunda Turma, e Recurso Especial 904.019/CE, apreciado pela Primeira Turma. 
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de responsáveis solidários às "pessoas expressamente designadas por lei", como se observa do 

trecho da ementa do acórdão do Recurso Especial 1.144.884/SC189.  

Incide a regra do art. 124, inc. II, do CTN c/c art. 30, inc. IX, da 
Lei n. 8.212/91, nos casos em que 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. 

Os Tribunais Regionais Federais também têm aplicado a responsabilidade dos 

grupos econômicos com fundamento no art. 30, IX, da Lei nº 8.212/91190, como se observa do 

julgamento, pelo TRF da Primeira Região, do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 

0017377-28.2014.4.01.0000191, que decidiu que “reconhecida a formação de grupo econômico 

de fato, incide a norma inscrita no art. 30/IX da Lei 8.212/1990 quanto à responsabilidade 

solidária das empresas integrantes”. 

Do voto do Desembargador Relator Novély Vilanova se denota inclusive o 

afastamento das alegações de inconstitucionalidade, entendendo a Corte pelo respaldo do 

dispositivo impugnado no art. 124, II, do CTN. Verbis: 

Embora o Supremo Tribunal Federal, no RE 562.276-PR, tenha 
declarado a inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/1993 (que 
tem o mesmo conteúdo do art. 30/IX da Lei 8.212/1991), o art. 
124/II do CTN (com base no qual essa última norma está 
fundamentada) trata de “solidariedade”. Isso quer dizer que o art. 
135 do CTN (que se refere à “responsabilidade de terceiros”) não 
pode invalidar a autorização prevista no art. 124/II para que a lei 
crie outras hipóteses de “solidariedade”, como é o caso do art. 
30/IX da Lei  8.212/1991. 

O tema da inconstitucionalidade do art. 30, IX, da Lei nº 8.212 também foi alvo 

de análise pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que assim decidiu no Agravo 

de Instrumento nº 0034805-37.2012.4.03.0000/SP192: 

                                                
189 REsp 1144884/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
07/12/2010, DJe 03/02/2011. 
190 A pesquisa foi realizada no repositório de jurisprudência unificada dos Tribunais Regionais Federais, 
disponível em <http://www.cjf.jus.br/juris/unificada/> com as expressões “grupo econômico” e 
“responsabilidade tributária”. 
191AGA 0017377-28.2014.4.01.0000 / RR, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, 
OITAVA TURMA, e-DJF1 p.3313 de 29/05/2015. Ver também AGA 0075248-50.2013.4.01.0000 / RR, Rel. 
DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, OITAVA TURMA, e-DJF1 p.1389 de 04/04/2014.  
192 Publicado em 02/07/2015. Julgado pela Quinta Turma . Relator Desembargador Paulo Fontes.  
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3. Não merece prosperar o inconformismo das partes agravantes, 
tendo em vista que a decisão recorrida foi prolatada em 
consonância com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de 
Justiça, no sentido de não haver qualquer óbice que a lei ordinária 
estabeleça a responsabilidade solidária, razão pela qual não 
merece acolhida a alegação de inconstitucionalidade do artigo 30, 
IX, da Lei nº 8.212/91, e incidir a regra do art. 124, inc. II, do 
CTN c/c art. 30, inc. IX, da Lei nº 8212/91, nos casos em que 
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. (...).  

A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais também é 

uníssona na aplicação direta da responsabilidade tributária de grupos econômicos pelo 

recolhimento das contribuições previdenciárias. A título exemplificativo, pode-se citar o 

processo administrativo 10665.721763/2013-51, acórdão 2302-003.613, relatado pelo 

Conselheiro Arlindo da Costa e Silva, julgado na sessão de 10/02/2015: 

(...) GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE 
TRIBUTÁRIA PASSIVA SOLIDÁRIA. As empresas que 
integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre 
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei de Custeio 
da Seguridade Social, conforme prevê o art. 124 do CTN c.c. art. 
30, IX, da Lei nº 8.212/91.  

Além da aplicação para os casos de contribuições previdenciárias, a pesquisa 

encontrou inusitado caso em que o Tribunal Regional Federal da Segunda Região dilatou o 

entendimento para que a responsabilidade solidária abrangesse qualquer contribuição social, 

tendo consignado que "o artigo 30 da Lei nº 8.212/91, que trata das contribuições 

previdenciárias, tem um dispositivo expresso tratando da questão, e é aplicável a todas as 

contribuições devidas à seguridade social193", de modo que autorizou a responsabilidade 

solidária para débitos de COFINS.  

Assim, em âmbito judicial, pode-se afirmar que até então não se encontram 

muitos óbices à aplicação do art. 30, IX, da Lei nº 8.212/91, muito embora o questionamento 

chave – a inconstitucionalidade do dispositivo – não tenha sido alvo de análise pelo Supremo 

Tribunal Federal, a Corte que tem a palavra final sobre o tema.  

 
                                                
193 Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Agravo de Instrumento 201102010156075, Rel. Des. Federal 
Luiz Antônio Soares. Quarta Turma Especializada. E-DJF2F 11/03/2013. 
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4.1.3. Análise e conclusões 

Como já explanado no item 3.3.2, a atribuição de responsabilidade tributária é 

tema que a Constituição Federal de 1988 reservou à Lei Complementar, razão pela qual a 

norma do art. 30, IX, da Lei 8.212/91, que tem natureza de Lei Ordinária, padece de vício 

formal, não podendo ser aplicada diante da evidente inconstitucionalidade que carrega.  

É este exatamente o mesmo caso do art. 13 da Lei nº 8.620/93, cuja 

inconstitucionalidade foi devidamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal quando do 

julgamento do Recurso Extraordinário 562.276/PR, cuja ementa já foi transcrita.  

É de se observar que temos os mesmos vícios do art. 13 da Lei nº 8.620/93 

repetidos pela Lei nº 8.212, art. 30, IX: (i) há, em ambos os casos, a atribuição de 

responsabilidade solidária; (ii) por meio de lei ordinária; (iii) inovando em relação ao CTN. A 

própria objeção da União Federal aos argumentos dos contribuintes é a mesma: suporte da 

norma da lei ordinária pelo art. 124, II, do Código.  

Outro ponto que não merece guarida é o argumento de que os casos seriam 

diferentes pelo fato de o tema regulado pelo art. 13 da Lei nº 8.620/93 – responsabilidade de 

sócios de sociedades limitadas – haveria sido regulado pelo art. 135 do CTN, razão esta da 

proibição de inovação, enquanto o art. 30, IX, da Lei nº 8.212/91 não teria sido tratado pelo 

Código, razão pela qual seria facultado ao legislador ordinário fazê-lo.  

O argumento não se sustenta quando se observa que ambos os casos tratam da 

chamada responsabilidade de terceiros, cuja abordagem é presente nos arts. 134 e 135 do 

CTN. Ora, se o legislador complementar não tratou diretamente da responsabilidade tributária 

de grupos econômicos foi porque não considerou esta responsabilidade pertinente. Isto, por 

óbvio, não permite a delegação de poderes para o legislador ordinário tratar do tema como 

bem lhe aprouver. Há evidente vício formal.  

No julgamento do Recurso Extraordinário 562.276/PR houve também a 

declaração de inconstitucionalidade do dispositivo impugnado por vício material, já que a lei 

não poderia impor a confusão entre o patrimônio dos sócios e da empresa, estando presente, 

pois, violação dos fundamentos do Direito de Empresa e do princípio da livre iniciativa, sendo 

um fator de inibição da inciativa privada. 
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O argumento pelo vício material não parece correto, inclusive foi alvo de objeção 

no julgamento por parte dos Ministros Ayres Britto, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. É que os 

fundamentos do direito da empresa, como visto, não se confundem com a limitação da 

responsabilidade do sócio – essa não é uma condição essencial da empresa e o próprio Direito 

Societário prevê a existência de tipos em que não há limitação da responsabilidade. Neste 

caso, não há confusão entre o patrimônio dos sócios e da empresa, são patrimônios distintos, 

porém ambos respondem pelos riscos da atividade empresarial.  

A atribuição de responsabilidade solidária também não se confunde com a 

desconsideração da personalidade jurídica, a empresa continua sendo um centro autônomo de 

direitos e deveres.  

Do mesmo modo e pelos mesmos argumentos, não se pode vislumbrar eventual 

vício material na possível atribuição de responsabilidade tributária para empresas partícipes 

de grupo econômico, sendo esta uma opção que pode ser exercida pelo legislador 

complementar.  

Também não se pode sustentar a possibilidade de interpretação da Lei nº 8.212/91 

conforme o Código Tributário Nacional. É que qualquer exegese que se possa fazer do art. 

128 não escapa da exigência de vinculação ao fato gerador da obrigação tributária. Mesmo 

quando a controladora ou o órgão de direção de um grupo econômico determina a prática de 

um ato que possa constituir o fato gerador de um tributo, este é realizado pela empresa 

contribuinte.  

A figura do controlador ou do órgão de direção do grupo econômico, no caso, tem 

o mesmo papel que a assembleia de acionistas em "decidir todos os negócios relativos ao 

objeto da companhia e tomar resoluções que julgar convenientes à sua defesa e 

desenvolvimento", conforme ditames do artigo 121 da Lei das S.As. O fato de decidir os 

rumos dos negócios e tomar resoluções não faz com que a assembleia, o órgão de direção do 

grupo econômico ou a sociedade controladora pratique o fato gerador do tributo.  

Breyner fala em interpretação conforme para admitir a responsabilidade solidária 

"quando a direção do grupo efetivamente decidir pela realização do fato gerador em situação 

que caiba a ela também a atividade tributária (cumprimento das obrigações principais e 
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acessórias) "194, porém se olvida de que o órgão de direção do grupo não tem personalidade 

jurídica, não podendo exercer a "atividade tributária".  

Mesmo que se pense, alternativamente, na sociedade controladora, quando a ela 

couber o cumprimento das obrigações principais e acessórias, não se estará diante de um caso 

de responsabilidade solidária, mas de sujeição passiva direta – ela será a contribuinte – ou de 

responsabilidade em alguma hipótese do Código, estando esvaziada a hipótese de 

solidariedade da Lei Previdenciária.  

Por outro lado, caso se imagine que as empresas partícipes do grupo atuaram 

conjuntamente para permitir a situação que venha a constituir o fato gerador da contribuição 

previdenciária, como defende Becho (seria o caso, por exemplo, de um empregado que 

trabalha sob o vínculo do mesmo contrato de trabalho para ambas as empresas), estaríamos 

falando da prática conjunta do fato gerador a ensejar a existência de dois contribuintes, 

solidariamente responsáveis nos termos do art. 124, I (interesse comum na situação que 

constitua o fato gerador), não havendo espaço de aplicação para o art. 30, IX da Lei nº 

8.212/91.  

Conclui-se, pois, pela inconstitucionalidade do art. 30, IX, da Lei nº 8.212/91, 

pela inobservância da reserva de lei complementar para tratar da responsabilidade tributária, 

bem como em virtude da inovação em relação ao quanto disposto no CTN, estando presente 

evidente vício formal que há de ser reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Descarta-se, 

então, a possibilidade de responsabilização solidária de empresas que pertencem ao mesmo 

grupo econômico por esta hipótese.  

4.2. Art. 124, I, da Lei nº 5.172/66 

Outra situação hipotética aventada para a responsabilização de empresas 

partícipes de grupos econômicos é a aplicação do art. 124, I, da Lei nº 5.172/66 (CTN).  

Essa possibilidade ganhou relevância principalmente em virtude dos inúmeros 

casos levados ao Judiciário e julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. Ausente previsão 

expressa do CTN de responsabilidade dos grupos e havendo previsão em lei ordinária 

(inconstitucional) para o caso, passou-se a propor que o "interesse comum na situação que 

                                                
194 BREYNER, Frederico Menezes. Responsabilidade tributária das sociedades integrantes de Grupo 
Econômico. In: Revista Dialética de Direito Tributário nº 187. São Paulo: Dialética, 2011, p. 75. 
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constitua o fato gerador do tributo" englobasse também os casos em que há um benefício 

econômico decorrente das atividades da empresa. Se as atividades empresariais que 

constituem fato gerador dos tributos beneficiam indiretamente todo o grupo econômico, 

deveria ele ser responsabilizado. Esta hipótese não encontrou guarida na doutrina e nem na 

jurisprudência, como se verá.  

4.2.1. Posição da doutrina 

Como visto, a doutrina atribui interpretação ao art. 124, I, do CTN no sentido de 

que o interesse comum albergado pela norma de solidariedade seria o interesse jurídico, "que 

surge a partir da existência de direitos e deveres comuns entre pessoas situadas do mesmo 

lado de uma relação jurídica privada que constitua o fato jurídico tributário195", não o mero 

interesse de fato.    

Seria, então, o interesse das empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico 

enquadrável neste "interesse jurídico" na situação que constitui o fato gerador do tributo? A 

resposta da doutrina é não.  

Ives Gandra Martins196 assevera que "empresas integrantes de um 'grupo 

econômico', desvinculadas em suas ações e objetivos, atos ou fatos geradores de tributos, não 

estão sujeitas à solidariedade", mesma posição adotada por Maria Rita Ferragut197, Sacha 

Calmon Navarro Coelho198, Francisco Menezes Breyner199 e Renato Lopes Becho200, que 

assevera:  

No caso de grupo econômico, salvo melhor juízo, não está presente 
o interesse comum indicado no inciso I. A visão que temos da 
existência de mais de uma pessoa jurídica sujeita a um mesmo 
comando, mas que possam ter sócios distintos, nos termos como 
aceito atualmente em nosso ordenamento jurídico, não permite que 

                                                
195 NEDER, Marcos Vinicius. Solidariedade de direito e de fato – reflexões acerca de seu conceito. In: 
FERRAGUT, Maria Rita; NEDER, Marcos Vinicius (coord.). Responsabilidade tributária. São Paulo: Dialética, 
2007.  
196 MARTINS, Ives Gandra. Grupos econômicos e responsabilidade tributária. In: Revista Dialética de Direito 
Tributário nº 236. São Paulo: Dialética, 2015, p. 92. 
197 FERRAGUT, Maria Rita. Grupos econômicos e solidariedade tributária. In: Revista Dialética de Direito 
Tributário nº 229. São Paulo: Dialética, 2014, p. 93. 
198 COELHO, Sacha Calmon Navarro. O sujeito passivo da obrigação tributária. In: Revista Dialética de Direito 
Tributário nº 240. São Paulo: Dialética, 2015, p. 164. 
199 BREYNER, Frederico Menezes. Responsabilidade tributária das sociedades integrante de Grupo 
Econômico. In: Revista Dialética de Direito Tributário nº 187. São Paulo: Dialética, 2011, p. 72.  
200 BECHO, Renato Lopes. A responsabilização tributária de Grupo Econômico. In: Revista Dialética de Direito 
Tributário nº 221. São Paulo: Dialética, 2014, p. 137.  
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vislumbremos, sempre e em tese, o interesse comum em todas as 
atividades de um grupo econômico.   

Em que pese concorde que o interesse comum referido pelo art. 124, I, do CTN 

seja o interesse jurídico, Kiyoshi Harada201, citando Carlos Jorge Sampaio Costa, entende 

haver o interesse jurídico também nos casos em que haja fraude ou conluio entre os 

componentes do grupo, o que atingiria principalmente aqueles grupos de fato formados de 

forma fraudulenta. Verbis:  

A responsabilidade tributária solidária de que cuida o inciso I é um 
dos temas onde grassa a maior confusão. Basta a interdependência 
entre as empresas, caracterizada pela composição do capital ou 
pela identidade de pessoas que compõem as sociedades para 
concluir-se pela responsabilidade tributária solidária. Isso é um 
grande equívoco. Na responsabilidade solidária de que cuida o art. 
124, I do CTN, não basta o fato de as empresas pertencerem ao 
mesmo grupo econômico, o que, por si só, não tem o condão de 
provocar a solidariedade no pagamento de tributo devido por uma 
das empresas. Para que isso ocorra é indispensável a configuração 
do interesse comum na situação constitutiva do fato gerador da 
obrigação principal.  

Ensina Carlos Jorge Sampaio Costa:  

.... a solidariedade dos membros de um mesmo grupo econômico 
está condicionada a que fique devidamente comprovado: a) o 
interesse imediato e comum de seus membros nos resultados 
decorrentes do fato gerador; e/ou b) fraude ou conluio entre os 
componentes do grupo.  

Há interesse comum imediato em decorrência do resultado do fato 
gerador quando mais de uma pessoa se beneficia diretamente com 
sua ocorrência. Por exemplo, a afixação de cartazes de propaganda 
de empresa distribuidora de derivados de petróleo em postos de 
gasolina é, geralmente, um fato gerador de taxa municipal cuja 
ocorrência interessa não somente à empresa distribuidora, 
beneficiária direta da propaganda, como também ao posto de 
gasolina, que é solidário com aquela no pagamento da taxa.  

Na fraude ou conluio, o interesse comum se evidencia pelo próprio 
ajuste entre as partes, almejando a sonegação. A solidariedade 
passiva no pagamento de tributos por aqueles que agiram 
fraudulentamente é pacífica (...). 

Assim, para grande parte da doutrina, o art. 124, I, do CTN não seria passível de 

utilização para a responsabilização tributária de grupos econômicos, ressalvada a posição de 

                                                
201HARADA, Kiyoshi. Responsabilidade tributária solidária por interesse comum na situação que constitua o 
fato gerador. Portal Jurídico Investidura, Florianópolis/SC, 16 Mai. 2009. Disponível em: 
<www.investidura.com.br/biblioteca-juridica/artigos/direito-tributario/3454>. Acesso em: 11 out. 2015. 
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Harada, que enxerga haver "interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 

obrigação principal" nos casos de grupos envolvidos em fraude.  

4.2.2. Posição da jurisprudência 

O tema da responsabilidade tributária de grupos econômicos com base no art. 124, 

I, do CTN é o que encontra mais eco no Judiciário. Pesquisa no repositório de jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça, realizada em 29/10/2014, que resultou no artigo publicado 

pelo autor da presente pesquisa em conjunto com Juliana Furtado Costa Araújo202, revelou 16 

acórdãos sobre o tema.  

O primeiro caso que chegou à Corte foi o Agravo Regimental no Recurso 

Especial nº 900.484/RS, julgado pela Segunda Turma em 2007, no qual o relator, Humberto 

Martins, de forma inusitada, aplicou precedente da Terceira Turma (de direito privado) para 

consignar que “diante da constatação da existência de grupo econômico ou conglomerado 

financeiro a empresa líder tem legitimidade passiva ad causam para constar da relação 

jurídica”. Utilizou-se ainda precedente que versava sobre sucessão de empresas, o Recurso 

Especial 783.414/SP.  

No mesmo ano, de forma divergente, a Primeira Turma do STJ julgou o RESP 

859.616/RS. O acórdão analisou expressamente a questão do que seria o "interesse comum na 

situação que constitua o fato gerador" do art. 124, I, tendo definido que o simples fato de 

empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico não seria suficiente para estender a 

responsabilidade para todo o grupo. Na oportunidade ficou assentado:  

7. Conquanto a expressão  "interesse comum" - encarte um conceito 
indeterminado, é mister proceder-se a uma interpretação sistemática das 
normas tributárias, de modo a alcançar a ratio essendi  do referido 
dispositivo legal. Nesse diapasão, tem-se que o interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal implica que as pessoas 
solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à 
ocorrência do fato imponível.  Isto porque feriria a lógica jurídico-tributária 
a integração, no pólo passivo da relação jurídica, de alguém que não tenha 
tido qualquer participação na ocorrência do fato gerador da obrigação. [...]. 

9. Destarte, a situação que evidencia a solidariedade, quanto ao ISS, é a 
existência de duas ou mais pessoas na condição de prestadoras de apenas um 
único serviço para o mesmo tomador, integrando, desse modo, o pólo 
passivo da relação.  Forçoso concluir, portanto, que o interesse qualificado 

                                                
202 CAMPOS, Leonardo Nuñez; ARAÚJO, Juliana Furtado Costa. Grupo econômico e responsabilidade 
tributária: análise da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Revista Tributária e de Finanças Públicas. 
Vol. 124. São Paulo: RT, 2015, p. 47-65.   
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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. 

10. In casu, verifica-se que o Banco Alfa S⁄A não integra o pólo passivo da 
execução, tão-somente pela presunção de solidariedade decorrente do fato de 
pertencer ao mesmo grupo econômico da empresa Alfa Arrendamento 
Mercantil S⁄A. Há que se considerar, necessariamente, que são pessoas 
jurídicas distintas e que referido banco não ostenta a condição de 
contribuinte, uma vez que a prestação de serviço decorrente de operações de 
leasing deu-se entre o tomador e a  empresa arrendadora.   

A Primeira Sessão do Superior Tribunal de Justiça, composta pela Primeira e 

Segunda Turmas, responsáveis pelo julgamento das matérias de direito público, acabou por 

sedimentar esse entendimento no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso 

Especial 834.044/RS, quando confirmou o posicionamento da aplicação do art. 124, I, apenas 

nos casos em que haja interesse jurídico comum no fato gerador do tributo, que são os casos 

de prática conjunta do ato. 

Em que pese os Tribunais Superiores e a doutrina sejam uníssonas, ainda assim 

existem precedentes dos Tribunais Regionais Federais no sentido da aplicação do art. 124, I, 

para a responsabilização solidária de empresas partícipes de grupos econômicos, como se 

observa do excerto abaixo, decorrente do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0006522-

33.2014.4.03.0000/SP pelo TRF da 3ª Região203, do qual se extraem os seguintes 

fundamentos:  

3. Restou comprovada a constituição de diversas empresas por GILBERTO 
GOMES FERREIRA, fragmentando o capital social do grupo e utilização de 
interpostas pessoas na administração, a fim de blindar o patrimônio das 
empresas e do próprio. 

4. Destarte, conclui-se que as pessoas jurídicas referidas possuem interesse 
comum no fato gerador e há fortes indícios de que são administradas de 
forma fraudulenta, havendo confusão patrimonial entre as empresas e a 
família FERREIRA BARRETO, diante das diversas transferências 
realizadas. 

5. A responsabilidade dessas empresas já foi reconhecida noutras execuções, 
notadamente na de n.0037742-35.2011.403.6182, e se justifica em razão da 
transferência de bens, coincidência de sócios e endereços entre as empresas, 
a indicar confusão patrimonial e unidade gerencial. Logo, cabe 
responsabilizá-las, nos termos do art. 124, I, do CTN e 50 do Código Civil. 

6. A situação retratada na execução poderá a tempo e modo correto ser 
invalidada, mas no momento o panorama fático é altamente desfavorável à 

                                                
203 e-DJF3 04/09/2015. 
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parte agravante, capaz de clarificar sem rebuços o fumus boni iuris que 
sustenta a decisão a qua. 

É de se observar que os Tribunais tendem a aplicar a responsabilização solidária 

nos casos em que a investigação revela atuação fraudulenta dos participantes do grupo 

econômico, assim, a aplicação do art. 124, I, nesses casos, se dá quase como um argumento de 

reforço, sempre em conjunto com o art. 50 do Código Civil, ou mesmo do art. 30, IX, da Lei 

nº 8.212/91, como se deu no caso do julgamento do Tribunal Regional Federal da Terceira 

Região, da Apelação Cível nº 0027118-57.2003.4.03.6100/SP, relatada pelo Des. Nino Toldo, 

publicado no Diário Eletrônico em 08/09/2015, cujos fundamentos para manter a 

responsabilidade do grupo foram os seguintes:    

A Lei 8.212/1991 prevê, expressamente e de modo incontroverso, em seu 
art. 30, IX, a solidariedade das empresas integrantes do mesmo grupo 
econômico em relação às obrigações decorrentes de sua aplicação. 2. Na 
hipótese, ficou devidamente demonstrado nos autos que a empresa apelante 
(Viação Santos Dumont Ltda.) pertence ao mesmo grupo econômico da 
empresa fiscalizada (Santa Cecília Viação Ltda.), possuindo até o mesmo 
endereço. 3. Nem se alegue a necessidade de caracterização de confusão 
patrimonial e desvio de finalidade (art. 50 do Código Civil), bem como dos 
requisitos do art. 135 do Código Tributário Nacional, porquanto a 
solidariedade decorre do grupo econômico, nos termos dos arts. 124, I, do 
Código Tributário Nacional e 30, IX, da Lei nº 8.212/91.  

Estes casos que envolvem fraude, quando remetidos ao Superior Tribunal de 

Justiça, acabam por esbarrar no óbice da Súmula 07204, de modo que a Corte não se aprofunda 

no debate205.  

Por fim, é de se ressaltar que existem julgados no sentido de que a constatação da 

prática conjunta do fato gerador, cujo ônus probatório é do fisco, é essencial para aplicação do 

dispositivo legal em comento também no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 

(CARF), como se verifica do Acórdão 1101-001.239, de fevereiro de 2015, quando se decidiu 

o seguinte:  

(...) RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PESSOAS JURÍDICAS. 
GRUPO ECONÔMICO. A caracterização da solidariedade por interesse 
comum na situação que constitui o fato gerador exige a demonstração de que 
os sujeitos passivos praticaram conjuntamente o fato jurídico tributário ou 
desfrutaram de seus resultados, em razão de confusão patrimonial, eventos 

                                                
204 A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. (STJ, Súmula 7, CORTE ESPECIAL, 
julgado em 28/06/1990, DJ 03/07/1990, p. 6478). 
205 A título de exemplo, pode-se citar os seguintes julgados: AgRg no AREsp 520056/SP, AgRg no Resp 
1374488/SC, AgRg no AREsp 495233/PE, AgRg no AgRg no AREsp 427392/SP, AgRg no ARESP 429923/SP, 
RESP 1316889/RS,  AgRg o ARESP 244325/SC, Edcl no AgRg o AREsp 244325/SC.  
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que a autoridade fiscal não demonstrou, de modo a não permitir a aplicação 
do art. 124, inc. I, do CTN. (...). 

Este julgado do CARF merece maior atenção. É que o caso envolve a autuação de 

empresa pertencente a Grupo Econômico em virtude da amortização de ágio decorrente de 

reestruturação societária denominado "ágio interno", que seria indevida. Houve, então, a 

responsabilização solidária de uma série de pessoas físicas e jurídicas que se relacionam com 

o grupo.  

Em que pese o julgado tenha partido da premissa assentada no STJ de que o artigo 

124, I, só tem aplicabilidade quando há a prática conjunta do fato gerador, a situação fática do 

caso fez com que o relator viesse a entender que houve a prática conjunta do fato gerador do 

tributo, pois as sociedades participaram da reestruturação societária que veio a resultar no 

ágio indevidamente amortizado, ou seja, houve o preenchimento dos pressupostos de 

aplicação da responsabilidade solidária. São as palavras da relatora do voto vencedor:  

Neste contexto, não se pode admitir que a recorrente tenha sido 
apenas indiretamente beneficiada pelas operações aqui 
questionadas.  Sua criação integrou a reorganização societária 
promovida pelo grupo empresarial, e o seu patrimônio foi formado 
a partir da execução  dos  objetivos  daquelas  operações,  e  assim  
materializa  as  vantagens  ilicitamente  auferidas,  revelando  a  
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.  

Em momento seguinte, tratando da responsabilização das pessoas físicas, também 

a relatora entendeu presentes os pressupostos do interesse comum, por haver a existência de 

sociedade de fato decorrente de condutas fraudulentas: 

Inicialmente no que tange à acusação  com  fundamento  no  art.  
124,  I  do  CTN,  têm  razão  os  recorrentes.  Referido dispositivo 
permite classificar como responsável solidário pelo crédito 
tributário aquele que tenha interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador.  E esta condição pode ser imputada  aos  
sócios  de  fato,  que  não  figuram  no  quadro  social  da  pessoa  
jurídica,  e  assim  não  desfrutam  da  proteção  que  a  lei  confere 
ao  patrimônio pessoal daqueles que regularmente compõem uma 
sociedade.    

Referido dispositivo  legal  pode  ser  utilizado  como  forma  de  
incluir  um  terceiro no pólo passivo da obrigação tributária, mas 
desde que presente prova de sua atuação ao lado da pessoa jurídica, 
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e fora de seu quadro social, com interesse comum na situação que  
constitua o fato gerador206.    

As reflexões trazidas no voto vencedor são de fundamental importância e 

reforçam a constatação de que, em casos de fraude e da prática de ilícitos, a jurisprudência se 

inclina a atribuir responsabilidade solidária nos termos do art. 124, I, do CTN.  

4.2.3. Análise e conclusões 

A inaplicabilidade do art. 124, I, do CTN para fundamentar a responsabilidade 

solidária de empresas unicamente pelo fato de as mesmas serem partícipes de grupos 

econômicos é pacífica na doutrina e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A 

jurisprudência absorveu os entendimentos doutrinários de que não é qualquer interesse que 

enseja a responsabilidade, devendo haver a participação dos sujeitos no mesmo polo na 

prática do ato que constitui o fato gerador do tributo. O interesse não pode ser meramente 

fático, mas jurídico.  

O que se constata é que esse consenso é apenas aparente. O conflito costuma 

surgir da análise de fatos concretos, principalmente no que se refere à identificação do 

interesse comum, em especial nos casos que envolvem a apuração de fraudes ou de 

abusividade na conduta do contribuinte. Verifica-se que há uma zona cinzenta entre os dois 

extremos de ausência de interesse ou da presença clara do interesse comum.   

Não há dúvidas de que nos casos de copropriedade de imóveis há interesse 

comum dos proprietários em tudo que se refere à transferência ou manutenção da propriedade, 

restando clara a solidariedade para o pagamento do IPTU, de taxas e do ITIV, ou ainda do 

IPVA quando se trata de veículos automotores. Vislumbra-se o mesmo cenário em relação ao 

ITCMD, quando os donatários e os herdeiros adquirem a propriedade em condomínio de 

algum bem.     

                                                
206 O entendimento é amparado nas lições de Marcos Vinícios Neder, citado pelo próprio acórdão: "Depois de 
abordar a hipótese de interposição de pessoas  na  prática  de  fatos  jurídicos  tributários,  e  ressaltar  que  a  
simulação  dos  atos  constitutivos  impõe  o afastamento  do  sujeito  passivo aparente  para alcançar os  reais 
titulares da  renda, o  autor observa:  Outra  situação  completamente  distinta  é  quando  o  ilícito  é  promovido  
por  pessoa  jurídica  ativa  e  operacional,  que,  comprovadamente,  tenha  ocultado  ou  registrado  
indevidamente  negócios  jurídicos  realizados  em  parcela  com  terceiros  (sócios  ocultos)  para  benefício  
comum.  Nessa  hipótese,  não  há  falar  em  fictícia interposição  de pessoas, mas em sociedade comum de fato,  
pois não é possível distinguir a sociedade de fato de seus integrantes  (pessoas  físicas  e  jurídicas).  Diante  
dessas  condições, é perfeitamente possível evidenciar solidariedade entre as pessoas que  compõem a  sociedade  
de fato, eis que, além do patrimônio comum  amealhado  em  razão  do  ilícito,  há  interesse  comum  nos  
negócios  jurídicos realizados em benefício dos envolvidos”. NEDER, Marcos Vinícios.  Solidariedade de 
Direito e de Fato – Reflexões acerca de seu Conceito. In: FERRAGUT, Maria Rita; NEDER, Marcos Vinícius 
(coords.). Responsabilidade Tributária,  Dialética, São Paulo: 2007, p. 46. 
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Há consenso também sobre a ausência de interesse comum em relação às partes 

que ocupam lados opostos numa transação comercial, ou pelo simples fato de um sujeito 

receber dividendos ou auferir lucros em função de um negócio vantajoso. Um pai sempre terá 

interesse em ver o filho prosperar nos negócios, mas esse interesse nunca se confundirá com o 

tipo de interesse que enseja a responsabilização solidária.   

No tema da participação em grupo econômico é importante aprofundar as 

reflexões. É que, como visto no segundo capítulo do trabalho, as sociedades participantes de 

um grupo econômico podem ter os seus negócios dirigidos em função do interesse do grupo, 

em detrimento do próprio interesse. A ideia é que o resultado global do grupo é mais 

importante do que o desempenho específico de um dos seus partícipes, sendo possível 

inclusive que em diversos negócios se admita o sacrifício de um em prol de todos. 

Nestes casos, uma vez prestigiado o interesse do grupo, pode-se afirmar que 

estaria presente na hipótese o interesse comum na situação que constitui o fato gerador do 

tributo apta a ensejar a responsabilização solidária de todas as empresas integrantes do grupo 

econômico no termos do art. 124, I, do CTN? 

A resposta é negativa. É que se pode aventar desvio de finalidade da empresa na 

hipótese de não haver constituído grupo de direito nos termos da lei societária, ou ainda, nos 

grupos de fato, de não haver compensação dos prejuízos decorrentes do ato. Todavia esse 

ilícito não faz com que as sociedades ocupem o mesmo polo da relação jurídica que faz nascer 

a obrigação tributária. Seria caso de desconsideração da personalidade jurídica, conforme se 

verá adiante.   

Com isso, não se quer dizer que nunca haverá o "interesse comum" do art. 124, I, 

em grupos econômicos. É difícil exaurir todas as hipóteses passíveis de ocorrência no mundo 

dos fatos, mas algumas delas parecem ser óbvias e serão citadas a título de exemplo.  

Quando um empregado trabalha para duas empresas do grupo econômico com o 

vínculo albergado em apenas um contrato de trabalho, o fato que enseja o pagamento da 

contribuição previdenciária – o pagamento do salário de contribuição – é de interesse de 

ambos, que se encontram no mesmo polo da relação jurídica, o que enseja a responsabilidade 

solidária. 
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Outro exemplo se encontra nas empresas que possuem contratos de rateio de 

despesas, nos quais uma pessoa jurídica concentra em si a contratação dos serviços 

administrativos de interesse do grupo, rateando as despesas entre os demais beneficiários dos 

serviços tomados. Serviços como a contratação de escritórios de advocacia, empresas de 

consultoria, aluguel do escritório, dentre outros, incluindo até a remuneração dos empregados 

dos setores administrativos e da diretoria do grupo, são de interesse direto das empresas 

envolvidas na operação, de modo que poder-se-ia cogitar a responsabilidade solidária de todos 

os beneficiários dos serviços pelo pagamento das contribuições previdenciárias, pela retenção 

do ISS, pagamento do IPTU do imóvel, dentre outros tributos que possam vir a incidir nas 

respectivas operações.   

O fundamento do exemplo anterior está presente também quando as sociedades 

agrupadas fazem compras de insumos ou mercadorias sempre em conjunto através de centrais 

de compras, ou mesmo em operações de importação em que a importadora realiza operações 

por conta e ordem de outras empresas do grupo econômico.  

O caso da reestruturação societária presente no Acórdão 1101-001.239 do CARF 

elasteceu por demais o conceito de interesse comum. É que, embora as operações societárias 

que dão ensejo à formação do ágio interno tenham contado com a participação de diversas 

empresas do grupo econômico, envolvendo ainda as pessoas dos acionistas, o fato que gerou a 

glosa foi especificamente a amortização do ágio, realizada apenas pela empresa contribuinte 

do Imposto de Renda. O ágio poderia ter sido formado sem problemas, o que não se poderia é, 

na visão fiscal, amortizar o ágio para diminuir o recolhimento de imposto de renda.  

Por fim, quando se analisa a aplicação do art. 124, I, para os casos em que há 

ilícitos apurados, o que nos parece é que existe uma confusão nos fundamentos. Não se pode 

modificar as premissas interpretativas da lei casuisticamente. A prática de ilícitos, de fraudes, 

em nada tem a ver com o interesse comum em questão, salvo se o ilícito tem como objetivo 

ocultar um fato típico de "interesse comum" jurídico, como são os exemplificados. 

O que se percebe nos julgados é que a aplicação do art. 124, I, aparece quase 

como um argumento de reforço à responsabilização pelo art. 30, IX, da Lei 8.212/12, ou 

mesmo da desconsideração da personalidade jurídica do art. 50 do Código Civil.  

Por fim, o posicionamento explanado por Harada com espeque em Carlos Jorge 

Sampaio Costa, que vislumbra a possibilidade de aplicação do dispositivo quando houver "a) 
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o interesse imediato e comum de seus membros nos resultados decorrentes do fato gerador; 

e/ou b) fraude ou conluio entre os componentes do grupo" simplesmente cria uma hipótese 

nova de responsabilidade solidária não prevista em lei, o que não é admissível face ao 

princípio da legalidade.  

O mesmo raciocínio se aplica à hipótese adotada no supracitado acórdão do 

CARF de nº 1101-001.239, amparada nas lições de Marcos Vinícios Neder, que trata da 

responsabilidade quando da constatação da presença de sócios/acionistas de fato não presentes 

no quadro societário da empresa. Primeiro porque não são os sócios/acionistas ocultos que 

praticam o fato gerador do tributo, se eles são beneficiários de fato dos resultados da empresa, 

não se pode dizer que eles tenham praticado o fato gerador, havendo apenas benefícios 

indiretos, assim como no caso dos sócios regulares, com o agravante de que os resultados das 

sociedades são distribuídos irregularmente através de novos fatos fraudulentos e 

possivelmente através de mecanismos de lavagem de dinheiro.  

As fraudes e ilícitos devem ser combatidos e a legislação traz mecanismos para 

tanto, porém a aplicação do art. 124, I, do CTN com a atribuição de responsabilidade solidária 

não é o caminho adequado para atingir esse fim.  

Ante o exposto, conclui-se também pela inaplicabilidade do art. 124, I, do CTN 

para os grupos econômicos, salvo quando constatado que houve a prática conjunta do fato 

gerador do tributo.  

4.3. Art. 50 da Lei nº 10.406/2002 

Outro fundamento comum para a responsabilização de empresas componentes de 

grupo econômico pelo pagamento de tributos é o art. 50 do Código Civil (Lei 10.406/02), que 

autoriza ao juiz determinar que os bens particulares dos administradores ou sócios de pessoas 

jurídicas sejam alcançados para o pagamento da dívida quando constatado o desvio de 

finalidade ou confusão patrimonial. É a aplicação da teoria da desconsideração da 

personalidade jurídica.  

Sem mais delongas, passa-se a analisar o posicionamento doutrinário e 

jurisprudencial sobre a hipótese.  
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4.3.1. Posição da doutrina 

A desconsideração da personalidade jurídica fulcrada no art. 50 do Código Civil 

não é propriamente um tema de direito tributário, pelo que a doutrina da área pouco se ocupa 

da temática especificamente em relação aos grupos econômicos.  

Encontramos em Maria Rita Ferragut207, Renato Lopes Becho208 e Ramon 

Tomazela Santos209 manifestações em favor da aplicação do art. 50 do Código Civil aos 

grupos econômicos, desde que constatado – e comprovado pelo fisco – um dos seus requisitos 

ínsitos, o abuso de personalidade ou a confusão patrimonial. Os autores são unânimes em 

ressaltar que não se trata de hipótese de responsabilidade tributária e que a aplicação não pode 

se dar unicamente pela constatação da existência de grupo econômico de fato ou de direito.  

Maria Rita Ferragut210 critica a forma como vem sendo utilizado o instituto 

atualmente:   

O art. 50 do Código Civil não pode ser utilizado de forma 
indiscriminada como vem ocorrendo ultimamente na 
jurisprudência. A menos que interpretemos em detrimento da 
legalidade - já que referida norma contém limites precisos - o art. 
50 não é uma salvaguarda para fundamentar todo e qualquer 
pedido de redirecionamento. Deve-se urgentemente rechaçar toda 
tentativa de se optar pelo caminho mais fácil para a arrecadação, ao 
envolver várias pessoas no polo passivo de um auto de infração ou 
de uma execução fiscal, pouco importando o direito da pessoa 
jurídica que não realizou o fato de só ser demandada para 
responder patrimonialmente nos estritos termos da lei.  

Há, contudo, oposições à aplicação da desconsideração da personalidade jurídica 

em matéria tributária, tendo em vista a reserva de lei complementar estatuída pelo art. 146, III, 

do texto constitucional. Neste sentido, Luciano Amaro211-212-213:     

                                                
207 FERRAGUT, Maria Rita. Grupos econômicos e solidariedade tributária. In: Revista Dialética de Direito 
Tributário nº 229. São Paulo: Dialética, 2014, p. 95. 
208 BECHO, Renato Lopes. A responsabilização tributária de Grupo Econômico. In: Revista Dialética de Direito 
Tributário nº 221. São Paulo: Dialética, 2014, p. 137. 
209 SANTOS, Ramon Tomazela. Responsabilidade tributária e grupo econômico. In: Revista Dialética de 
Direito Tributário nº 238. São Paulo: Dialética, 2015, p. 123. 
210 FERRAGUT, Maria Rita. Grupos econômicos e solidariedade tributária. In: Revista Dialética de Direito 
Tributário nº 229. São Paulo: Dialética, 2014, p. 95. 
211 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 236.  
212 No mesmo sentido: "Entretanto, a desconsideração da personalidade jurídica não poderia ser aplicada nos 
lindes tributários, em razão de não provir de lei complementar". MELO, José Eduardo Soares de. A 



 95 

Resta examinar a desconsideração da pessoa jurídica 
(propriamente dita), que seria feita pelo juiz, para responsabilizar 
outra pessoa (o sócio), sem apoio em prévia descrição legal de 
hipótese de responsabilização do terceiro, à qual a situação 
concreta pudesse corresponder. Nessa formulação teórica da 
doutrina da desconsideração não vemos possibilidade de sua 
aplicação em nosso direito tributário. Nas diversas situações em 
que o legislador quer levar a responsabilidade tributária além dos 
limites da pessoa jurídica, ele descreve as demais pessoas 
veiculadas ao cumprimento da obrigação tributária. Trata-se, 
ademais, de preceito do próprio Código Tributário Nacional, que, 
na definição do responsável tributário, exige norma expressa de lei 
(arts. 121, parágrafo único, II, e 128), o que, aliás, representa 
decorrência do princípio da legalidade. Sem expressa disposição 
de lei, que eleja terceiro como responsável em dadas hipóteses 
descritas pelo legislador, não é lícito ao aplicador da lei ignorar (ou 
desconsiderar) o sujeito passivo legalmente definido e imputar a 
responsabilidade tributária a terceiro.  

Em que pese não se trate de doutrina propriamente tributária, é interessante trazer 

a lume também o enunciado 406 da V Jornada de Direito Civil, o qual aponta que "a 

desconsideração da personalidade jurídica alcança os grupos de sociedade quando estiverem 

presentes os pressupostos do art. 50 do Código Civil e houver prejuízo para os credores até o 

limite transferido entre as sociedades". 

Uma vez demonstrado que a doutrina entende pela possibilidade de aplicação do 

instituto às lides tributárias com fundamento no art. 50 do Código Civil, passa-se a verificar 

como a jurisprudência aborda a problemática. 

4.3.2. Posição da jurisprudência 

A pesquisa na jurisprudência214 demonstra que os casos em que há aplicação do 

artigo 50 do Código Civil, por serem pautados em bastantes detalhes fáticos, não sobem ao 

Superior Tribunal de Justiça devido ao óbice da Súmula 07. Todavia é farta a jurisprudência 

dos tribunais inferiores, que, salvo raras exceções, vêm acatando o direcionamento da dívida 

                                                                                                                                                   
desconsideração da personalidade jurídica no Código Civil e reflexo no Direito Tributário. ln: Betina Treiger 
Grupenmacher (Coordenadora). Direito Tributário e o Novo Código Civil. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p. 
166.  
213 "Um limite material incontornável é o princípio da legalidade. Portanto, a regra não pode, sem recepção por 
intermédio de outra, ser aplicada no campo do direito tributário. Nesta seara, as relações envolvem o emprego de 
poder heterônomo no que difere da natureza paritária das relações privadas. Não fosse por esta razão seria pelo 
fato de que, em face do art. 146 da Constituição Federal, esta matéria só poderia ser veiculada por Lei 
Complementar". ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. A desconsideração da personalidade jurídica no novo 
Código Civil. São Paulo: MP Editora, 2005, p. 77. 
214 Pesquisa realizada no repositório de jurisprudência unificada dos Tribunais Regionais Federais 
<http://www.cjf.jus.br/juris/unificada/>. no Superior Tribunal de Justiça <www.stj.jus.br> e Supremo Tribunal 
Federal <www.stf.jus.br> , com as palavras-chave “tributário” e “desconsideração da personalidade jurídica”. 
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tributária aos integrantes dos grupos quando provada a confusão patrimonial ou o abuso de 

personalidade jurídica.  

A título de exemplo da aplicação da disregard doctrine aos casos tributários, 

podemos citar o julgamento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que foi assim 

fundamentado:  

É possível a desconsideração da personalidade jurídica da empresa 
executada nos termos do art. 50 do Código Civil para fins de 
responsabilidade tributária, quando verificado o desvio de 
finalidade e confusão patrimonial entre as empresas integrantes do 
grupo econômico, sendo desnecessário o ajuizamento de ação 
específica para esse fim ou a participação no processo 
administrativo que apurou o débito (REsp 767.021-RJ, r. Ministro 
José Delgado, 1ª Turma/STJ). (...)215. 

É de se observar que no julgado há uma pequena imprecisão teórica, quando se 

fala em atribuição de responsabilidade tributária, tema que será tratado no momento oportuno.  

Nota-se também o cuidado dos julgadores quando da aplicação do instituto, sendo 

corrente a ideia de que é necessária prova robusta da confusão patrimonial ou do abuso de 

personalidade, não sendo a simples participação em grupo econômico suficiente para 

sustentar a desconsideração da personalidade.  

Abaixo segue caso julgado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

em que as provas demonstraram a existência de fraude:  

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. GRUPO ECONÔMICO. 
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO DA EMPRESA. AGRAVO 
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Teoria da Desconsideração 
da Personalidade Jurídica encontra-se positivada no Código Civil 
(art. 50), nas hipóteses em que configurado o mau uso da sociedade 
pelos sócios, os quais, desviando-a de suas finalidades, fazem dela 
instrumento para fraudar a lei ou subtrair-se de obrigação definida 
contratualmente, com o intuito de obter vantagens, em detrimento 
de terceiros. 2. Para que tenha lugar a referida desconsideração é 
necessário que surja de todo o contexto probatório, situação que 
aponte para a ocorrência de ilicitude no ato praticado pelo sócio. 
3. Na hipótese vertente, a caracterização de grupo econômico 
fraudulento foi devidamente demonstrada pela União/Fazenda 
Nacional, especialmente por meio dos documentos juntados a esta 
Execução Fiscal. 4. O aprofundamento das questões ventiladas 
deverá ocorrer na via dos embargos à execução, com ampla dilação 

                                                
215 AG 00658204920104010000, DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, TRF1 - OITAVA 
TURMA, e-DJF1 DATA: 18/09/2015 PÁGINA: 4642. 
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probatória. Por enquanto, os sérios indícios são suficientes. 5. 
Agravo regimental não provido. (AGA 00271786520144010000 
DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA TRF1 
SÉTIMA TURMA e-DJF1 DATA: 01/08/2014 PAGINA:641). 

Em contraposição, há o julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, 

que recusou o pedido fazendário de redirecionamento do feito executivo para a empresa 

controladora do grupo, justamente por estar ausente comprovação de ilícito. É interessante 

notar também que a decisão não apresenta nenhum óbice à chamada teoria da desconsideração 

inversa. Verbis:  

AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
ARTIGO 557, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
EXECUÇÃO FISCAL. PRETENDIDA A INCLUSÃO DA 
EMPRESA CONTROLADORA NO POLO PASSIVO. GRUPO 
ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A 
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 
NÃO VERIFICADO VESTÍGIO DE INSOLVÊNCIA OU 
FRAUDE. AGRAVO LEGAL NÃO PROVIDO. 1. Pretende a 
agravante a inclusão da empresa COSAN S/A Indústria e Comércio 
Ltda por ser a controladora do conglomerado econômico de que faz 
parte a executada Usina da Barra S/A Açúcar e Álcool, atualmente 
denominada Cosan Açúcar e Álcool. 2. Não há dúvida de que não 
só o texto, mas também o espírito do artigo 50 do Código Civil 
autorizam a chamada desconsideração da personalidade jurídica 
inversa, a significar o afastamento da autonomia patrimonial da 
sociedade, para, contrariamente ao que ocorre na desconsideração 
da personalidade tradicional, atingir o ente empresarial e seu 
patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por 
dívidas de seus sócios ou administradores, desde que, além da 
prova de insolvência, haja a demonstração ou de um desvio de 
finalidade (teoria subjetiva da desconsideração) ou de uma 
confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração), tudo 
com o fito de suplantar a fraude ou o abuso de direito (que por si 
mesmo é signo de ilicitude de ato jurídico conforme o artigo 187 
do Código Civil). 3. Não há como afastar a imbricação 
empresarial entre a agravada e a Usina da Barra S/A Açúcar e 
Álcool, sendo evidente a ligação entre ambas, tanto que a primeira 
acabou recebendo parte da denominação empresarial da 
controladora, tanto que atualmente é denominada Cosan Açúcar e 
Álcool. 4. Mas só isso não basta para inserir a controladora no 
polo passivo da cobrança, ao menos por enquanto. O que se 
constata é que não há indício suficiente para a desconsideração da 
personalidade jurídica e inclusão da agravante no polo passivo da 
execução, já que não está comprovado vestígio de insolvência ou 
fraude. 5. Agravo legal não provido.  

(AI 00085345920104030000 DESEMBARGADOR FEDERAL 
JOHONSOM DI SALVO TRF3 SEXTA TURMA e-DJF3 Judicial 
1 DATA: 02/10/2015).  
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Por fim, a pesquisa identificou caso isolado em que a aplicação do artigo 50 do 

Código Civil foi refutada em matéria tributária, pois, na visão do julgador, a condição de lei 

ordinária da norma impediria sua aplicação às lides tributárias, já que a responsabilidade 

tributária estaria sujeita à reserva de lei complementar: 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. EXECUÇÃO 
FISCAL. INCIDENTAL. REQUERIDA CONSIDERADA 
CORRESPONSÁVEL TRIBUTÁRIA. REDIRECIONAMENTO. 
60 DIAS. OBRIGATORIEDADE. CONSTRIÇÃO 
PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA 
PERSONALIDADE JURÍDICA. NORMA ESPECÍFICA. ART. 
135, III, CTN. 1. Por se tratar de dívida de natureza 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 por corresponsável tributário é aquela prevista 
no art. 135, III, do CTN. 2. A certeza da responsabilidade tributária 
do terceiro apontado como corresponsável pelos débitos 
perseguidos deve ser resultado de processo administrativo prévio, 
mediante apuração nos termos dos pressupostos legais, 
inscrevendo-o em dívida ativa, sendo esta a condição essencial que 
irá determinar a legitimidade passiva do sócio na respectiva 
execução fiscal. 3. Não comprovado que a agravante figura como 
devedora principal e corresponsável tributária pelos débitos que se 
pretende garantidos em sede cautelar, deve ser observada a 
exigência prevista no art. 11 da Lei 8.397/1992. 4. Agravo de 
instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, a que se 
dá provimento. AG 00389271620134010000 
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO 
CARDOSO TRF1 OITAVA TURMA e-DJF1 DATA: 05/12/2014 
PÁGINA: 3227. 

Assim, observa-se que, de modo geral, os julgados encontrados nos repositórios 

oficiais demonstram que a jurisprudência vem aplicando a teoria da desconsideração da 

personalidade jurídica em matéria tributária a partir da constatação no caso concreto da 

existência de abuso de personalidade ou confusão patrimonial.   

4.3.3. Análise e conclusões  

O primeiro ponto a se notar quando da aplicação do art. 50 do Código Civil para a 

aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica das sociedades em matéria 
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tributária é que não se está tratando do tema responsabilidade tributária, cujos pressupostos de 

aplicação são distintos216.  

Em matéria de responsabilidade tributária, os responsáveis necessariamente 

precisam ter relação com o fato gerador do tributo e é necessária designação em lei 

complementar, cumprindo os requisitos constitucionais para tanto.  

Na desconsideração da personalidade jurídica, ao revés, se possibilita o alcance 

dos bens dos sócios e administradores – de outras sociedades no caso de desconsideração 

inversa – pela constatação do abuso de personalidade ou de confusão patrimonial. 

É importante reiterar que a limitação da responsabilidade dos sócios não é 

característica inerente à pessoa jurídica, é uma concessão da legislação societária, posta por 

lei ordinária, para alguns tipos societários. Da mesma forma que a lei define as hipóteses em 

que há limites à responsabilidade, ela também pode trazer pressupostos para que se afaste a 

limitação. 

Assim, não se sustenta a posição de parte da doutrina, refletida no Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região no julgamento do supracitado Agravo de Instrumento 

0038927-16.2013.4.01.0000. O posicionamento apontado acaba por confundir os institutos, 

limitando a aplicação de uma norma societária em função da suposta previsão prevalente do 

art. 135 CTN. Responsabilidade tributária, repise-se, não se confunde com a desconsideração 

da personalidade jurídica.  

Outra anotação é importante: a desconsideração da personalidade jurídica não tem 

nenhum tipo de relação especial em relação aos grupos econômicos, ela é em verdade uma 

teoria aplicável a todos os casos em que se constate abuso de personalidade, caracterizado 

pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Pode ser que haja, em grupos econômicos, 

a prática desses atos, mas o ponto é que não se pode generalizar e dizer que sempre que se 

constatar a existência de grupos, de fato, de direito ou mesmo orgânicos, estarão presentes os 

pressupostos para desconsideração da personalidade jurídica.  

                                                
216 Sobre o tema, Humberto Theodoro Jr. asseverou: “Na verdade, não se pode falar em desconsideração da 
personalidade jurídica, quando pela lei já existe uma previsão expressa de responsabilidade direta do sócio. Em 
tal caso, a obrigação é originalmente do sócio, mesmo que tenha praticado ato na gestão social. A teoria do 
disregard não foi concebida visando este tipo de responsabilidade solidária ou direta, mas para aqueles casos em 
que a pessoa jurídica se apresenta como um obstáculo a ocultar os verdadeiros sujeitos do ato fraudulento 
praticado em nome da sociedade, mas em proveito pessoal do sócio” . THEODORO JR., Humberto. Partes e 
terceiros na execução. O processo civil no limiar do novo século. Rio de Janeiro: Forense, 1999. 
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Em grupos societários de direito, devido à sua própria essência, os atos praticados 

em prejuízo de alguma das sociedades pertencentes ao conglomerado em prol do interesse do 

grupo, não se caracteriza abuso de personalidade para fins de aplicação da teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica, já que há autorização na legislação para tanto.  

Já nos grupos de fato ou orgânicos, a prática de atos em prejuízo de qualquer das 

empresas partícipes, caso não haja a previsão de compensação dos prejuízos a legitimá-lo, 

pode sim ser encarada como desvio de finalidade, ilícito que se enquadra no conceito de 

abuso de personalidade apta a ensejar a aplicação da disregard doctrine. Como já visto, essas 

práticas são possíveis, mas não regra em grupos econômicos. Por esta razão, é muito 

importante que não se generalize a aplicação do instituto e não se crie a falsa presunção de 

que sempre que houver um grupo econômico orgânico ou de fato, há desvio de finalidade. A 

prova do fato concreto de que houve abuso é de responsabilidade do Fisco e a lei não traz 

qualquer presunção.  

Um bom parâmetro que exemplifica de forma não exaustiva os atos que podem 

ser considerados aptos a configurar o desvio de finalidade da pessoa jurídica são as regras de 

distribuição disfarçada de lucros (DDL), trazidas pelo art. 60 do Decreto Lei nº 1.598/77, 

embora obviamente estas não sejam as únicas possibilidades.  

Assim, caso não se prove que os negócios foram realizados em condições 

comutativas, estaria autorizada a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez 

constatado que a pessoa jurídica: (i) aliena, por valor notoriamente inferior ao de mercado, 

bem do seu ativo a pessoa ligada; (ii) adquire, por valor notoriamente superior ao de mercado, 

bem de pessoa ligada; (iii) perde, em decorrência do não exercício de direito à aquisição de 

bem e em benefício de pessoa ligada, sinal, depósito em garantia ou importância paga para 

obter opção de aquisição; (iv) a parte das variações monetárias ativas que exceder as 

variações monetárias passivas; (v) empresta dinheiro a pessoa ligada se, na data do 

empréstimo, possui lucros acumulados ou reservas de lucros; (vi) paga a pessoa ligada 

aluguéis, royalties ou assistência técnica em montante que excede notoriamente do valor de 

mercado; ou (vii) realiza com pessoa ligada qualquer outro negócio em condições de 

favorecimento, assim entendidas condições mais vantajosas para a pessoa ligada do que as 

que prevaleçam no mercado ou em que a pessoa jurídica contrataria com terceiros.  
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Em relação à confusão patrimonial, esta está presente quando o patrimônio da 

sociedade serve a interesses outros, como dos sócios e acionistas ou das demais sociedades do 

grupo econômico. Exemplo pueril seria o da aquisição de veículo de luxo para o uso pessoal 

do sócio, a utilização de imóveis sem o pagamento da devida contraprestação, ou o fato de a 

empresa usufruir de mão de obra de empregados contratados por outra integrante do grupo, 

sem a devida regularização dos contratos de emprego ou algum tipo de contraprestação, em 

valor de mercado, pelos serviços.  

Isso não quer dizer que as empresas pertencentes ao mesmo grupo não possam 

aproveitar a sinergia gerada pela integração dos negócios. O simples fato de utilizar os 

serviços do mesmo contador, advogado, possuir o mesmo endereço ou partilhar instalações, 

linhas telefônicas, website, apresentar-se publicamente como grupo em material publicitário, 

dentre outras condutas geralmente levantadas pelo Fisco para comprovar a confusão 

patrimonial, não podem ser levadas em conta se há a devida contraprestação pelos serviços e 

utilização do patrimônio da outra empresa.  

Neste ponto, é importante que se ressalte que a própria Coordenação Geral de 

Tributação (Cosit), da Secretaria da Receita Federal do Brasil, reconhece que "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", 

como se depreende da Solução de Divergência nº 23/2012. Até a gestão de caixa unificada 

dentro do grupo é admitida217.  

Ou seja, desde que observados determinados cuidados para que o rateio de custos 

se dê de forma regular, não se pode dizer que há abuso de personalidade apto a ensejar a 

aplicação da disregard doctrine pela simples presença de compartilhamento de ativos e 

serviços.  

                                                
217 ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS A 
TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF. RECURSOS DA CONTROLADA EM CONTA DA 
CONTROLADORA. CONTA CORRENTE. RAZÃO DE SER DA HOLDING. Os recursos financeiros das 
empresas controladas que circulam nas contas da controladora não constituem de forma automática a 
caracterização de mútuo, pois dentre as atividades da empresa controladora de grupo econômico está a gestão de 
recursos, por meio de conta corrente, não podendo o Fisco constituir uma realidade que a lei expressamente não 
preveja. Recurso Voluntário Provido”. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). Acórdão nº 
3101001.094, 1ª Câmara / 1ª Turma Ordinária, publicado em 04/07/2013. 
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Por fim, e não menos importante, é de se lembrar que o art. 50 do Código Civil 

possibilita que o juiz determine a desconsideração da personalidade jurídica das sociedades, 

não sendo facultado ao auditor fiscal ou qualquer outro funcionário da administração pública 

lavrar autos de infração ou imputar responsabilidade em via administrativa com fulcro neste 

dispositivo legal.  

4.4. Outras hipóteses  

Além das hipóteses até então trabalhadas, existem outras potenciais formas de 

responsabilizar os grupos econômicos por dívidas tributárias que, embora pouco exploradas 

na doutrina e jurisprudência, merecem atenção.  

4.4.1. Art. 990 da Lei nº 10.406/02 c/c com o art. 126, III da Lei nº 5.172/66 

O art. 990218 do Código Civil está situado no capítulo das sociedades em comum, 

que são aquelas cujos atos de constituição não foram inscritos nos órgãos de registro219. A Lei 

Civil prevê que os bens e as dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os sócios 

são titulares em comum, bem como traz regras que responsabilizam solidária e ilimitadamente 

os sócios pelas obrigações sociais.   

A relevância para o tema surge quando alguns autores defendem que os grupos 

econômicos têm todos os elementos necessários para constituir uma sociedade de sobrenível, 

já que as empresas partícipes celebram, ainda que tacitamente, contrato em que se obrigam 

reciprocamente a contribuir para o exercício de atividade econômica e partilham os 

resultados. Neste sentido, Fábio Konder Comparato220:  

A nosso ver, o grupo econômico constitui, em si mesmo, uma 
sociedade. Os três elementos fundamentais de toda relação 
societária - a saber, a contribuição individual com esforços ou 
recursos, a atividade para lograr fins comuns e a participação em 
lucros e prejuízos - encontram-se em todo grupo. Ainda que o 
legislador não reconheça a personalidade jurídica dessa sociedade 
de segundo grau, que é um grupo personalizado, a relação 
societária que se estabelece entre as empresas ou sociedades 
agrupadas implica, necessariamente, uma unidade de direção e uma 
intercomunicação patrimonial.  

                                                
218 Lei 10.406/02: Art. 990. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, 
excluído do benefício de ordem, previsto no art. 1.024, aquele que contratou pela sociedade. 
219 NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa, volume I: teoria geral da empresa e direito 
societário. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, P. 343. 
220 COMPARATO, Fábio Konder. O poder de controle na sociedade anônima. 5. ed. atual. por Calixto Salomão 
Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 360.   
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Assim, o grupo econômico seria uma sociedade em comum. Combinando essa 

premissa com o quanto normatizado no art. 126, III, do Código Tributário Nacional, que 

dispõe que a capacidade tributária ativa independe da regularidade da constituição da pessoa 

jurídica, bastando a configuração de uma unidade econômica ou profissional, poderia se 

cogitar o enquadramento dos grupos na hipótese de responsabilidade do art. 990 do Código 

Civil.  

Essa conclusão parte de premissa equivocada, porque o grupo econômico não 

pode ser confundido com uma sociedade em comum. Seria curioso se toda vez que adquirisse 

o controle de uma empresa a controladora devesse formar com a própria sociedade controlada 

uma nova sociedade.  

Toda dinâmica do grupo só tem sentido pela sua característica plural de 

manutenção da individualidade das empresas componentes, embora sujeita a influências de 

maior ou menor grau pelo poder dominante. Aceitar essa tese significaria obrigar os grupos a 

se tornarem um bloco monolítico, em movimento reverso ao da desconcentração de recursos 

em que se fundamenta a sua existência. O grupo, caracterizado pela rede organizacional, 

passaria a se tornar uma unidade, conforme alerta de Teubner221, para quem “o carácter 

flexível e mutável de uma rede organizacional requer tão-só autonomização mas já não 

personificação: esta última, a ter lugar, acabaria por se revelar contraproducente e interferir 

negativamente sobre as três características do grupo”.   

Não custa lembrar o quanto disposto no art. 266 da Lei das Sociedades Anônimas: 

“As relações entre as sociedades, a estrutura administrativa do grupo e a coordenação ou 

subordinação dos administradores das sociedades filiadas serão estabelecidas na convenção 

do grupo, mas cada sociedade conservará personalidade e patrimônios distintos.” 

Descarta-se, pois, a possibilidade de equiparação do grupo econômico à sociedade 

em comum e a sua responsabilização por débitos tributários fulcrada no art. 990 do Código 

Civil, combinado com o art. 126, III do CTN.  

 

 

                                                
221 TEUBNER, Gunther. Unitas miltiplex: a organização do grupo de empresas como exemplo. Trad. Engrácia 
Antunes. Revista Direito GV, v. 1 n. 2. p. 077-100, jun-dez, 2005, p. 99.  
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4.4.2. Art. 116, parágrafo único da Lei nº 5.172/66 

Merece atenção, por fim, o parágrafo único do art. 116 do CTN, introduzido pela 

Lei Complementar nº 104/2001, que possibilita que a autoridade administrativa desconsidere 

“atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato 

gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, 

observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária”. 

Desde a edição da Lei Complementar 104 muito se tem debatido sobre o alcance 

da aplicabilidade desse dispositivo legal222. O que interessa, no momento, é saber se a 

autorização de desconsideração de atos ou negócios jurídicos se propõe a autorizar a 

desconsideração da personalidade jurídica em matéria tributária.  

Afirma-se que não. A norma é dirigida para o que se denomina planejamentos 

tributários abusivos, que ocorrem quando há a prática de atos com a finalidade de ocultação 

do fato gerador do tributo ou outro elemento da obrigação tributária. Leandro Paulsen 

explica223:  

Pelo disposto no parágrafo único do art. 116, ora em questão, resta 
o Fisco autorizado a desconsiderar atos ou negócios jurídicos 
praticados justamente para iludi-lo. Pode, com isso, identificar a 
ocorrência do fato gerador do tributo e efetuar o respectivo 
lançamento. Note-se que o artigo exige que o ato tenha o efeito de 
ocultar a ocorrência do fato gerador ou a natureza dos elementos 
que configuram a hipótese de incidência e que o ato tenha sido 
praticado com tal finalidade.   

Ou seja, o que a norma geral antielisiva, trazida pelo parágrafo único do art. 116 

do CTN, permite desconsiderar são os atos tendentes a ocultar a prática do fato gerador do 

tributo, o que não se confunde com a personalidade jurídica das sociedades. Caso as empresas 

componentes de grupo econômico pratiquem atos elisivos, mesmo em conluio, não haverá a 

responsabilização pelo fato de formarem grupo econômico, e sim pela prática dos atos 

dissimulados.  

É possível até que estes atos dissimulados envolvam o abuso de personalidade, 

nestes casos, além de desconsiderados para efeitos de lançamento do imposto e cobrança da 

                                                
222 Para maior aprofundamento, recomenda-se: FERRAGUT, Maria Rita. Evasão fiscal: o parágrafo único do 
art. 116 do CTN e os limites de sua aplicação. Revista Dialética de Direito Tributário nº 67. São Paulo, 
Dialética, 2001.; e MARTINS, Ives Gandra. O planejamento tributário e a L. C. 104. São Paulo: Dialética, 2001.  
223 PAULSEN, Leandro. Direito tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da 
jurisprudência. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 918. 
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exação tributária nos termos do parágrafo único do art. 116 do Código Tributário, é possível 

sejam utilizados como pressuposto para aplicação do art. 50 do Código Civil. O que não se 

pode é afirmar que a disregard doctrine pode estar fundamentada no CTN.  

É dizer, desconsiderar atos e negócios jurídicos para lançar tributo devido, como 

autoriza o dispositivo em comento, é diferente de desconsiderar a personalidade jurídica das 

sociedades para que se cobre dos sócios o tributo originalmente devido pelas empresas.  

Essa distinção tem um efeito pragmático muito importante. É que, como visto, a 

aplicação do art. 50 do Código Civil depende invariavelmente de ordem judicial, enquanto o 

art. 116, parágrafo único, do CTN é norma que confere poderes à Autoridade Administrativa.  

Pudesse a Autoridade Administrativa desconsiderar a personalidade jurídica, 

havendo a constatação de confusão patrimonial, o lançamento dos tributos já poderia ser 

realizado em nome também dos demais partícipes do grupo econômico. Não é isso, 

entretanto, que se pode concluir.  

No panorama da legislação atual, deparando-se a autoridade fiscalizadora com 

atos de confusão patrimonial e abuso de personalidade jurídica, pode haver o lançamento 

contra o contribuinte e os responsáveis nos limites autorizados pelo CTN, mas não a 

desconsideração da pessoa jurídica diretamente. Caso entenda que há chances desse abuso 

obstar a satisfação do crédito, deve reportar o fato à representação judicial do Ente Federativo, 

que então proporá a ação própria para buscar em juízo a devida autorização judicial e a 

aplicação da disregard doctrine224.  

Não, há, portanto, a autorização para que a autoridade fiscal venha a efetuar 

diretamente lançamento contra aquele que não é contribuinte ou responsável (como é o caso 

das empresas partícipes de grupos econômicos), nem aplicar administrativamente a teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica, não podendo o art. 116, parágrafo único, do CTN, 

ser utilizado como fundamento para tanto.   

                                                
224 Existem mecanismos para tanto. O pedido pode ser deduzido, por exemplo, em Ação Cautelar Fiscal, prevista 
pela Lei nº 8.397/92, ou mesmo em ação pelo rito ordinário com esse fim específico. 
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4.5. Problemas de ordem processual. Redirecionamento de Execução Fiscal. A 

Jurisprudência do STJ e o Devido Processo Legal 

A execução de dívidas feita pela Fazenda Pública corre segundo rito especial da 

Lei nº 6.830/80, a chamada Lei de Execuções Fiscais (LEF), tendo o Código de Processo 

Civil aplicação subsidiária.  

Via de regra, em relação aos tributos, após a constituição da obrigação pelo 

contribuinte ou pelo ente da administração pública, e apuração dos responsáveis, o débito é 

encaminhado para inscrição em Dívida Ativa pela Procuradoria Fiscal, que forma o título 

executivo extrajudicial (Certidão de Dívida Ativa), que instruirá o processo visando a 

expropriação de bens do devedor para a satisfação do crédito.  

A Execução Fiscal, então, é proposta contra do devedor, o fiador, o espólio, a 

massa, o responsável pessoa física ou jurídica, ou os sucessores, contra o qual o débito já 

deveria ter sido constituído em momento anterior, quando o sujeito apontado como obrigado a 

pagar o débito já deveria ter sido intimado para participar do processo administrativo e, em 

atenção ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal de 1988, exercido amplamente a sua 

defesa, respeitando o contraditório e o devido processo legal.  

Este tema – a obrigatoriedade de submissão prévia ao contraditório do lançamento 

contra codevedores – já foi alvo de análise pelo Supremo Tribunal Federal225, que prolatou 

decisão no sentido de que o contraditório é essencial para a validade da imputação. Em 

âmbito da administração da esfera federal, a observação do devido processo legal foi 

contemplada quando da edição da Portaria nº 2.284/2010, da Receita Federal do Brasil, que 

disciplina os procedimentos a serem adotados quando da constatação de pluralidade de 

sujeitos passivos de uma mesma obrigação tributária, trazendo a possibilidade ampla de 

defesa. Não obstante, como se verá, a edição da Portaria 180/2010 pela Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional ainda traz problemas. 

O art. 202 do CTN e o art. 2º, §5, I, da LEF determinam a inclusão dos 

corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa, e o art. 568, V, do Código de Processo Civil 

vigente (Lei nº 5.869/73) inclui o responsável tributário como sujeito passivo da execução, 

                                                
225Supremo Tribunal Federal. RE 608426 AgR, Relator(a):  Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, 
julgado em 04/10/2011, DJe-204 DIVULG 21-10-2011 PUBLIC 24-10-2011 EMENT VOL-02613-02 PP-00356 
RT v. 101, n. 917, 2012, p. 629-633. 
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situação mantida pelo inciso VI do art. 779 do Novo Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015), que permite que a execução seja promovida contra o responsável.  

Via de regra, quando, após a citação na Execução Fiscal, o sujeito ainda deseja 

resistir à pretensão fazendária, lhe é facultado, depois da garantia do feito, apresentar 

Embargos à Execução, quando poderá rediscutir o débito e a sua própria legitimidade passiva. 

Não sendo necessária a produção de provas, as matérias de ordem pública podem ser 

defendidas através de Exceção de Pré-Executividade, o que permite ao devedor se opor à 

pretensão fiscal sem dispender recursos com a garantia226.  

Ocorre que a prática dos tribunais tem revelado que algumas situações fogem à 

regra geral de apuração prévia da sujeição passiva, principalmente nos casos de 

responsabilidade por transferência, muito comum em caso de sucessão empresarial e 

responsabilidade dos administradores, bem como no caso da constatação de abuso de 

personalidade jurídica. Nestas hipóteses, o fato que enseja a obrigação de pessoas que não o 

devedor original pode ocorrer ou ser constatado em momento posterior ao ajuizamento da 

execução fiscal ou da inscrição em dívida ativa.  

Quando o fato é constatado antes do ajuizamento da ação, a Procuradoria Fiscal, 

autorizada pela Portaria PGFN 180/2010, retifica as CDAs para inclusão dos codevedores, 

sem que haja qualquer procedimento administrativo prévio em que o suposto responsável 

possa se defender227.  

Caso o processo já esteja em trâmite, a jurisprudência criou a figura do 

redirecionamento das execuções fiscais, que nada mais é do que a inclusão no polo passivo do 

feito executivo de pessoas não originalmente executadas, sem também haver contraditório 

prévio. 

                                                
226 Superior Tribunal de Justiça: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente 
às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". (Súmula 393, PRIMEIRA SEÇÃO, 
julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009). 
227 Conforme Portaria PGFN 180/2010, Art. 4º Após a inscrição em dívida ativa e antes do ajuizamento da 
execução fiscal, caso o Procurador da Fazenda Nacional responsável constate a ocorrência de alguma das 
situações previstas no art. 2º, deverá juntar aos autos documentos comprobatórios e, após, de forma 
fundamentada, declará-las e inscrever o nome do responsável solidário no anexo II da Certidão de Dívida Ativa 
da União. Art. 5º Ajuizada a execução fiscal e não constando da Certidão de Dívida Ativa da União o 
responsável solidário, o Procurador da Fazenda Nacional responsável, munido da documentação comprobatória, 
deverá proceder à sua inclusão na referida certidão. Parágrafo único. No caso de indeferimento judicial da 
inclusão prevista no caput, o Procurador da Fazenda Nacional interporá recurso, desde que comprovada, nos 
autos judiciais, a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 2º desta Portaria. 
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Juliana Furtado Costa Araujo228 entende que os incisos I e V do art. 568 do 

Código de Processo Civil possibilitam o redirecionamento, “se a responsabilidade destes 

terceiros não está configurada quando do ajuizamento do feito executivo, sendo que no 

decorrer do processo de execução ela vem à tona”. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento pelo cabimento do redirecionamento das execuções 

fiscais, como se verifica da Súmula 435229. 

Porém a questão fica ainda mais complicada quando se verifica que o 

redirecionamento da Execução Fiscal ou a inclusão do suposto responsável na CDA ocorre 

sem que haja qualquer oportunidade de defesa, de modo que o conhecimento da imputação só 

ocorre quando do recebimento do mandado de citação para pagar o débito.  

Não fosse o bastante, a jurisprudência que se consolidou no STJ autoriza o 

redirecionamento da execução e ainda inverte o ônus da prova quando o nome do 

corresponsável consta da CDA230, vedando ainda a apresentação de exceção de pré-

executividade.  

Assim, antes de apresentar qualquer defesa, em esfera judicial ou administrativa, o 

suposto codevedor se vê obrigado suportar o ônus de garantir a execução, tem negada a 

certidão de regularidade fiscal e o nome inscrito no CADIN. É uma situação frontalmente 

                                                
228 ARAUJO. Juliana Furtado Costa. O prazo para redirecionamento da ação de execução fiscal em face de 
terceiros responsáveis. Revista da PGFN Ano I, n. 1. Brasília: PGFN, 2011, p. 86. 
229 STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem 
comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 
(Súmula 435, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 13/05/2010). 
230 TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. 
PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE 
PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 
1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem 
material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de 
conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de 
dilação probatória. 
2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, 
Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida 
contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade 
assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua 
responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos 
embargos à execução. 
3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. 
(REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, 
DJe 04/05/2009). 
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violadora do Devido Processo Legal, e é exatamente o que ocorre quando o juízo das varas de 

execução fiscal autoriza o redirecionamento dos feitos para os grupos econômicos.  

A ausência de processo administrativo prévio ou de procedimento judicial que 

venha a, no processo de Execução Fiscal, possibilitar a ampla defesa e o contraditório nos 

casos de redirecionamento de execução fiscal para os codevedores é idêntica quando da 

constatação de abuso de personalidade jurídica: não há qualquer contraditório prévio à 

decisão que reconhece a confusão patrimonial ou desvio de finalidade, de modo que o suposto 

devedor primeiro sofre o ônus da responsabilização, para depois se defender. Não custa 

lembrar que a desconsideração da personalidade jurídica é sanção231, que nesse caso vem 

sendo aplicada ao arrepio da Constituição, em completa desatenção aos princípios do devido 

processo legal, ampla defesa e contraditório. 

Por fim, resta averiguar como a sanção do Novo Código de Processo Civil traz 

nova luz ao tema, através do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e se a 

sua aplicação mitigará o problema alhures apontado.  

4.5.1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica no Novo 
Código de Processo Civil e sua Aplicação nas Execuções Fiscais 

Conforme relatado, a responsabilização de pessoas que participem de grupo 

econômico por débitos tributários só pode ocorrer nas hipóteses de desconsideração da 

personalidade jurídica, ou seja, quando constatado abuso de personalidade.  

Foi visto que a jurisprudência relativa às execuções fiscais permite que o 

Exequente requeira o redirecionamento da cobrança para os responsáveis tributários ou 

                                                
231 Maria Rita Ferragut bem observou a situação, constatando haver "terrível patologia de nosso sistema 
processual, que, ao não aceitar a exceção de pré-executividade como meio de defesa do responsável tributário, e 
tampouco prever qualquer outra forma de defesa prévia, faz com que pessoas jurídicas alegadamente integrantes 
de grupos econômicos tenham que aguardar muitos anos para ter seus argumentos e provas apreciados nos autos 
dos embargos à execução fiscal. Afora isso, essas pessoas sujeitam-se à necessidade de oferecimento de bens 
para garantia do débito, BACEN-JUD, certidão positiva de débitos, provisionamento da dívida etc. O efeito, 
muitas vezes, é devastador. O Poder Judiciário resiste a aceitar a exceção de pré-executividade como meio de 
defesa prévia das pessoas jurídicas corresponsabilizadas, por entender, com base na Súmula 393 do STJ (01), 
que a exceção é incabível para a exclusão do responsável, tendo em vista a necessidade de dilação probatória. 
Atualmente resta a esses contribuintes o lento e oneroso caminho dos embargos à execução fiscal, em 
indiscutível mitigação do direito constitucional ao contraditório, que não é meramente formal, e que não nos 
parece ter sido assegurado somente pela possibilidade de oposição de embargos à execução fiscal". Em 
FERRAGUT, Maria Rita. Novo CPC: o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tornando 
efetivo o direito dos grupos econômicos oferecerem o contraditório. Disponível em: 
<http://www.fiscosoft.com.br/a/6rd8/novo-cpc-o-incidente-de-desconsideracao-da-personalidade-juridica-
tornando-efetivo-o-direito-dos-grupos-economicos-exercerem-o-contraditorio-maria-rita-ferragut>. Acesso em: 
11 mai. 2015. 
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solicite ao juízo a desconsideração da personalidade jurídica do Executado, quando entender 

presentes os requisitos legais necessários para tanto, e que, se convencido, o juiz pode 

determinar a inclusão destas pessoas no polo passivo da execução fiscal (no caso de 

responsabilidade), ou que os bens dos sócios e administradores sejam alcançados para o 

pagamento da dívida (no caso de desconsideração da personalidade jurídica), sem que haja 

qualquer tipo de contraditório prévio. Ou seja, aplica-se uma sanção sem a observância do 

devido processo legal.  

A edição da Lei nº 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil – NCPC) trouxe 

nova luz ao tema, quando previu, nos artigos 133 a 137232, o "incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica". Cabe, neste momento, analisar a compatibilidade do novo incidente 

com o rito das execuções fiscais.  

A Lei de Execuções Fiscais (LEF – Lei nº 6.830/80) prevê, no seu art. 1º, a 

aplicação subsidiária do Código de Processo Civil na execução judicial para a cobrança da 

Dívida Ativa dos Entes Federativos. O NCPC prevê expressamente, no §4º do art. 146, que 

"as remissões a disposições do Código de Processo Civil revogado, existentes em outras leis, 

passam a referir-se às que lhes são correspondentes neste Código", de modo que não há 

dúvidas sobre a aplicação subsidiária do Novo Código de Ritos à LEF. 

O pleito de instauração do incidente é cabível em todas as fases do processo, 

inclusive na execução fundada em título executivo extrajudicial, que é o caso das Execuções 

Fiscais, ou em fase recursal, como se depreende do art. 932 do NCPC233. Cabe, ainda, em 

processos de competência dos juizados especiais (art. 1.062). 

                                                
232 Art. 133.  O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do 
Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade 
jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de 
desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134.  O incidente de desconsideração é cabível em todas 
as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo 
extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações 
devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida 
na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente 
suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos 
pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135.  Instaurado o incidente, 
o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) 
dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. 
Parágrafo único.  Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137.  Acolhido o pedido de 
desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao 
requerente. 
233 Art. 932.  Incumbe ao relator: (...) VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, 
quando este for instaurado originariamente perante o tribunal. 
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A partir da entrada em vigor do Novo Código, toda vez que constatar a presença 

dos pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica o Exequente ou o 

Ministério Público deve requerer ao juízo a instauração do incidente, quando o imputado terá 

a oportunidade de apresentar defesa e requerer as provas cabíveis no prazo de quinze dias. 

Deste modo, se vê preservado o devido processo legal, já que se desfaz a presunção de 

culpabilidade contra o pretenso devedor, que poderá se defender de forma ampla antes de ter 

contra si aplicada a sanção e sem a necessidade de garantir previamente o feito.  

É de se notar que, de forma alguma, os direitos do Exequente são preteridos. É 

que, uma vez constatada a possibilidade de dilapidação do patrimônio ou fraude à execução, o 

representante da Fazenda poderá solicitar tutela de urgência no próprio incidente, conforme 

regras do art. 300 e seguintes, plenamente aplicáveis.  

Um ponto a se notar é o quanto disposto no §4º do art. 134, que diz que o 

"requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para 

desconsideração da personalidade jurídica". A dúvida que surge é se a prova da confusão 

patrimonial ou desvio de finalidade da sociedade deve ser pré-constituída ou se o Exequente 

poderá requerer a produção de novas provas no incidente. Parece que a parte que pretender 

obter a instauração do incidente deve juntar indícios suficientes para convencer o juízo de que 

o tema merece investigação aprofundada e, de logo, indicar as novas provas a serem 

produzidas.  

Há também que se verificar a regra do §2º do art. 134, que possibilita à Exequente 

dispensar a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for 

requerida na petição inicial. O que parece é que a hipótese se aplica apenas à inicial do 

processo de conhecimento, já que, ao longo do processo, o terceiro poderá se defender. Não se 

poderia admitir outra interpretação ao artigo, sob pena de ferimento do Devido Processo 

Legal, já que impor sanção a terceiro que não participou da formação do título sem que a 

defesa fosse oportunizada seria incompatível com a Constituição Federal por violação ao 

contraditório. 

Neste ponto, o caso da Execução Fiscal é mais grave do que das outras execuções 

de título extrajudicial. É que o terceiro em execuções de título extrajudicial pode opor 

embargos independente do ônus de garantia do juízo (art. 914 do NCPC), enquanto na 

Execução Fiscal é imprescindível esta providência, nos termos do §1º do art. 16 da LEF.  
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É importante não confundir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica 

deduzido na inicial com a inclusão do sujeito da Certidão de Dívida Ativa. Na hipótese de 

presença do nome do corresponsável no título, não há que se falar em desconsideração da 

personalidade jurídica, sendo o mesmo coobrigado e diretamente executado.  

Lembre-se que, nos termos do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da 

personalidade só pode ser decretada por um juiz. O que é necessário averiguar nestes casos é 

se houve a participação do coobrigado no processo administrativo fiscal que ensejou a 

formação do título. Se não houve, se o título formado unilateralmente e sem a observância do 

devido processo legal, o que há é nulidade do título, que deve ser arguida por exceção de pré-

executividade ou embargos à execução. 

É interessante destacar que o referido incidente é apto para a obtenção de 

provimento judicial que permita a desconsideração da personalidade jurídica para atingir o 

patrimônio dos sócios, bem como as demais empresas que tenham por ele sido utilizadas para 

frustrar a execução ou com a qual tenha havido confusão patrimonial, através da 

desconsideração inversa. É essa, de forma geral, a hipótese que contempla a possibilidade de 

atingir os bens dos demais partícipes dos Grupos Econômicos, inclusive nos casos em que há 

o controle através de pessoas e sociedades interpostas, ou outros métodos fraudulentos. 

Também é de fundamental importância para a compreensão da processualística da 

desconsideração da personalidade reforçar a distinção entre a aplicação da disregard doctrine 

e da responsabilidade tributária. Sob o ponto de vista processual, o responsável é parte do 

processo, enquanto o sócio ou administrador da empresa cuja personalidade foi 

desconsiderada apenas responde pela dívida com seu patrimônio, não integrando a lide, de 

modo a ser tratado como terceiro234.    

Esta ideia é reforçada pela localização do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica no próprio Código: Capítulo IV, Título III, que trata justamente da 

intervenção de terceiros. Quando se tratar de desconsideração da personalidade jurídica, 

                                                
234 FERRAGUT, Maria Rita. Incidente de desconsideração da personalidade juridical e os grupos econômicos. 
In: Org. CONRADO, Paulo Cesar; ARAUJO, Juliana Furtado Costa. O Novo CPC e seu impacto no direito 
tributário. São Paulo: Fiscosoft, 2015, p. 33. 
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portanto, caso não seja instaurado o incidente, o administrador ou sócio da empresa deverá 

opor-se através de embargos de terceiros, não embargos à execução235.  

O que se lamenta é que o incidente tem pressuposto muito específico: é utilizável 

apenas nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, e não nas outras hipóteses de 

constatação de responsabilidade por transferência em virtude de atos praticados ou 

descobertos ao longo da tramitação do processo de execução. Nestes casos, a inaplicabilidade 

do incidente é defensável, já que este responsável não é terceiro, sendo parte do processo. 

Não havendo a aplicação da disregard doctrine, não há que se falar de aplicação do 

incidente236. 

Como se defende que a responsabilização dos grupos econômicos por débitos de 

natureza tributária só poderá ocorrer através da desconsideração da personalidade jurídica, 

pode-se concluir que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no 

Novo Código de Processo Civil acaba por resolver grave lesão ao direito de defesa e 

presunção de inocência que ocorriam nos redirecionamentos de Execuções Fiscais.  

A partir da vigência do novo Código, as empresas partícipes de grupos 

econômicos, que porventura tenham seus patrimônios afetados pela desconsideração da 

personalidade jurídica de outra empresa do grupo, poderão finalmente exercer o direito de 

defesa antes de sofrer sanção.  

Permanece, contudo, a esdrúxula situação em relação aos redirecionamentos de 

execução fiscal fundados em responsabilidade, para os quais o novo incidente é inaplicável e 

o executado passa a sofrer as agruras do processo executório sem que tenha oportunizada a 

defesa prévia.  

 

                                                
235 FERRAGUT, Maria Rita. Incidente de desconsideração da personalidade juridical e os grupos econômicos. 
In: Org. CONRADO, Paulo Cesar; ARAUJO, Juliana Furtado Costa. O Novo CPC e seu impacto no direito 
tributário. São Paulo: Fiscosoft, 2015, p. 33. 
236 CANTANHEDE, Luis Claudio Ferreira. O redirecionamento à execução fiscal em virtude do encerramento 
irregular da sociedade executada e o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. In: Org. 
CONRADO, Paulo Cesar; ARAUJO, Juliana Furtado Costa. O Novo CPC e seu impacto no direito tributário. 
São Paulo: Fiscosoft, 2015, p. 67.  
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5. CONCLUSÃO  

A pesquisa foi iniciada com a intenção de desnudar o intrincado tema dos grupos 

de empresas, tão presente na realidade econômica brasileira e mundial, mas alvo de poucas 

reflexões no estudo da sua interação com o Direito Tributário.  

Esclareceu-se que dois modelos básicos de regulação dos grupos foram adotados 

pelos legisladores dos países que se ocuparam do tema: o modelo contratual, iniciado pela Lei 

Societária Alemã, que inspirou a Lei de Sociedades Anônimas do Brasil, define que são 

considerados grupos societários aqueles organizados através de formas contratuais com esse 

fim, como é a convenção de grupo brasileira. Nos países em que o modelo contratual não foi 

escolhido, a regulação do tema é feita pelo chamado modelo orgânico, em que características 

que revelam o domínio de sociedades por outras e a coordenação da atividade em prol de um 

interesse comum são os elementos-chave para identificação dos grupos.  

A análise do direito positivo brasileiro revelou que, embora o Direito Societário 

tenha adotado o modelo contratual, outros ramos do direito se utilizam da fórmula orgânica 

para identificação das relações grupais e a consequente atribuição de efeitos jurídicos a elas, 

como é o caso do Direito do Trabalho e do Direito Concorrencial.  

No Brasil convive com a realidade dos grupos societários de direito (contratuais) e 

de fato (decorrente de relações de controle ou coligação) outros tipos de grupos cuja relação 

de domínio não se manifesta nos termos da lei societária, sendo por vezes até informal ou 

ilícito, chamados de “grupos orgânicos”. Dessa forma, propôs-se a utilização da denominação 

“grupos econômicos” como gênero, do qual são espécies os grupos societários de fato e de 

direito e os grupos orgânicos.  

Descendo ao tema da responsabilidade tributária de grupos econômicos, a 

pesquisa analisou cinco hipóteses potencialmente utilizáveis para que se atribua aos 

integrantes do grupo o dever de pagar tributos cujo fato gerador foi praticado por outro 

partícipe.  

A solidariedade prevista no art. 30, IX, da Lei nº 8.212/91, lei ordinária, foi 

refutada, tendo em vista a afronta à reserva de lei complementar imposta pelo art. 146, III, da 

Constituição Federal de 1988.  
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A possibilidade de utilização do art. 124, II, do Código Tributário Nacional como 

forma de fundamentar a responsabilização solidária dos integrantes dos grupos também foi 

afastada devido ao fato de o “interesse comum na situação que constitua o fato gerador” não 

se confundir com o interesse de grupo, bem como exigir a prática conjunta, no mesmo polo da 

relação jurídica, do fato que enseja a cobrança do tributo, o que, via de regra, não se encontra 

nos grupos.  

A hipótese de combinação do art. 990 da Lei nº 10.406/02 com o art. 126, III, da 

Lei nº 5.172/66, para a equiparação do grupo econômico a sociedades em comum também foi 

afastada, já que esta interpretação desvirtua a própria noção de grupos econômicos.  

Em relação ao quanto disposto no art. 116, parágrafo único do CTN, concluiu-se 

que, embora a lei autorize a desconsideração de atos e negócios jurídicos para efeitos de 

tributação, não há permissão para abordar a sujeição passiva e se desconsiderar a 

personalidade jurídica de participantes de grupos econômicos para alcançar o patrimônio dos 

demais integrantes.  

Por fim, restou demonstrado que a teoria da desconsideração da personalidade 

jurídica é plenamente aplicável aos grupos econômicos, com fundamento no art. 50 do 

Código Civil, desde que comprovados pelo Fisco e reconhecidos pela autoridade judicial os 

requisitos legais para tanto: o abuso de personalidade, configurado pela confusão patrimonial, 

ou o desvio de finalidade da sociedade.  

Sendo a hipótese de desconsideração possível, analisaram-se alguns problemas 

processuais decorrentes da violação ao princípio do devido processo legal na dinâmica atual 

do redirecionamento de execuções fiscais, bem como as perspectivas de solução decorrentes 

do advento do Novo Código de Processo Civil, que trouxe a figura do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica.  

Espera-se, assim, ter contribuído para o debate em torno desse importante tema, 

bem como que as discussões travadas na doutrina reflitam em alterações legislativas e 

jurisprudenciais, de modo a melhor se regular os efeitos jurídicos a serem atribuídas a essa 

forma de exercício da atividade empresarial através de empresas plurissocietárias, os grupos 

econômicos.  
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