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RESUMO 

 

O presente trabalho de monografia tem como objetivo enumerar as hipóteses em 

que existirá a responsabilidade tributária dos grupos econômicos, com o auxílio dos 

entendimentos dos Superiores Tribunais bem como com a ajuda dos doutrinadores 

que manifestam grande conhecimento sobre o tema. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade Tributária. Grupos Econômicos.  
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ABSTRACT 

 

 

The present work of monograph aims to enumerate the hypotheses in which there 

will be the tax responsibility of the economic groups, with the help of the 

understandings of the Superiors Courts as well as with the help of the doctrinators 

who manifest great knowledge on the subject. 

 

Keywords: Tax Responsibility. Economic Groups. 
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INTRODUÇÃO 
 

Os seres humanos vivem em constante necessidade de juntar-se em 

colaboração para realizar atividades e, dessa forma, primam por viverem em grupos 

que se complementam pelas finalidades no qual concerne a cada indivíduo. 

Dizer que o ser humano é sociável por natureza nos traz grande elucidações 

referentes ao século XVIII, quando Jean -Jacques Rousseau, em sua obra “O 

Contrato Social”, percebeu que a busca pelo bem – estar era a única forma pelo qual 

movia as ações humanas e que, para concretizar essas ações, muitas vezes se 

utilizavam do interesse comum, fazendo com que houvesse uma assistência mútua 

de seus semelhantes, com base em um contrato social.1 

Nesta linha, e caminhando um pouco mais para frente, já é comum se deparar 

com sociedades que, em busca de desenvolvimento, se unem para serem mais 

efetivas e produtivas, tornando-se grupos econômicos. Mas, essa conotação advém 

de pluralidades intrínsecas ao nosso ordenamento jurídico, respaldando-se no ramo 

de direito em que se analisa esse fato, bem como o que concerne à 

responsabilização individual pelos seus membros.  

Desta feita, há algumas caracterizações para considerarmos um grupo de 

sociedades como um grupo econômico, o que culmina em duas diferentes situações: 

os grupos de direito e os de fato. 

Em um primeiro momento será abordado o conceito de grupo econômico de 

direito e sua positivação na Lei das Sociedades Anônimas, enquanto, em um 

segundo momento, identificar-se-á os grupos de fato, presente em nosso 

ordenamento jurídico em legislações esparsas. 

Explicitadas as formas de grupos econômicos, trar-se-á à esta investigação, 

com base no Código Tributário Nacional e na Constituição Federal, identificar a 

figura do contribuinte e do responsável tributário, explorando a fundo os conceitos de 

sujeito ativo e sujeito passivo da obrigação tributária, bem como suas capacidades. 

Definir-se-á, a seguir, as hipóteses de solidariedade tributária, e sua 

disparidade com o conceito de solidariedade subsidiária, para tanto, exemplificando 

os aspectos que cerceia cada um deles. 

E, por fim, será explicitado o significado da responsabilidade tributária, o que 

não se demonstra uma atividade simples, trazendo os significados da 
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responsabilidade por sucessão e transferência, da responsabilidade de terceiros e 

da responsabilidade tributária nos grupos econômicos, utilizando-se, para essa 

investida, entendimentos do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal 

Federal. 

                                                                                                                                                                                     
1 ROUSSEAU, Jean-Jacques. O Contrato Social. Rident Castigat Mores, 2001. p.23 
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1 – Grupo econômico de Direito 

 

Os grupos econômicos de direito, ou também conhecidos como 

convencionais, estão regulados na Lei Federal nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por 

Ações ou Lei da S.A), no Capítulo XXI, que instruí sua sistemática, estabelece 

critérios para sua configuração e disciplina os mecanismos de proteção relacionados 

aos interesses das sociedades quanto a estrutura do grupo e sua constituição. Nas 

palavras de Fran Martins: 

 

“o que caracteriza um grupo de sociedades é o fato de constituir ele 
um conjunto de sociedades juridicamente independentes, mas 
economicamente unidas”, segundo “um princípio hierárquico”, em 
que conservam “sua personalidade moral própria sob a dominação, 
sob a direção comum, de um mesmo sujeito de direito” 2 

 

 Sendo assim, sua constituição se dá por sociedades controladoras e 

controladas, pelo qual será convencionada a combinação de seus recursos ou 

esforços para realização de seus objetos, ou para efetivar a participação de 

atividades ou empreendimentos comuns, conforme artigo 265 da Lei das 

Sociedades Anônimas in verbis:  

 

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.  

 

Deve-se, para tanto, a sociedade controladora, ou de comando do grupo, ser 

brasileira e exercer de forma direta ou indireta, e de modo permanente, o controle 

das sociedades filiadas, possuindo a titularidade de direitos de sócio ou acionista, ou 

ainda por intermédio de um acordo com outros sócios-quotistas ou acionistas, como 

demonstra o §1º, art. 265, Lei das Sociedades Anônimas, in verbis:  

 

§ 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.  

 

                                                           
2 MARTINS, Frans. Comentários à Lei das S.A. São Paulo: Forense, 1979, vol. 3º, p. 420, n. 1.118 
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No que se refere à sociedade controladora, Modesto Carvalhosa3 traça um 

paralelo entre o direito societário brasileiro e o direito societário alemão, 

compreendendo que há duas diferenças entre seus regimes, sendo a primeira delas 

que a direção única do grupo econômico estará a cargo de uma administração 

própria, apartada e autônoma com respeito à administração da controladora. E a 

segunda, é que o direito societário brasileiro não possui “contrato de dominação”, 

mas de subordinação ao convênio. Ou seja, quando a lei versa sobre “sociedade de 

comando” refere-se ao comando acionário (controle) e não ao comando de grupo, 

no sentido que lhe empresta o direito societário alemão no contrato de dominação. 

Ainda, no que pese a combinação de recursos ou esforços para realização do 

objeto social do grupo, baseada nas relações entre as sociedades, a estrutura 

administrativa do grupo e a coordenação ou subordinação dos administradores das 

sociedades filiadas justificada na convenção por eles constituída, conservará 

personalidade e patrimônio distintos em face do grupo, como ilustrado por Maria Rita 

Ferragut: 

 

[...] a existência de grupo econômico não compromete ou desnatura 
a identidade das empresas associadas, que permanecem como 
pessoas jurídicas distintas e autônomas, respondendo cada qual pelo 
pagamento das dívidas contraídas de forma isolada, exceto quando 
houver disposição legal sem sentido contrário [...]4 

 

Demonstrada, em um primeiro momento, as características e a natureza do 

grupo econômico de direito, tratar-se-á neste ponto sobre a sua designação, que 

deverá possuir o grupo de sociedades a denominação de que constarão as palavras 

“grupo de sociedades” ou “grupo, ficando à exclusividade desses grupos essa 

denominação, como determina o art. 267 da Lei das Sociedades Anônimas e seu 

parágrafo único, in verbis: 

 

Art. 267. O grupo de sociedades terá designação de que constarão 
as palavras "grupo de sociedades" ou "grupo". 
 
Parágrafo único. Somente os grupos organizados de acordo com 
este Capítulo poderão usar designação com as palavras "grupo" ou 
"grupo de sociedade". 
 

                                                           
3 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei das sociedades anônimas, 4º volume: tomo II: arts. 243 
a 300: lei nº 6.404. ed 5. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 397-400  
4 FERRAGUT, Maria Rita. Grupos econômicos e solidariedade tributária. Revista Dialética de Direito 
Tributário, n.229, outubro, 2014, p.88-100 
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 Nesse sentido, cabe aqui um esclarecimento a respeito dos grupos de direito, 

assim convencionados pelo art. 265 Lei das Sociedades Anônimas, no que tange a 

realidade desses conglomerados perante a outro tipo de grupo econômico, que será 

melhor elucidado à frente, denominados “grupos econômicos de fato.  

Em uma matéria publicada no jornal Valor Econômico5 pela advogada Martha 

Gallardo Sala Bagnoli6, a respeito da indefinição de grupos econômicos, há a 

retratação da forma predominadora pelo qual os grupos econômicos vêm se 

estabelecendo, e, por mais que no grupo societário de direito a Lei rompa o 

pressuposto de independência da sociedade, assumindo a presença de influências 

econômicas externas e unidade do grupo que integra, são o menor número, de 

acordo com o Anuário do Valor Econômico. 

 

[...]dos 200 maiores grupos apresentados no Anuário do Valor 
Econômico "Grandes Grupos", o número daqueles estabelecidos 
como grupo de direito na forma dos artigos 265 e seguintes da Lei 
das S.A. é pequeno. Em pesquisa adicional nos cadastros da Junta 
Comercial do Estado de São Paulo, a partir da designação de 
"grupo" na forma do artigo 267 da Lei das S.A., e filtrando pelo tipo 
societário "grupo", o resultado é de somente o número de 10 
entidades registradas no órgão [..] (Indefinição de grupo econômico. 
(2015). Jornal Valor Econômico, São Paulo) 

 

Os grupos econômicos de direito, assim entendidos os grupos de sociedades 

convencionados no Capítulo XXI da Lei das Sociedades Anônimas, para serem 

constituídos necessitam de uma convenção aprovada pelas sociedades que o 

componham, devendo preencher alguns requisitos quanto a sua constituição, 

registro e publicidade, enumerados na Lei das Sociedades anônimas, como as 

condições de participação, admissão e extinção das diversas sociedades e, de 

grande importância, os órgãos e cargos da administração do grupo, suas atribuições 

e as relações entre a estrutura administrativa do grupo e as das sociedades que o 

componham, como demonstra o art. 269 da Lei das Sociedades Anônimas, in verbis:  

 

Art. 269. O grupo de sociedades será constituído por convenção 
aprovada pelas sociedades que o componham, a qual deverá conter: 

I - a designação do grupo; 

                                                           
5 Indefinição de grupo econômico. (2015). Jornal Valor Econômico, São Paulo. 
6 Martha Gallardo Sala Bagnoli é advogada no escritório de advocacia Leite de Barros Zanin 
Advocacia. É graduada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e possui Mestrado pela 
Universidade de São Paulo. 
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II - a indicação da sociedade de comando e das filiadas; 

III - as condições de participação das diversas sociedades; 

IV - o prazo de duração, se houver, e as condições de extinção; 

V - as condições para admissão de outras sociedades e para a 
retirada das que o componham; 

VI - os órgãos e cargos da administração do grupo, suas atribuições 
e as relações entre a estrutura administrativa do grupo e as das 
sociedades que o componham; 

VII - a declaração da nacionalidade do controle do grupo; 

VIII - as condições para alteração da convenção.  

 

A respeito da convenção constituidora dos grupos, temos que sua aprovação 

deverá observar as normas de direito vigente para a modificação do contrato social 

ou do estatuto social, ficando vinculada, portanto, a vontade das convenentes 

manifestada no âmbito dos seus acionistas, como alude o art. 270 da Lei das 

Sociedades Anônimas, in verbis:  

 

Art. 270. A convenção de grupo deve ser aprovada com observância 
das normas para alteração do contrato social ou do estatuto (art. 136, 
V).  

 

 Sendo assim, a convenção é de um negócio tipicamente obrigacional, de 

natureza plurilateral, que afeta tanto a empresa, enquanto organização dos fatores 

de produção visando a determinado fim, como a própria sociedade e seus 

acionistas, na medida em que institui a sujeição dos administradores às normas, 

regulamentos e circulares emanados da direção do grupo7. 

Neste sentido, a convenção trás consigo mudanças consideráveis às 

sociedades convenentes ao que diz respeito a seus estatutos sociais, pois, como 

mencionado acima, é um negócio tipicamente obrigacional, e isso trás grande peso 

para a estrutura organizacional das companhias, seja no que tange a autonomia da 

sua pessoa jurídica ou de seu patrimônio. E, devido a este fato, foi garantido aos 

sócios ou acionistas dissidentes da constitutiva do grupo o direito ao reembolso de 

suas ações ou quotas, como afirma o art. 270 em seu parágrafo único, in verbis: 

 

                                                           
7 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei das sociedades anônimas, 4º volume: tomo II: arts. 243 
a 300: lei nº 6.404. ed 5. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 382-383 
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[...]Parágrafo único. Os sócios ou acionistas dissidentes da 
deliberação de se associar a grupo têm direito, nos termos do artigo 
137, ao reembolso de suas ações ou quotas.[..] 
 

Para que a constituição do grupo tenha efeito no mundo jurídico, é necessário 

o arquivamento de alguns documentos no registro do comércio da sede da 

sociedade de comando, como é o caso da convenção de constituição do grupo, os 

atos societários de cada sociedade que aprovou a convenção e a declaração 

autenticada das quotas ou número de ações que detenham a sociedade 

controladora e as demais sociedades integrantes, ou exemplar de acordo de 

acionistas que assegura o controle da sociedade, como assevera o art. 271 da Lei 

das Sociedades Anônimas, in verbis: 

 

Art. 271. Considera-se constituído o grupo a partir da data do 
arquivamento, no registro do comércio da sede da sociedade de 
comando, dos seguintes documentos: 

I - convenção de constituição do grupo; 

II - atas das assembléias-gerais, ou instrumentos de alteração 
contratual, de todas as sociedades que tiverem aprovado a 
constituição do grupo; 

III - declaração autenticada do número das ações ou quotas de que a 
sociedade de comando e as demais sociedades integrantes do grupo 
são titulares em cada sociedade filiada, ou exemplar de acordo de 
acionistas que assegura o controle de sociedade filiada. 

 

No que pese as sociedades integrantes não possuírem sede no mesmo local 

da sociedade controladora, estas terão que arquivar as atas das assembleias-gerais, 

ou instrumento no registro de comércio de seus respectivos domicílios, sem prejuízo 

do registro na sede da sociedade de comando, como emana o §1º da Lei das 

Sociedades Anônimas, in verbis: 

 

[...]§ 1º Quando as sociedades filiadas tiverem sede em locais 
diferentes, deverão ser arquivadas no registro do comércio das 
respectivas sedes as atas de assembléia ou alterações contratuais 
que tiverem aprovado a convenção, sem prejuízo do registro na sede 
da sociedade de comando. 

 

Ainda, como já visto anteriormente, cada sociedade conservará sua 

personalidade e patrimônio distintos, e isso também repercute quanto a 

administração individual das sociedades que perfazem o grupo econômico, que, 
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salvo disposição expressa na convenção, quando se tratar de terceiros, caberá 

exclusivamente aos administradores de cada sociedade, em acordo com os 

respectivos estatutos ou contratos sociais, como preconizado no parágrafo único do 

art. 272 da Lei das Sociedades Anônimas, in verbis: 

[...] Parágrafo único. A representação das sociedades perante 
terceiros, salvo disposição expressa na convenção do grupo, 
arquivada no registro do comércio e publicada, caberá 
exclusivamente aos administradores de cada sociedade, de acordo 
com os respectivos estatutos ou contratos sociais[...].  

 

Ainda assim, por mais que possuam suas singularidades, deverão na 

convenção definir a estrutura administrativa do grupo, que abrangerá a criação de 

órgãos de deliberação colegiada, como o conselho de administração, e cargos de 

direção-geral. Sendo assim, a lei nos traz em seu dispositivo a necessidade da 

criação de uma estrutura administrativa para que grupo cumpra com seu objetivo em 

consonância com os objetivos intrínsecos à estrutura administrativa individual de 

todas as sociedades que o formam. 

E, indo neste mesmo sentido, Modesto Carvalhosa8 nos remete que na 

confecção da convenção não se pode abranger todo encadeamento de interesses 

das sociedades que estabeleceram o pacto, mas sim parte dele, pois é 

imprescindível que exista uma esfera relevante de interesse próprio das sociedades 

participantes, sob pena de caracterizar-se uma incorporação ou uma fusão de fato, 

com a completa despersonificação das sociedades do grupo. E, por fim, que essas 

esferas de interesse sejam exaustivamente declaradas na convenção, intentando a 

evitar conflitos entre as administrações das sociedades convenentes e a direção do 

grupo. 

Sendo assim, verifica-se que da constituição do grupo de direito, com as 

definições das estruturas administrativas e dos objetivos persecutórios das 

sociedades conglomeradas, há um horizonte retilíneo traçado por diretrizes e com 

adoção de políticas empresariais para que se concretize o fim almejado do grupo.  

Ainda, caminhando um pouco mais sobre os grupos econômicos, desvendar-

se-á, neste momento, os grupos econômicos de fato. 

                                                           
8 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei das sociedades anônimas, ed 5. São Paulo: Saraiva 
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1.1 – Grupo econômico de fato 
 

Os grupos econômicos de fato, diferentes do direito ou convencional, não 

dependem da Legislação Societária e tampouco uma constituição para que seja 

caracterizado, isto porque sua configuração está esparsa em outros diplomas do 

nosso ordenamento jurídico, como na legislação trabalhista, previdenciária e na 

tributária9.  

Quanto à legislação trabalhista, é de bom tom demonstrar que o conceito de 

grupo econômico é bastante amplo no sentido de caracterizar a responsabilidade 

solidária das sociedades, isto porque a Consolidação das Leis do Trabalho sempre 

possuiu caráter protecionista e garantidor, representada pela sua preocupação em 

regular as relações entre o binômio empresa e empregado, trazendo garantias aos 

empregados, justamente por encontrarem-se na situação de hipossuficiência na 

presente relação jurídica. 

Nesse sentido, o conceito de grupo econômico para esfera do trabalho é 

determinada pela a junção de uma ou mais empresas, detentoras de personalidade 

jurídica própria, que estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou 

quando integrem grupo econômico, mesmo que guarde cada personalidade jurídica 

sua autonomia, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da 

relação de trabalho, como disposto no §2º do art. 2º da Consolidação das Leis do 

Trabalho, in verbis: 

 

Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, 
que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria 
e dirige a prestação pessoal de serviço. 

§ 2o Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma 
delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, 
controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo 
guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, 
serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da 
relação de emprego.  

 

                                                           
9 FERRAGUT, Maria Rita. Grupos econômicos e solidariedade tributária. Revista Dialética de Direito 
Tributário, n.229, outubro, 2014, p.88-100 
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A princípio, quando interpreta-se o conceito de grupo econômico na esfera do 

trabalho, temos que o conceito é abrangente, pois nos remete há duas hipóteses de 

configuração de grupo econômico, sendo a primeira já vista anteriormente quando 

tratamos neste trabalho sobre os grupos convencionais ou de direito, e a segunda e 

mais importante neste momento, que é a configuração de grupo de fato quando 

encontramos uma desvinculação constitutiva, no sentido de não se organizarem a 

partir de uma convenção, de um grupo econômico, baseando-se, a priori, na ideia de 

controle comum das sociedades por meio da existência de controle, administração 

ou direção das sociedades envolvidas. 

E, neste esteio, basta-se observar que a preocupação do legislador no 

momento da criação de tal dispositivo, e novamente trazendo a ideia protecionista 

de que existe uma relação de hipossuficiência entre o empregado e empregador, foi 

a de garantir que as dívidas trabalhistas sejam adimplidas, sendo indiferente a forma 

de configuração do grupo econômica, bastando que exista uma reciprocidade das 

sociedades quanto os ramos ou setores da atividade social, baseando-se no 

controle comum. 

Por fim, tivemos uma novidade positiva com a reforma da Consolidação das 

Leis Trabalhistas com a introdução do §3º10, pois trouxe consigo maior segurança 

jurídica quanto à aplicação do conceito de grupo econômico, não bastando apenas 

que duas personalidades jurídicas estranhas uma à outra detivessem mesmo 

endereço de estabelecimento e realizassem a mesma atividade econômica, ou que 

possuíssem mera identidade de sócios, para serem  taxadas como um grupo, como 

previsto no parágrafo anterior. Consoante com esta linha de raciocínio, segue trecho 

do parecer do Senador Ricardo Ferraço11 

 

(...) é meritória a redação do § 3º no art. 2º da CLT feita pelo PLC, 
que prevê que não basta para categorização de grupo econômico a 
mera identidade dos sócios, mas sim a demonstração de interesse 
integrado, efetiva comunhão de interesses, e atuação conjunta das 
empresas. A Justiça do Trabalho entende atualmente de maneira 
diversa, gerando grande insegurança jurídica uma vez que uma 
empresa pode ter de arcar com custos trabalhistas de outra, 
entendimento que merece ser confrontado. Mais uma vez 
salientamos: a insegurança jurídica desincentiva o emprego formal e 

                                                           
10 § 3o Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a 
configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a 
atuação conjunta das empresas dele integrantes.” 
11 FERRAÇO, Ricardo. Parecer n._.2017. p.60-61  
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desestimula o investimento do setor privado (que, por sua vez, 
também é catalisador de empregos). (...)  

 

 Nessa linha, pairava grandes indefinições na esfera do trabalho quanto essa 

aplicação, o que gerava danosas decisões judicias, devida às consequentes 

caracterizações indevidas de grupos econômicos, como abordado no trecho a seguir 

do parecer do senador Ricardo Ferraço12: 

 

[...] Oportuno salientar que muitas danosas decisões judiciais invocam não a 

lei, mas princípios ou teorias, como a chamada “teoria da subordinação 

estrutural”, para inovar na ordem jurídica. Há uma profusão de ações 

reconhecendo vínculos empregatícios e responsabilidades trabalhistas entre 

empregados de uma empresa A e o empregador de uma empresa B, 

meramente porque B e A pertencem a uma mesma cadeia produtiva. Há 

previsão legal para essas condenações? Não. Isto impede que os juízes 

criem normas, à revelia do Congresso? Também não. [...]  

 

Caminhando um pouco mais a frente sobre as legislações adjacentes à 

societária e trabalhista, no que se remete à configuração de grupo econômico, 

encontramos na Instrução Normativa RFB nº 971/2009, no art. 49413, a 

caracterização baseada na união de duas ou mais empresas que estiverem sob a 

direção, controle ou administração de uma delas, compondo grupo industrial, 

comercial ou de qualquer outra atividade econômica. 

Ao analisarmos o estabelecido nas legislações citadas, vemos que há pontos 

de convergência quanto à existência dos referidos grupos de fato, convalidando, 

desta forma. para sua existência o (i) controle, (ii) administração, ou direção entre as 

sociedades envolvidas 14 

Logo, para melhor consignar o significado do que são os grupos econômicos 

de fato, busquemos, além do que a legislação nos elucida, na doutrina o que se tem 

a respeito: 

Nelson Ezirik conceitua o grupo econômico de fato como: 

                                                           
12 FERRAÇO, Ricardo. Parecer n._.2017. p.60-61 
13 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. 
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O grupo de fato é aquele integrado por sociedades relacionadas tão 
somente por meio de participação acionária, sem que haja entre elas 
uma organização formal ou obrigacional. As relações jurídicas 
mantidas entre as sociedades que integram o grupo devem ser 
fundamentadas nos princípios e nas regras que regem as relações 
entre as companhias isoladas. 15 

 

 Ainda, nas palavras de Fabio Ulhôa Coelho: 

 

Os grupos de fatos se estabelecem entre sociedades coligadas ou 
entre controladora e controlada. Coligadas são aquelas em que uma 
tem influência significativa sobre a outra, sem, controla-la. Já 
controladora é aquela que detém o poder de controle de outra 
companhia16.  

 

Desta forma, podemos afirmar que para que seja configurado o grupo 

econômico “de fato” é fundamental que uma das sociedades tenha influência 

significativa sobre a outra, sem controla-la (coligada), ou que uma das empresas 

seja possuidora de direitos de sócio sobre as outras que lhe assegure, de modo 

permanente, preponderância nas deliberações sociais, em especial o de eleger a 

maioria dos administradores, hipótese esta em que será classificada como 

sociedade controladora, como robora o art. 116, “a” da Lei das Sociedades 

Anônimas, in verbis: 

 

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;  

 

Portanto, conciliada as características da configuração de grupo econômico 

de fato, cabe neste momento exemplificar o que são as sociedades coligadas, 

                                                                                                                                                                                     
14 FERRAGUT, Maria Rita. Grupos econômicos e solidariedade tributária. Revista Dialética de Direito 
Tributário, n.229, outubro, 2014, p.88-100 
15 EIZIRIK, Nelson. A lei das S/A comentada. São Paulo: Quartier Latin, 2011. v. 3.p 515-516 
16 COELHO, Fabio Ulhoa. Manual de direito comercial: direito de empresa. ed 23.São Paulo: Saraiva, 
2011. p. 256 
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controladas e controladoras, base para a compreensão deste trabalho para a 

discussão da responsabilidade tributária destes grupos. 

 Para isso, utilizaremos dois diplomas de nosso ordenamento jurídico que 

possuem consonância sobre este tema: o Código Civil (Lei nº 10.406, de 10 de de 

2002) e a Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976). 

As sociedades coligadas estão previstas no art. 1.099 do Código Civil e nos 

§1º, §4º e §5º da Lei das Sociedades Anônimas, in verbis: 

 

Código Civil 

Art. 1.099. Diz-se coligada ou filiada a sociedade de cujo capital outra 
sociedade participa com dez por cento ou mais, do capital da outra, 
sem controlá-la. (BRASIL, 2002) 

 

Lei das Sociedades Anônimas 

Art. 243. O relatório anual da administração deve relacionar os 
investimentos da companhia em sociedades coligadas e controladas 
e mencionar as modificações ocorridas durante o exercício. 

§ 1o São coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha 
influência significativa. 

§ 4o 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-la. 

§ 5o É presumida influência significativa quando a investidora for 
titular de 20% (vinte por cento) ou mais do capital votante da 
investida, sem controlá-la 

 

Da compreensão que foi explanado anteriormente, serão consideradas 

coligada as sociedades cuja uma participa no capital da outra com dez por cento ou 

mais sem controlá-la 17 Além disso, trouxe-se a Lei das Sociedades Anônimas o 

conceito de “influência significativa” para caracterização da coligação das 

sociedades, considerando existir influência significativa quando a investidora deter 

ou exercer o poder de participação nas decisões das políticas financeiras ou 

operacional das invetidas, sem, no entando, controlá-las.  

Esse conceito, no entanto, foi trazido pela nova redação dada ao §1º da Lei 

das Sociedades Anônimas pela Lei nº 11.941 de 27 de maio de 2009, que também 

acrescentou ao art. 243 da Lei das Sociedades Anônimas os parágrafos §4 e §5, 

trazendo um novo e moderno conceito às sociedades coligadas, sendo a coligação 
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entre sociedades caracterizadas pelo nível de influência que uma sociedade com 

participação relevante excerça sobre outra, como será demonstrado por Modesto 

Carvalhosa: 

 

[...]Em linha com a melhor doutrina, a Lei n. 11.941/2009 alterou a 
redação 

do § 1o deste art. 243, a fim de conceituar a sociedade coligada 
como aque- la sobre a qual a investidora exerça influência 
significativa, em substituição ao critério anterior, baseado na 
titularidade de ao menos 10% do capital social. Mais adiante 
acrescentou o novo § 4o a este art. 243, o qual define influência 
significativa como o poder de a investidora participar nas decisões 
das políticas financeira ou operacional da investida, sem, no entanto, 
controlá-la. Já o § 5o, também acrescentado pela Lei de 2009, 
estabelece a presunção de influência significativa sempre que a 
investidora detiver pelo menos 20% do capital com direito a voto da 
investida. 

Note-se que, desde o final de 2007 até a reforma de 2009, o conceito 
de influência significativa vinha previsto no caput do art. 248 da Lei 
Societária. Com efeito, a redação de referido dispositivo havia sido 
alterada pela Lei n. 11.638/2007, de modo a substituir a exigência de 
relevância do investimen- to pela de influência significativa, para fins 
de adoção do método de avalia- ção pela equivalência patrimonial. 

Ocorre que a Lei n. 11.941/2009 novamente alterou a redação do 
caput do art. 248, desta vez para suprimir a referência à influência 
significativa da investidora na investida, a qual passou a estar 
prevista no § 1o e nos novos §§ 4o e 5o, todos deste art. 243. 

Nesse particular, a Lei de 2009 corrigiu uma imprecisão da Lei n. 
11.638/2007, retirando a menção à influência significativa do artigo 
que trata do método da equivalência patrimonial, para inseri-la neste 
art. 243, ampliando o conceito de sociedade coligada, que deixa de 
ser baseado em participação no capital e passa a depender da 
influência efetivamente exercida pela investidora nas atividades da 
investida. 

A definição legal de influência significativa (§ 4o) foi trazida das 
normas internacionais de contabilidade, mais especificamente do IAS 
n. 28 editado pelo International Accounting Standards Board, 
segundo o qual ela consiste, exatamente, no poder de participar nas 
decisões das políticas financeira e operacional da sociedade 
investida, sem que a investidora exerça o controle, isolado ou 
conjunto, sobre tais políticas. A mesma norma contábil estabele- ce 
presunção idêntica àquela prevista no § 5o deste art. 243. 

Deve ficar claro que a sociedade deverá ser considerada coligada, 
ense- jando, inclusive, a avaliação do investimento pelo método da 
equivalência patrimonial, também na hipótese de a investidora 
exercer influência signifi‐ cativa sobre a administração da investida 
sem deter 20% das ações com di- reito a voto de sua emissão. Isso 
ocorrerá, por exemplo, se as ações de emissão da investida tiverem 
elevada dispersão no mercado, como ocorre com diversas 

                                                                                                                                                                                     
17 MARTINS, Frans. Curso de direito comercial. São Paulo. ed. 37: Forense, 2014. p. 301-304 
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sociedades integrantes do Novo Mercado da Bovespa. Nessa 
hipótese, uma participação inferior ao percentual legalmente 
estabelecido já será suficiente para que a investidora venha a 
exercer influência significa‐ tiva sobre a administração da 
investida.[...] 18 

 

Caminhando adiante, vejamo-nos o significado de sociedade controlada e 

controladora, previstas no §2º do Art. 243 da Lei das Sociedades Anônimas, bem 

como no Art. 1.098 do Código Civil: 

 

Lei das Sociedades Anônimas 

§ 2º Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, 

diretamente ou através de outras controladas, é titular de direitos de sócio 

que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações 

sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. 

 

Código Civil 

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. 

 

Portanto, para que uma sociedade seja controlada é necessário que existe a 

figura da sociedade controladora e que esta seja titular de direitos de sócio que lhe 

assegurem, de modo permanente, preponderância das delibrações sociais, sendo, 

desta forma, a sociedade controladora a possuídora da maioria das ações ou quotas 

da sociedade controlada, tendo, como consequência, o poder de eleger os 

administradores, de possuir a maioria dos votos em reuniões ou assembleias de 

sócios. 

Ainda, como forma de garantir a integralidade da personalidade jurídica, de 

sua autonomia e independência patrimonial, convencionou-se que na relação entre 

                                                           
18 CARVALHOSA, Modesto. Comentários ao Código Civil Parte Especial Do Direito de Empresa. São 
Paulo: Saraiva, 2003. 



 23

sociedades controladas, controladoras e coligadas não pode haver participação 

superior ao das próprias reservas, conforme balanço contábil. E, se ultrapassado, 

não poderá a sociedade possuídora desse percentual exercer o direito de voto 

correspondente às suas ações ou quotas em excesso, devendo ser alienadas nos 

180 (cento e oitenta) dias seguintes à sua aprovação, como demonstra o art. 1.101 

do Código Civil: 

Art. 1.101. Salvo disposição especial de lei, a sociedade não pode participar 

de outra, que seja sua sócia, por montante superior, segundo o balanço, ao 

das próprias reservas, excluída a reserva legal. 

Parágrafo único. Aprovado o balanço em que se verifique ter sido excedido 

esse limite, a sociedade não poderá exercer o direito de voto 

correspondente às ações ou quotas em excesso, as quais devem ser 

alienadas nos cento e oitenta dias seguintes àquela aprovação. 

 

Por fim, ainda sobre as sociedades coligadas, controladas e controladoras, 

existe, novamente como forma de garantir a integralidade da pessoa jurídica, a 

vedação à participação recíproca entre a companhia e suas coligadas e controladas, 

disposto no art. 244 da Lei das Sociedades Anônimas: 

 

Art. 244. É vedada a participação recíproca entre a companhia e 

suas coligadas ou controladas. 

§ 1º O disposto neste artigo não se aplica ao caso em que ao menos 
uma das sociedades participa de outra com observância das 
condições em que a lei autoriza a aquisição das próprias ações 
(artigo 30, § 1º, alínea b). 

§ 2º As ações do capital da controladora, de propriedade da 
controlada, terão suspenso o direito de voto. 

§ 3º O disposto no § 2º do artigo 30, aplica-se à aquisição de ações 
da companhia aberta por suas coligadas e controladas. 

§ 4º No caso do § 1º, a sociedade deverá alienar, dentro de 6 (seis) 
meses, as ações ou quotas que excederem do valor dos lucros ou 
reservas, sempre que esses sofrerem redução. 

§ 5º A participação recíproca, quando ocorrer em virtude de 
incorporação, fusão ou cisão, ou da aquisição, pela companhia, do 
controle de sociedade, deverá ser mencionada nos relatórios e 
demonstrações financeiras de ambas as sociedades, e será 
eliminada no prazo máximo de 1 (um) ano; no caso de coligadas, 
salvo acordo em contrário, deverão ser alienadas as ações ou quotas 



 24

de aquisição mais recente ou, se da mesma data, que representem 
menor porcentagem do capital social. 

§ 6º A aquisição de ações ou quotas de que resulte participação 
recíproca com violação ao disposto neste artigo importa 
responsabilidade civil solidária dos administradores da sociedade, 
equiparando-se, para efeitos penais, à compra ilegal das próprias 
ações. (Grifos nosso) 

 

Sendo assim, configurados ambos os grupos econômicos, sejam ele os de 

direito, dispostos nos arts. 265 à 277 da Lei das Sociedades Anônimas, constituídos 

por meio de uma convenção pela qual cria-se uma nova personalidades jurídica, 

com novo objeto social, baseado na combinação de recursos e esforços para a 

lograr êxito aos objetivos e atividades comuns, ou os grupos econômicos de fato, 

não regulamentados pela legislação societária e encontrados em legislações 

esparsas como a trabalhista, previdenciária e tributária, baseado na existência de 

um controle comum entre as sociedades, passemos a esclarecer neste trabalho, o 

que é responsabilidade tributária e como os grupos econômicos, tanto de direito 

como de fato, podem ou não ser atingidos.  
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2 – INTRODUÇÃO À RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA 
 

Em princípio, para se decifrar o que se entende por responsabilidade 

tributária, é necessário que entendamos o significado de alguns conceitos para que 

melhor definamos este conceito, tão abrangente e complexo figurado em nosso 

Código Tributário Nacional. 

Dessa forma, serão levantadas neste capítulo a figura do contribuinte e do 

responsável, assinalando, em um primeiro momento, a generalidade dos dois 

conceitos, pois a figura do responsável nos remetes a conceitos como 

responsabilidade por sucessão, transferência, dentre outros, que serão melhor 

explanados mais à frente. 

Ainda, trataremos sobre os sujeitos da relação jurídica tributária, definindo o 

que se entende pela capacidade para figurar como sujeito ativo e passivo das ditas 

relações tributárias e, por consequência, estudar-se-á a capacidade tributária e o da 

solidariedade tributária para que, desta forma, concluamos em que momento uma 

sociedade, ou pessoa física, possuirá responsabilidade pelo pagamento de um 

crédito tributário da qual não tenha relação direita com o fato gerador, e se existe 

hipóteses em que suceda o direcionamento destes à uma execução fiscal, ou quais 

as maneiras possíveis para que isso aconteça e, por fim, se existem hipóteses em 

que se possa o grupo econômico ser responsabilizado pelos créditos tributários de 

suas sociedades.  
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2.1 – Contribuinte e responsável tributário 
 

Desta forma, tratar-se-á sobre a figura do Contribuinte, e para isso vale 

destacar as lições de Eduardo Sabbag, que auxiliará na conceituação dessa figura. 

Traz o presente doutrinador que o Contribuinte é a pessoa, física ou jurídica, que 

possua relação de natureza econômica, pessoal e direta com a situação que 

constitua o fato gerador, detendo responsabilidade originária pela existência de uma 

relação de identidade entre a pessoa que deve pagar o tributo (e/ou a multa) e a que 

participou do fato imponível, da qual se beneficia economicamente19. Daí se 

evidenciando a natureza econômica na relação e adoção pelo Código Tributário 

Nacional do critério econômico de incidência, ou seja, cobrar de quem auferiu 

vantagem econômica da ocorrência do fato imponível, constituindo, desta forma, o 

fato gerador como um índice ou medida da capacidade contributiva do cidadão.20 

À vista da lição de Eduardo, pode-se dizer, de modo genérico, que o 

Contribuinte é o resultado entre a constituição de um fato gerador por uma pessoa 

jurídica ou física que suceda proveito econômico, inferindo-se, portanto, que da 

autoria do fato gerador tem-se o respectivo sujeito passivo da obrigação tributária. 

Quanto a relação pessoal e direta do contribuinte com o fato gerador, e 

seguindo a linha de raciocínio acima mensurada, temos nas lições de Luciano 

Amaro 21uma breve análise do conceito de Contribuinte para o Código Tributário 

Nacional, que realça a presença do contribuinte na situação em que constitui o fato 

gerador como forma de direta de caracterização do sujeito passivo: 

 

[...] quer o código que essa relação seja direta. Em linguagem 
figurada, podemos dizer que o contribuinte há de ser o personagem 
de relevo no acontecimento, o personagem principal, e não mero 
coadjuvante. Ele deve ser identificado na pessoa em torno da qual 
giram os fatos. Se o fato gerador do imposto de renda, por exemplo, 
é a aquisição de renda, terá relação direta com esse fato a pessoa 
que aufere renda. Em certas situações, a lei poderá ter de decidir 
entre duas pessoas que se apresentem em cena com igual destaque. 
Voltando ao imposto de renda, se a lei escolhe, como sujeito passivo, 
não a pessoa que aufere renda, mas a pessoa que a paga, haverá 
uma relação indireta entre o sujeito passivo (fonte pagadora) e a 
ação de auferir renda. A ação que a fonte pratica é diversa. Nessas 
circunstâncias, a fonte não será definível contribuinte, mas poderá 
sê-lo como responsável, dado o vínculo que mantém com o fato 

                                                           
19 SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributário, São Paulo. ed. 9: Saraiva p.793 
20 Ibid., 9. ed., p.793 
21 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro, 10. ed. São Paulo: Saraiva, p. 294-295 
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gerador. Ela é personagem ligado ao acontecimento, não obstante 
não lhe caiba o papel de personagem principal. [...]  

 

Sendo assim, compreendido que o Contribuinte é o sujeito passivo direto da 

relação tributária, pelo qual constitua o fato gerador e possua proveito econômico 

dessa relação, passemos, neste momento, e aproveitando a parte final do inserto 

acima mencionado de Luciano Amaro, a elucidar a figura do responsável tributário. 

O Código Tributário Nacional estipula situações em que existirá a 

responsabilidade de terceiros pela obrigação de pagar o tributo ou penalidade 

pecuniária, vejamo-las:  

 

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada 
ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. 
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua 
obrigação decorra de disposição expressa de lei.  

 

Será o responsável tributário o sujeito passivo da obrigação principal quando, 

sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de expressa lei. 

Coadunando com a previsão intrínseca do Código Tributário Nacional, escreve 

Eduardo Sabbag22:  

 

Responsável é a pessoa que, sem se revestir da condição de 
contribuinte, tem sua obrigação decorrente de disposição expressa 
de lei. Assim não tendo relação de natureza econômica, pessoal e 
direta que constitua o fato gerador, o responsável é sujeito passivo 
indireto, sendo sua responsabilidade derivada, por decorrer da lei, e 
não da referida relação (art. 121, parágrafo único, II, CTN). A 
obrigação do pagamento do tributo lhe é cometida pelo legislador, 
visando facilitar a fiscalização e arrecadação dos tributos.  

 

Portanto, para que seja responsável tributário e passe a ocupar o polo 

passivo da obrigação tributário, deverá o legislador por meio de lei ordinária, em 

clara observância do princípio da legalidade, atribuir de modo expresso a 

responsabilidade tributária a terceira pessoa, como prevê o art.128 do Código 

Tributário Nacional: 

 

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de 
modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, 
vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a 
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo 
do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.  

                                                           
22 SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributário, São Paulo. ed. 9: Saraiva p.793-796 
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Logo, depreende-se deste artigo que a lei poderá atribuir de modo expresso a 

responsabilidade pelo crédito tributária à terceira pessoa, porém será necessário que 

esta esteja vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação. E, além disso, revela 

que a responsabilidade tributária pode recair exclusivamente no sujeito passivo 

indireto, que será o caso de exclusão da responsabilidade do contribuinte, ou que 

venha ainda a possuir responsabilidade subsidiária ou supletiva em relação à 

obrigação tributária. 

De um teor excessivamente abrangente, a disposição de atribuição da 

responsabilidade tributária pode gerar grande insegurança jurídica, isto porque, 

como previsto no art. 121, parágrafo único, II, a figura do responsável se demonstra 

como qualquer pessoa que não tenha relação pessoal e direta com o fato jurídico 

tributário, pois essa é chamada de contribuinte23, bastando a existência de lei 

expressa para que possa ser posto o terceiro na condição de responsável. Porém, 

no disposto no art. 128, conclui-se que não se pode eleger qualquer pessoa para 

figurar como sujeito passivo indireto, isto se explica pela imposição do Código 

Tributário Nacional às leis que versem sobre responsabilidade que tragam a figura 

de responsável apenas quando estes possuírem vínculo com o fato gerador. 

Além disso, deve-se dizer que também não é qualquer tipo de vínculo com o 

fato gerador que pode ensejar a responsabilidade de terceiro. E, para que isso seja 

possível, é necessário que esse vínculo permita a esse terceiro, elegível como 

responsável, fazer com que o tributo seja recolhido sem onerar seu próprio bolso24.  

A título de exemplificação, utilizemos o imposto de renda, pelo qual a pessoa 

jurídica ou física que auferir renda seria o elegível como contribuinte para o 

pagamento desse tributo. Logo, se um terceiro for eleito como responsável é preciso 

que a lei preveja mecanismos pelos quais o pagamento do tributo possa ser 

efetuado sem onerar a esse terceiro. Será, portanto, a fonte pagadora da renda 

elegível como responsável pelo tributo incidente sobre os rendimentos que ela 

pague, mas a lei lhe dá a condição de reter o tributo, descontando-o do valor devido 

ao beneficiário.25 

Ainda, trazendo um novo exemplo tangível à este trabalho, imaginemos que 

uma sociedade venha ser contribuinte do imposto sobre circulação de mercadorias e 

de serviços e, pela falta de pagamento desse imposto, venha a ser incluído em uma 

                                                           
23 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário, 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 311 
24 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro, 10. ed. São Paulo: Saraiva p. 304 
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execução fiscal26.O Fisco, vislumbrando que esta sociedade não possui recursos ou 

bens para liquidar o crédito tributário constituído, busca formas para findar seu 

crédito e, ao analisar que uma outra sociedade possui direitos de sócio sobre a 

sociedade executada, garantindo que esta sociedade possua preponderância nas 

deliberações sociais da executada, podendo, inclusive, eleger a maioria dos seus 

administradores, traz esta à execução fiscal, mesmo que não possua relação direta 

com o fato gerador constituído ou que exista uma lei expressa que autorize, como 

afirma o art. 124 do Código Tributário Nacional. Desta forma, concluiu-se 

precipuamente o Fisco que houve a configuração de grupo econômico de fato, o 

que, pelo entendimento de nosso Superior Tribunal de Justiça, é uma atitude 

equivocada e que, se não combatida, onerará de forma desproporcional esta 

sociedade levada à execução de forma equivocada, como demonstrado nos 

entendimentos colacionados abaixo: 

 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. 
LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. 
SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES: AGRG 
NO ARESP 21.073/RS, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, 
DJE 26.10.2011 E AGRG NO AG 1.240.335/RS, REL. MIN. 
ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 25.05.2011. REEXAME DE 
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL 
DESPROVIDO. 
1. A jurisprudência dessa Corte firmou o entendimento de que 
o simples fato de duas empresas pertencerem ao mesmo 
grupo econômico, por si só, não enseja a solidariedade 
passiva em execução fiscal. 
3. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE GUAÍBA desprovido.27 

 
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ISS. EXECUÇÃO 
FISCAL. PESSOAS JURÍDICAS QUE PERTENCEM AO MESMO 
GRUPO ECONÔMICO. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO 
ENSEJA SOLIDARIEDADE PASSIVA. 
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que inadmitiu 
recurso especial interposto em face de acórdão do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que decidiu pela incidência 
do ISS no arrendamento mercantil e pela ilegitimidade do Banco 
Mercantil do Brasil S/A para figurar no polo passivo da demanda 
2. A Primeira Seção/STJ pacificou entendimento no sentido de 
que o fato de haver pessoas jurídicas que pertençam ao mesmo 
grupo econômico, por si só, não enseja a responsabilidade 
solidária, na forma prevista no art. 124 do CTN. Precedentes: 

                                                                                                                                                                                     
25 Ibid., 10. ed., p. 304 
26 Execução fiscal é o procedimento que a Administração Tributária brasileira utiliza para a cobrança 
judicial dos créditos públicos inscritos em dívida ativa. 
27 AgRg no AREsp 21.073/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 
18/10/2011, DJe 26/10/2011) 
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EREsp 859616/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/02/2011, DJe 18/02/2011; EREsp 
834044/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 29/09/2010). 
3. O que a recorrente pretende com a tese de ofensa ao art. 124 do 
CTN - legitimidade do Banco para integrar a lide -, é, na verdade, 
rever a premissa fixada pelo Tribunal de origem, soberano na 
avaliação do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é 
vedado ao Superior Tribunal de Justiça por sua Súmula 7/STJ. 4. 
Agravo regimental não provido.28(Grifos nossos) 

 

Pelo exposto, para que seja constituído um terceiro responsável é necessário 

que exista uma lei ordinária prévia que autorize este terceiro a responder 

integralmente pelo débito tributário, ou possua vínculo com o fato gerador. E, como 

nos exemplos acima, mesmo que venha a existir uma lei que transmita a 

responsabilidade há um terceiro, esta terá que avaliar se a oneração será 

desproporcional e se há vínculo entre as sociedades realização do fato gerador. 

Ou seja, nas palavras de Luciano Amaro 29 “[...] o ônus do tributo não pode ser 

deslocado arbitrariamente pela lei para qualquer pessoa (como responsável por 

substituição, por solidariedade ou por subsidiariedade), ainda que vinculada ao fato 

gerador, se essa pessoa não puder agir no sentido de evitar esse ônus nem tiver 

como diligenciar no sentido de que o tributo seja recolhido à conta do indivíduo que, 

dado o fato gerador, seria elegível como contribuinte”.  

Depreendido os conceitos acerca das figuras do Contribuinte e do 

Responsável, avancemos aos sujeitos ativos da relação tributária. 

                                                           
28 (AgRg no Ag 1392703/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 07/06/2011, DJe 14/06/2011) 
29 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro, 10. ed. São Paulo: Saraiva. p. 304-305 
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2.1 – Sujeito ativo da obrigação tributária 
 

 

O sujeito ativo da obrigação tributária está previsto no art. 119 do Código 

Tributário Nacional30, e colaciona que o sujeito ativo da obrigação é pessoa jurídica 

de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento. 

Neste esteio, para figurar no polo ativo de uma obrigação tributária, é 

necessário que exista uma relação pela qual seja caracterizada o dever de 

cumprimento das obrigações principais e acessórias por uma pessoa que figure no 

polo passivo dessa relação, denominada de sujeito passivo, e do lado oposto, uma 

pessoa que detenha competência para exigir do sujeito passivo o cumprimento 

dessas obrigações, denominado como sujeito ativo.  

O sujeito ativo é o credor da obrigação tributária, titular do direito de cobrar a 

obrigação principal, simbolizada pelo pagamento em pecúnia, ou de exigir que 

determinada obrigação acessória seja cumprida, criando-se assim o sujeito ativo da 

obrigação principal e o sujeito ativo da obrigação acessória. 

A figura do sujeito ativo respalda-se no Estado, que como trazido por Luciano 

Amaro, possui denominações como Fisco, Tesouro, Erário e Fazenda Pública 

(Federal, Estadual, Municipal) e é detentora de competência tributária, isto é, aptidão 

para instituir tributos, e também capacidade tributária, representada na possibilidade 

do ente federativo se posicionar no polo ativo da obrigação tributária, posicionando-

se como credor tributário. 

No que diz respeito à competência tributária, leciona Hugo de Brito Machado 

que é importante, para que se tenha uma ideia adequada dos conceitos utilizados 

pelo art. 119 do Código Tributário Nacional, quando define o sujeito ativo, entender a 

dinâmica da relação de tributação.  

Ela nasce em um momento pré-jurídico, anterior à estruturação da ordem 

jurídica, onde encontra-se de um lado o Estado em organização e o cidadão que a 

ele se submete, existindo, em um primeiro momento, uma relação não pautada pelo 

Direito e, em um, depois que a ordem jurídica é composta, o poder tributário 

transformado em competência tributária, pelo qual é exercida com base na 

Constituição Federal, que a delimita e, sendo o caso, divide entre várias pessoas 

                                                           
30 Art. 119. Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência 
para exigir o seu cumprimento. 
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jurídicas de direito público interna, como a União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios, autarquias e entidades com afetação pública, como demonstra o art. 6º 

do Código Tributário Nacional:  

 

Art. 6º A atribuição constitucional de competência tributária 
compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as 
limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos 
Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e 
observado o disposto nesta Lei. 
 

 Dessa forma, temos que no Brasil a competência tributária é exercida através 

do Poder Legislativo, com atribuição de competência às pessoas de direito público 

para instituição de tributos, denominando-se assim, como leciona Hugo de Brito 

Machado, a competência tributária própria, pelo qual quem a possui pode instituir e 

arrecadar tributos, bem como praticar todos os atos para consecução dos fins 

necessários. 

Ainda, no que versa sobre o art. 119 do Código Tributário Nacional, 

prossegue Hugo de Brito Machado31 que com a lei de tributação, instrumento pelo 

qual é definida a situação cuja ocorrência fará nascer a relação jurídica tributária, o 

ente público poderá exercer sua competência tributária, sendo necessário, para que 

isso aconteça, que se concretizasse o fato estabelecido na norma para que surja a 

relação tributária. É nesse sentido que o art. 119 do Código Tributário Nacional se 

apresenta como uma relação jurídica obrigacional, pois definirá o seu sujeito ativo, 

detentor da competência para lançar e cobrar tributos. 

Desta feita, podemos concluir que o sujeito ativo será a pessoa jurídica de 

direito público competente para lançar e exigir o tributo, o que não significa 

necessariamente que o sujeito ativo é instituidor de determinado tributo, mas que 

possua apenas a capacidade tributária para que o exija, mas não detenha a 

competência tributária para instituí-lo, como é o caso das pessoas jurídicas de 

Direito Público que, por delegação, são titulares das funções de arrecadar ou 

fiscalizar tributos, como previsto no art. 7º do Código Tributário Nacional: 

 

Art. 7º A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das 
funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, 
serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, 
conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos 
termos do § 3º do artigo 18 da Constituição. 

                                                           
31 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. São Paulo. ed. 31: Malheiros editores. 2010. 
p.145 
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§ 1º A atribuição compreende as garantias e os privilégios 
processuais que competem à pessoa jurídica de direito público que a 
conferir. 

§ 2º A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato 
unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido. 

§ 3º Não constitui delegação de competência o cometimento, a 
pessoas de direito privado, do encargo ou da função de arrecadar 
tributos. 

 

Nesse sentido, Eduardo Sabbag32 divide em dois tipos de sujeitos ativos, 

sendo o primeiro deles o sujeito ativo direto, representado pelos entes tributantes – 

União, Estados, Municípios e Distrito Federal (art. 41, I, II, III do Código Civil, Lei nº 

10.406/2002) –detentores da competência tributária- e, o segundo tipo, os sujeitos 

ativos indiretos, representados pelos entidades parafiscais – CREA, CRM, CRC, 

dentre outros – possuidores de capacidade tributária ativa, ou seja, do poder de 

arrecadação e fiscalização de tributo. 

Sendo assim, compreende-se que o sujeito ativo tributário em uma relação 

obrigacional pode se revelar de duas formas: A primeira delas é representada pelos 

entes federados, ou sujeito ativo direto, que detêm a capacidade instituir tributos e 

exigir o adimplemento das obrigações tributárias, e a segunda, figura nas entidades 

parafiscais, ou sujeito ativo indireto, titular da competência para exigir o cumprimento 

da obrigação tributária. 

                                                           
32 SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributário, São Paulo. ed. 9: Saraiva p.763-777 
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2.2 – Sujeito passivo e capacidade tributária 
 

O sujeito passivo da relação jurídica tributária é a pessoa, física ou jurídica, 

privada ou pública, de quem se exige o cumprimento da prestação, sendo ela 

principal, quando se exige o cumprimento da prestação pecuniária, e acessória, 

quando atribui-se meros deveres instrumentais ou formais diversos do dever de 

pagar33 

De acordo com o art. 121 do Código Tributário Nacional34, é sujeito passivo da 

obrigação principal a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade 

pecuniária, subdividindo-se em contribuinte e responsável quando perfazem 

obrigações principais. A respeito do contribuinte e do responsável, já esboçamos 

neste trabalho a respeito dessas duas figuras, sendo o contribuinte quem possui 

relação direta com a situação que constitua o fato gerador, previsto no inciso I do art 

121 do Código Tributário Nacional35, e o responsável quando, sem revestir a 

condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa em lei. 

As obrigações principais, por sua vez, possuem o caráter de dever de 

pagamento, ou seja, reveste-se sempre em dar, um pagar, estando o sujeito passivo 

sempre obrigado a realizar essa obrigação36, como exemplo nítido dessa obrigação, 

tomemos o Imposto de Renda, previsto no art. 45 do Código Tributário Nacional37, 

que possui como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômico ou jurídica 

de renda, como produto do capital, do trabalho ou de combinação de ambos, e de 

proventos de qualquer natureza, ou seja, acréscimos patrimoniais. 

Desta feita, podemos notar que o Código Tributário Nacional evidenciou quem 

é contribuinte desta obrigação, trazendo para o polo passivo da obrigação o sujeito 

que realizar determinado fato gerador e, portanto, ficando obrigado ao pagamento 

em espécie desse imposto.  

                                                           
33 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário, 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p.298 
34 Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou 
penalidade pecuniária. 
35 I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo 
fato gerador; 
36 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. São Paulo. ed. 31: Malheiros editores. 2010. 
p 149- 151 
37 Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo 43, sem 
prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda 
ou dos proventos tributáveis. 
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a 
condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam 
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Ainda, ao analisar-se o parágrafo único do art. 45 do Código Tributário 

Nacional,38 notamos que por vezes, tem o Estado interesse ou necessidade de 

cobrar o tributo de pessoa diferente39, como se denota quando falamos em atribuição 

à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de responsável, 

mesmo que não possua vinculação com o fato gerador, cuja retenção e recolhimento 

lhe caibam, ou seja, da aferição de renda pelo contribuinte originário, pode a lei 

instituir que a responsabilidade pelo pagamento do tributo recaia sobre outra pessoa 

alheia ao fato gerador. 

Portanto, quando tratamos de obrigações principais, notaremos que existe 

uma relação intrínseca entre o contribuinte com o fato gerador, resultando na 

obrigação de pagar, e que, em situações específicas, pode o legislador instituir a 

figura de um responsável tributário para que assuma o polo passivo dessa sujeição e 

recolher o tributo, 

Quanto as obrigações acessórias, tem o legislador o papel de atribuir à 

determinadas pessoas as obrigações tributárias diversas do dever de pagar, 

correspondendo assim as obrigações de fazer, de não fazer ou tolerar alguma coisa, 

sempre atendo-se ao interesse de arrecadação e da fiscalização de tributos pelo 

Fisco. Sendo assim, qualquer forma de realização de uma obrigação tributária que 

não possua caráter de pagamento, mas que se baseie no interesse de cumprimento 

de arrecadação e fiscalização de tributos, será tida como uma obrigação acessória40, 

como prevê o Código Tributário Nacional em seu art. 122, in verbis 

 

Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada 
às prestações que constituam o seu objeto. 
 

Neste esteio, as obrigações acessórias perfazem todos os trâmites 

burocráticos pelo qual os pagamentos dos tributos se realizam e que, em um 

momento posterior, possa o Fisco proceder com as fiscalizações atinentes à essas 

obrigações, como pode-se citar, em exemplos mais didáticos, como a emissão de 

nota fiscal, quando da venda de mercadorias ou prestação de serviços, da 

                                                           
38 Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo 43, sem 
prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda 
ou dos proventos tributáveis. 
39 SOUSA, Rubens Gomes de. Compêndio de legislação tributária. 2. Ed. Rio de Janeiro, Ed. 
Financeiras, 1954 apud Barros, Paulo de Barros, Curso de Direito Tributário, 26. Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2015, p 299 
40 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 31. Ed. São Paulo :Malheiros Editores Ltda, 
2010, p. 151 
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escrituração dos livros fiscais, possibilitando à Administração Pública averiguar os 

balanços das sociedades a procura de possíveis sonegações, e daí por diante. 

Quanto a sujeição, seja ativa ou passiva, há um conceito intrínseco à sua 

formação representada na capacidade tributária dos sujeitos se situarem nos polos 

das obrigações relacionais de cunho tributário. Paulo de barros, em seu Curso de 

Direito Tributário, elucida a ideia por traz da capacidade do sujeito de realizar o fato 

jurídico tributário e de obrigações tributárias41: 

 

[...] reconhece o direito tributário aptidão para realizar o fato, ou dele 
participar, a entes, agregados econômicos, unidades profissionais, 
enfim, organizações de pessoas ou de bens, não contempladas pelo 
direito privado com personalidade jurídica. A eles confere 
possibilidade jurídica de promover aqueles acontecimentos 
hipoteticamente previsto na lei, reputando-os fatos válidos e eficazes 
para desencadear os efeitos jurídicos característicos, significa dizer, 
a inauguração do vinculum juris que dá ao Estado o direito subjetivo 
público de exigir parcelas do patrimônio privado. Este é, sem outros 
torneios, o campo de eleição do sujeito capaz de realizar o fato 
jurídico tributário, ou dele participar, e os sucessos que nessa 
conformidade ocorrem assumem a magnitude própria que o direito 
associa aos chamados fatos jurídicos tributários  

 

Logo, é possível perceber que para o direito tributário a definição do sujeito 

passivo é indiferente quanto ao direito privado, isto porque a todos é resguardado o 

direito de realizar o fato hipoteticamente previsto na lei, independentemente da 

personalidade jurídica, pois possuir capacidade plena, como o direito privado a 

percebe, está intrinsecamente ligado a pessoa natural estar apta a realizar atos da 

vida civil, enquanto no direito tributário consubstancia-se na pessoa, jurídica ou 

física, de realizar o fato gerador de determinada situação hipotética. 

Sendo assim, ser capaz de realizar o fato jurídico tributário não é privilégio 

das pessoas físicas ou jurídicas, espécies personalizadas do direito privado, pois o 

legislador tributário desfruta de ampla liberdade para promover os fatos tributários, 

cerceado apenas pela consideração de dois fatores exógenos, quais sejam os 

limites da outorga constitucional de competência e o grau de relacionamento da 

entidade com o evento fáctico, sendo, conclusivamente, quase infinita a legitimidade 

criativa do legislador fiscal na atribuição de personalidade jurídica tributária e 

capacidade para que seja realizada o fato jurídico tributário a quem o direito privado 

não as possua42 

                                                           
41 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário, 26. ed. São Paulo: Saraiva. p.303 
42 Ibid., 26. ed., p. 305 
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Porém, por mais que o direito tributário seja livre e suficiente para pautar as 

definições sobre o fato jurídico, este não o é quando se trata das obrigações 

tributárias, visto que as obrigações tributárias se pautam em uma relação jurídica. E, 

como qualquer relação jurídico, fica adstrita e enraizada ao que emana da Teoria 

Geral do Direito43, matéria que conceitua e orienta a descrição do direito positivo 

como um todo. Logo, trazer ao direito tributário a competência para sujeitar uma 

pessoa sem personalidade jurídica, como a contingência de uma sociedade de fato, 

não faria sentido, pois criaria uma grande barreira à consecução dos objetivos 

creditórios das Fazendas, que veriam uma situação utópica à cobrança de seus 

créditos. 

Portanto, o sujeito passivo, enquanto possuidor de uma relação direta com o 

fato gerador, constituído por um fato jurídico pelo qual tenha concretizado o fato 

hipotético estabelecido pelo legislador ordinário, será tratado como contribuinte, ou 

sujeito passivo direto e, como consequência, será o devedor da obrigação principal. 

De outra maneira, vislumbrado o legislador ordinário hipótese em que um terceiro 

será responsável pelo pagamento de tal obrigação principal, este será tratado como 

responsável, ou sujeito passivo indireto. 

                                                           
43 Ibid., 26. ed., p. 307 
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2.3 – Solidariedade – Interesse comum e por disposição legal 
 

Para iniciarmos o assunto sobre a responsabilidade tributário nos grupos 

econômicos, ponto focal deste trabalho, podemos novamente conceituar a figura da 

responsabilidade tributária, agora, porém, com mais atributos devido à consequente 

evolução da presente investigação.  

O responsável tributário é a pessoa, física ou jurídica, detentora de 

personalidade jurídica, pelo qual o legislador ordinário estipulou a obrigatoriedade de 

realizar o pagamento de uma obrigação principal decorrente da realização de um 

fato jurídico tributário, do qual possua vínculo mas não relação direta, por um 

contribuinte, mas que por meio de uma lei expressa, transferiu à este terceiro o 

dever de pagar44 

Porém, inicialmente, torna-se necessário para o bom andamento desta 

investigação falarmos sobre a solidariedade passiva tributária, convenientemente 

trazida à este trabalho devida a sua aparência com os conceitos de 

responsabilidade. Mas, a priori, ressalta-se que a solidariedade passiva não se 

enquadra em uma forma pré-definida de inclusão de terceiros na relação tributária, 

caso contrário falaríamos aqui de responsabilidade tributária, e não solidariedade, 

mas sim uma ligação definida entre codevedores, representada por uma relação 

entre vários sujeitos passivos de um único débito tributário.45 

A obrigação solidária no direito privado se concretiza quando há multiplicidade 

de credores e/ou devedores, possuindo um dos credores o direito subjetivo de exigir 

a totalidade da prestação e/ou cada devedor ficando obrigado ao adimplemento 

integral do débito46, como preconiza o art. 264 do Código Civil, in verbis: 

 

Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de 
um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à 
dívida toda. 

 

                                                           
44 “Há responsabilidade tributária” sempre que, pela lei, ocorrido o fato tributário, não for posto no pólo passivo da 
obrigação tributária (na qualidade de obrigado tributário, portanto) o promovente ou realizador do fato que 
suscitou incidência a que alude o art. 121, parágrafo único , I, do CTN ( o contribuinte stricto sensu ou o sujeito 
passivo natural ou direto, como usualmente designado), senão um terceiro expressamente referido na lei.” (ISS e 
responsabilidade tributária. Revista Dialética de Direito Tributário. n. 122. São Paulo: O Rocha, nov. 2005, p.10) 
45 DANTAS, Marcelo da Rocha Ribeiro. Grupos econômicos e a responsabilidade tributária em execuções fiscais. 
Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 
Paulo, 2016. 
46 DARZÉ, Andréa Medrado. Responsabilidade tributária: solidariedade e subsidiariedade. Dissertação (Mestrado 
em Direito) Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2009 
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Andrea Marzé na análise jurídica deste instituto, verifica três características 

principais do mandamento, sendo a primeira a pluralidade de credores ou de 

devedores, ou ainda, de ambos; a segunda revela a identidade jurídica do objeto da 

obrigação, motivo este que atribui a cada credor a possuir o direto de demandar a 

integralidade do crédito ou cada devedor se obrigar a saldar o débito todo; e o 

terceiro e último na co-responsabilidade dos interessados, já que o adimplemento da 

prestação extingue o dever ou o direito de todos47 

Desta forma, depreende-se que a obrigação solidária se presume existente 

quando observada em uma lide dois ou mais credores ou devedores como 

consequência da identidade jurídica do objeto da obrigação, e que possuam o direito 

subjetivo de exigir o adimplemento integral da obrigação, ou de efetuar o pagamento 

desta.  

Neste esteio, e a teor do que nos elucida o art. 264, é completamente 

plausível que apenas um dos devedores realize o pagamento integral da dívida e 

extinga a obrigação, trazendo, desta forma, a solidariedade maior segurança e 

comodidade às relações obrigacionais48, e funciona como uma “[...] exceção ao 

princípio da divisibilidade do crédito e do débito entre diversos titulares ativos ou 

passivos, decorrendo sempre i. da deliberação das partes/ ou ii. de determinação 

legal (art. 265, do Código Civil).”49 

Voltando à seara do Código Tributário Nacional, onde interessa-nos mais falar 

sobre a solidariedade passiva, caracterizada por possuir dentro de uma relação 

tributária dois ou mais sujeitos passivos. 

 Neste sentido, existindo a solidariedade considerar-se-á os codevedores 

como idênticos com relação à dívida tributária, o que traz ao Fisco o direito subjetivo 

de exigir integralmente o débito de cada um deles, podendo, inclusive, escolher pelo 

que possua maior liquidez, como uma prerrogativa do Estado resguardar seu direito 

arrecadatório. 

                                                           
47 DARZÉ, Andréa Medrado. Responsabilidade tributária: solidariedade e subsidiariedade. 
Dissertação (Mestrado em Direito) Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, São Paulo, 2009 
48 DARZÉ, Andréa Medrado. Responsabilidade tributária: solidariedade e subsidiariedade. 
Dissertação (Mestrado em Direito) Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, São Paulo, 2009 apud MONTEIRO, Washington de Barros, Curso de Direito Civil. Direito das 
Obrigações. 1ª Parte. Das Modalidades das Obrigações. Dos Efeitos das Obrigações. 14. ed. São 
Paulo: Saraiva, 1979, p.173-174. 
49 Ibid. 
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Desta feita, preconiza o Código Tributário Nacional que são solidariamente 

obrigadas as pessoas que detenham interesse comum na situação que constitua o 

fato gerador da obrigação principal e também as pessoas expressamente 

designadas por lei, como é referido nos arts. 124, in verbis: 

 

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal; 
II - as pessoas expressamente designadas por lei. 
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta 
benefício de ordem. 

 

Nesta toada, podemos concluir, a priori, que as pessoas que possuam 

interesse comum na situação que constitua o fato gerador responderão solidamente 

pela obrigação principal, mesmo que não haja previsão na lei específica do tributo 

em questão, sendo, portanto, uma norma geral, aplicável a todos os tributos50 

E, esse raciocínio também funciona de maneira oposto à indicada em cima, 

pelo qual o Código Tributário Nacional trás a solidariedade se existir relação comum 

na constituição do fato gerador, mas também a trás, no inciso II do art 124, quando 

existir lei expressa que defina a solidariedade mesmo que inexistente a relação 

comum na realização do fato gerador. 

Hugo de Brito Machado nos trás um ótimo exemplo sobre a solidariedade 

passiva:  

Exemplo típico de solidariedade passiva é o das pessoas casadas 

em comunhão de bens, relativamente ao imposto de renda. A 

obtenção de renda pelo marido interessa à mulher, sendo a recíproca 

igualmente verdadeira. Por isto, marido e mulher são solidariamente 

obrigados ao pagamento do tributo respectivo51. 

 

 A solidariedade passiva, como já trazido à este trabalho, possui uma ligação 

intrínseca com o Estado em seu objetivo de aumentar a garantia e a segurança no 

recebimento pelas Fazendas de seus créditos devidos, tornando mais cômodo a 

exigência prestacional, visto possuir a Fazenda o direito subjetivo de exigir a dívida 

                                                           
50 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. ed. 31. São Paulo: Malheiros Editores Ltda. 
2009. p 153-154 
51 Ibid. p. 153-154 
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em relação a quem possua mais bens, ou a quem os tenha mais facilmente 

penhoráveis, ou, ainda, daquele que for mais idôneo.52 

Porém, por mais que exista o direito subjetivo do Fisco de exigir a prestação 

de quem o convenha, não existirá no Código Tributário Nacional a figura do 

benefício de ordem, como demonstra o parágrafo único do art. 12453, que nada mais 

é do que à observância de uma ordem ou sequência preestabelecido para a 

execução, operando-se primeiramente contra um devedor, e só depois contra o 

outro.  

Dentro deste cenário, a solidariedade traz alguns efeitos, como o pagamento 

efetuado por um dos obrigados aproveitará aos demais, extinguindo, desta forma, a 

obrigação principal. Ainda, a isenção ou remissão do crédito exonerará todos os 

obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a 

solidariedade quanto aos demais pelo saldo. Logo, enquanto no primeiro caso há a 

extinção do crédito tributário pelo pagamento, no segundo caso vimos que a relação, 

nos casos de remissão unilateral, se extinguirá para um dos devedores, se 

mantendo sólida quanto aos remanescentes. 

Por fim, quanto ao último efeito da solidariedade, teremos a interrupção da 

prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, como previsto no art. 125 do 

Código Tributário Nacinal, in verbis: 

 

Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os 
efeitos da solidariedade: 

I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos 
demais; 

II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, 
salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse 
caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo; 

III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos 
obrigados, favorece ou prejudica aos demais. 

 

                                                           
52 DANTAS, Marcelo da Rocha Ribeiro. Grupos econômicos e a responsabilidade tributária em 
execuções fiscais. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, São Paulo, 2016. 
53 Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 
principal; 
II - as pessoas expressamente designadas por lei. 
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem. 
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Desta forma, conseguimos identificar alguns aspectos da solidariedade 

passiva, mas, para que consigamos trazer esse conceito para o campo dos grupos 

econômicos, falaremos mais especificamente sobre a solidariedade presente no Art. 

124 do Código Tributário Nacional. 

Há dois tipos de solidariedade previsto no art 124 do Código Tributário 

Nacional, sendo o primeiro deles caracterizado pelo interesse comum da 

constituição do fato gerador, e o segundo pela decorrência de disposição legal. 

Neste sentido, foi definido, no primeiro caso, uma causa para instauração de vínculo 

de solidariedade entre os sujeitos passivos tributários e, concomitantemente, no 

caso do segundo, uma outorga de competência para o legislador ordinário estipular 

outras situações que possuirão a mesma consequência jurídica, ou seja, concluir-se 

pela solidariedade. 

Neste mesmo sentido, é como Luciano Amaro ilustra: 

 

O art. 124 prevê hipótese de solidariedade (item I), admitindo que a 
lei possa definir outras situações de solidariedade (item II). […] 
Anote-se, em primeiro lugar, que se os casos de interesse comum 
precisassem sem explicitados em lei, como disse Aliomar Baleeiro, o 
item I do art. 124 seria inútil, pois as hipóteses todas estariam na 
disciplina do item II. Nos casos que se enquadrarem no questionado 
item I a solidariedade passiva decorre do próprio dispositivo, sendo 
desnecessário que a lei de incidência o reitere. Situações outras não 
abrangidas pelo item I, é que precisam ser definidas na lei quando 
esta quiser eleger terceiro como responsável tributário. Sabendo que 
a eleição de terceiro como responsável supõe que ele seja vinculado 
ao fato gerador (art. 128), é preciso distinguir, de um lado, as 
situações em que a responsabilidade do terceiro deriva do fato de ele 
ter ‘interesse comum’ no fato gerador (o que dispensa previsão na lei 
instituidora do tributo) e, de outro, as situações em que o terceiro 
tenha algum outro interesse (melhor se diria, as situações com as 
quais ele tenha algum vínculo) em razão do qual ele possa ser eleito 
como responsável.54 

 

A solidariedade com base na existência de interesse comum deve ser 

analisada caso a caso, visto não possuir em nosso ordenamento uma elucidação 

semântica deste critério. Desta feita, é evidente que não é qualquer interesse 

comum que caracterizará a obrigação solidária, devendo se revelar em outros 

campos e desvinculando-se da perspectiva econômica de resultados ou do proveito 

da situação que constitui o fato gerador da obrigação principal.  

                                                           
54 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 314-315. 
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Sendo assim, depreende-se que para caracterização da solidariedade 

passiva, com base no interesse comum, é necessário que exista um vínculo jurídico 

na relação entre os dois codevedores, isto porque não seria possível, e nem faria 

sentido, com base nos preceitos fundamentais do Código Tributário Nacional, trazer 

ao polo da sujeição passiva uma pessoa alheia ao fato gerador e que não possua 

participação em sua ocorrência.  

Portanto, há de se existir uma relação jurídico tributária entre as pessoas que 

sejam caracterizadas como solidarias com base no interesse comum, como vem 

demonstrando entendimento no Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO 
ESPECIAL. ISS. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. 
EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. 
INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 
INOCORRÊNCIA. 

1. A solidariedade passiva ocorre quando, numa relação jurídico-
tributária composta de duas ou mais pessoas caracterizadas como 
contribuintes, cada uma delas está obrigada pelo pagamento integral 
da dívida. Ad exemplum no caso de duas ou mais pessoas serem 
proprietárias de um mesmo imóvel urbano, haveria uma pluralidade 
de contribuintes solidários quanto ao adimplemento do IPTU, uma 
vez que a situação de fato - a co-propriedade - é-lhes comum. 

 2. A Lei Complementar 116/03, definindo o sujeito passivo da regra-
matriz de incidência tributária do ISS, assim dispõe:  

"Art. 5º. Contribuinte é o prestador do serviço ."  

6. Deveras, o instituto da solidariedade vem previsto no art. 124 do 
CTN, verbis:  

"Art. 124. São solidariamente obrigadas: I - as pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal; II - as pessoas expressamente designadas por 
lei."  

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.  

8. Segundo doutrina abalizada, in verbis: 

"... o interesse comum dos participantes no acontecimento factual 
não representa um dado satisfatório para a definição do vínculo da 
solidariedade. Em nenhuma dessas circunstâncias cogitou o 
legislador desse elo que aproxima os participantes do fato, o que 
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ratifica a precariedade do método preconizado pelo inc. I do art 124 
do Código. Vale sim, para situações em que não haja bilateralidade 
no seio do fato tributado, como, por exemplo, na incidência do IPTU, 
em que duas ou mais pessoas são proprietárias do mesmo imóvel. 
Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se consubstancie 
pela presença de pessoas em posições contrapostas, com objetivos 
antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre sujeitos que 
estiveram no mesmo pólo da relação, se e somente se for esse o 
lado escolhido pela lei para receber o impacto jurídico da exação. É o 
que se dá no imposto de transmissão de imóveis, quando dois ou 
mais são os compradores; no ICMS, sempre que dois ou mais forem 
os comerciantes vendedores; no ISS, toda vez que dois ou mais 
sujeitos prestarem um único serviço ao mesmo tomador. " (Paulo de 
Barros Carvalho, in Curso de Direito Tributário, Ed. Saraiva, 8ª ed., 
1996, p. 220)  

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 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. "Para se caracterizar responsabilidade solidária em matéria 
tributária entre duas empresas pertencentes ao mesmo 
conglomerado financeiro, é imprescindível que ambas realizem 
conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, sendo 
irrelevante a mera participação no resultado dos eventuais lucros 
auferidos pela outra empresa coligada ou do mesmo grupo 
econômico." (REsp 834044/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2008, DJe 15/12/2008). 

11. In casu, verifica-se que o Banco Safra S/A não integra o pólo 
passivo da execução, tão-somente pela presunção de solidariedade 
decorrente do fato de pertencer ao mesmo grupo econômico da 
empresa Safra Leasing S/A Arrendamento Mercantil. Há que se 
considerar, necessariamente, que são pessoas jurídicas distintas e 
que referido banco não ostenta a condição de contribuinte, uma vez 
que a prestação de serviço decorrente de operações de leasing deu-
se entre o tomador e a empresa arrendadora. 

12. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, 
embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre 
a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado 
a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os 
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a 
decisão. 

13. Recurso especial parcialmente provido, para excluir do pólo 
passivo da execução o Banco Safra S/A.55 

 

Desta forma, o interesse comum é refletido pelo interesse jurídico comum na 

constituição do fato gerador, demonstrando que mero interesse econômico, moral ou 
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ainda social não caracterizará a solidariedade passiva no que tange ao interesse 

comum. Ainda, Maria Rita Ferragut entende por interesse comum “a ausência de 

interesses jurídicos opostos na situação que constitua o fato jurídico tributário, 

somado ao proveito conjunto dessa situação”56. E, termina esse raciocínio 

demonstrando a forma equivocada que se tem conceituado o interesse comum: 

 

[...] considera-se que há interesse comum quando as empresas 

possuem o mesmo corpo diretivo, ou quando há confusão 

patrimonial entre duas ou mais empresas ou, ainda, quando 

ocultam ou simulam negócios jurídicos internos visando dificultar ou 

impedir que a execução fiscal proposta em face de uma delas 

alcance o patrimônio respectivo. Esse entendimento é 

excessivamente abrangente e vago, e não guarda fundamento em 

qualquer dispositivo legal. Não corresponde ao que a jurisprudência 

e a doutrina entendem sobre o tema. Interesse comum passa a 

significar controle na condução dos negócios, confusão patrimonial 

e fraude, o que é um erro.57 

 

Partindo ao segundo ponto dessa investigação, passemos a elucidar o que 

trás o inciso II do art. 124 do Código Tributário Nacional. 

Em primeiro plano, ao interpretar a expressão “pessoas expressamente 

designadas por lei”, torna-se necessário observar um limite muito importante quanto 

a eleição dos sujeitos passivos da obrigação tributária, e, bem assim, das pessoas 

que devam responder solidariamente pela dívida, pois estão circunscritos ao âmbito 

da situação factual contida na outorga de competência impositiva, cravada do texto 

da Constituição. 

Logo, o legislador ordinário, ao expedir a regra-matriz de incidência do tributo, 

deverá observar essa imposição impeditiva de trazer alguém, ainda que solidário, à 

posição de devedor, que não tenha participado da ocorrência do fato típico. E isto se 

justifica por não deter o legislador ordinário competência constitutiva para fazer 

                                                                                                                                                                                     
55 STJ, REsp 884.845/SC, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 05/02/09. 
56 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária e o Código Civil de 2002. 3ª ed. São 
Paulo: Noeses, 2013. 
57 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária e o Código Civil de 2002. 3ª ed. São 
Paulo: Noeses, 2013, p. 80. 
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recair a carga jurídica sobre alguém estranha ao acontecimento gravado pela 

incidência. 

Desta forma, e diante da conjectura apresentada acima, deve-se entender 

que os devedores solidários, instituídos pela lei, e estranhos ao evento jurídico-

tributário, não estão sobre este liame obrigacional, mas sim de outro, de cunho 

sancionatório, que irrompe à luz pelo descumprimento de algum dever, como será o 

caso dos pais, pelos tributos devido por seus filhos menores58. 

Nesse sentido, concluímos que a pessoas consideradas solidárias poderão 

não participar do vínculo existente entre o sujeito e a pratica da situação fática, mas, 

por manter relação com o sujeito que praticou o fato, poderá ser considerado 

solidário, mas, para isso, será necessário prévia estipulação em lei complementar, 

como preconiza o art. 146, III da Constituição Federal59, como é feito no Código 

Tributário Nacional no art. 134 e incisos, in verbis: 

 

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento 
da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente 
com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que 
forem responsáveis: 

I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores; 

II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados 
ou curatelados; 

III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos 
por estes; 

IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio; 

V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida 
ou pelo concordatário; 

VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos 
tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, 
em razão do seu ofício; 

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de 
penalidades, às de caráter moratório. 

 

                                                           
58 Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo 
contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de 
que forem responsáveis: 
59Art. 146. Cabe à lei complementar: 
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: 
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta 
Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes; 
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Logo, ao analisar os referidos incisos, notamos que a ligação do responsável 

não se efetiva pela constituição do fato gerador, nem de forma indireta, mas sim por 

uma ligação existente entre a pessoa que cometeu o fato que enseja a cobrança do 

tributo e o responsável. Desta feita, a ligação entre os dois se apresentará no campo 

do critério pessoal, e não pelo critério material de incidência. Como se exemplifica na 

responsabilidade dos pais pelos tributos devidos por seus filhos menores; dos 

tutores e curadores pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados; o sócio 

pela empresa em liquidação de sociedade de pessoas. 

Prosseguindo, temos que a solidariedade, no campo do direito tributário, pode 

reunir vínculos jurídicos de naturezas distintas, visto poder ela ser estabelecida entre 

responsáveis exclusivamente ou entre contribuintes e responsáveis tributários.60 

No primeiro caso, podemos usar como exemplo o art. 130 do Código 

Tributário Nacional, que descreve que “os créditos tributários relativos a impostos 

cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e 

bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens ou 

a contribuições de melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes”. 

No sentido empregado neste dispositivo, haverá a exclusão do contribuinte 

realizador do fato tributável, recaindo sobre o responsável o dever de adimplir esse 

crédito.  

Portanto, registramos aqui duas das hipóteses estabelecidas no art. 124 

sobre a solidariedade passiva dos sujeitos passivos. Em um primeiro momento 

demonstramos que para a caracterização da solidariedade passiva é necessário a 

presença do interesse comum, refletida pelo vínculo jurídico da relação obrigacional 

que atribua direitos e deveres idênticos entre pessoas situados no mesmo polo da 

relação jurídica de direito privado, entendimento este também colacionado pelo 

Superior Tribunal de Justiça. E ainda, demonstramos em um segundo momento a 

caracterização da solidariedade com base na disposição legal, que para que seja 

evocada deverá ser constituída por lei ordinária, quando tratar-se da relação entre 

contribuinte e responsável, ou por via de lei complementar se houver a intenção do 

legislador de criar nova hipótese de solidariedade.  

 

                                                           
60 DARZÉ, Andréa Medrado. Responsabilidade tributária: solidariedade e subsidiariedade. 
Dissertação (Mestrado em Direito) Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, São Paulo, 2009 
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2.4 – Disparidade entre solidariedade e subsidiariedade 
 

Visto que a solidariedade não comporta o benefício de ordem, como elucida o 

Código Tributário Nacional no parágrafo único do art. 124, por ser esta uma 

condição de exequibilidade do devedor principal, será, por consequência, 

incompatível com esta figura, motivo este que sempre que tratarmos no direito 

tributário de uma espécie de supletividade, estaremos nos referindo sobre a figura 

da subsidiariedade. 

Diante desta afirmação, possibilita-se a nós caracterizar a subsidiariedade, 

que nada mais é do que uma forma do Fisco de garantir o seu direito subjetivo de 

adimplir os créditos que lhe é devido com base na responsabilização de um 

responsável secundário, visto a inviabilidade de executar o devedor primário por 

insuficiência de bens penhoráveis. 

Portanto, fica claro que a solidariedade e a subsidiariedade são conceitos 

excludentes entre si, não se podendo invocá-los no mesmo tempo. Em ambos os 

casos existe uma gama de pessoas obrigadas ao pagamento de determinada 

quantia. Mas, na primeira, o credor é livre para executar qualquer um dos 

coobrigados, e na segunda a exigência do crédito deve respeitar uma ordem em que 

primeiro se procuram os bens do devedor principal e, só em caso de sua 

insolvabilidade, procuram-se os bens dos codevedores61 

                                                           
61 DANTAS, Marcelo da Rocha Ribeiro. Grupos econômicos e a responsabilidade tributária em 
execuções fiscais. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade 
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3. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA 
 

3.1 – Definição de responsabilidade tributária 
 

Para definirmos responsabilidade tributária, o que não se demonstra uma 

atividade simples, utilizaremos, em um primeiro momento, do Código Civil, que nos 

apresenta a responsabilidade associada à ideia de indenização, na qual uma pessoa 

física ou jurídica ao causar dano à outra fica obrigada a repará-la62 

 
Código Civil: 
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 
exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 
Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas 
e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais 
regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. 
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 
outrem, fica obrigado a repará-lo. 
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 

 

No campo do direito tributário, ao tratarmos sobre a sujeição passiva, há a 

definição de dois gêneros de pessoas que deterão a responsabilidade quanto ao 

adimplemento das obrigações principais, que, como já falado neste trabalho no 

ponto 2.1, serão os contribuintes e os responsáveis. 

Porém, não se respalda somente nessas duas figuras, pela temática que 

cerceia a responsabilidade tributária, apresentando particularidade próprias e 

harmônicas ao dever de cumprir obrigações tributárias, sendo principal ou acessória. 

Desta forma, Rangel Perrucci Fiorin, ao definir o instituto da responsabilidade 

tributária, nos coloca a responsabilidade tributária como atribuição (solidária, ou 

pessoal, ou por transferência ou por substituição) do cumprimento de uma obrigação 

tributária a uma terceira pessoa que não tenha realizado diretamente o fato 

                                                           
62 Fiorin, Rangel Perrucci.  A responsabilidade tributária e o redirecionamento das execuções fiscais à figura dos 
sócios e administradores de empresas. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2011. 
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imponível, mas por determinação legal tem o dever de cumprir a obrigação 

tributária”. 

Sendo assim, se a responsabilidade tributária, como premissa, é uma 

atribuição do cumprimento de uma obrigação tributária por uma determinação legal, 

e como toda determinação legal a responsabilidade tributária possui objetivos 

fundamentais, que, nas palavras de Andrea Marzé, são três: i. punir o responsável 

(sanção); ii.viabilizar a arrecadação (necessidade); ou iii. simplificar a arrecadação 

(interesse).63 

Logo, o sentido da existência da ideia de ter alguém de responder pelo 

descumprimento de um dever nos revela o caráter sancionatório do instituto, 

definindo uma sanção à não-prestação, determinando, desta forma, a sujeição de 

uma pessoa, física ou jurídica, à uma sanção. Além disso, atribuir a um responsável, 

seja ele possuidor de vínculo direito ou indireto com o fato gerador, ou que inexista 

esse vínculo, o que culminaria em uma espécie de solidariedade, demonstra de fato 

o interesse do Fisco em viabilizar a plenitude do seu direito subjetivo de exigir o 

adimplemento de seu crédito tributário, o que se conclui por verdadeira as 

afirmações de Andrea Marzé. 

Neste diapasão, a responsabilidade, no direito tributário, possui um sentido 

amplo e outro estrito64 

No sentido amplo podemos conceituar a submissão de determinada pessoa, 

contribuinte ou não, ao direito do fisco de exigir a prestação da obrigação tributária, 

vinculando-se, desta forma, qualquer dos sujeitos passivos da relação obrigacional 

tributária. 

E, no sentido restrito, conceituaremos como a submissão via disposição legal 

expressa de responsabilidade à pessoa não contribuinte, mas que possua vínculo 

com o fato gerador da obrigação tributária, ao direito do fisco exigir a prestação 

respectiva. 

No Código Tributário Nacional, a expressão responsabilidade tributária é 

empregada em sentido amplo nos arts. 123, 128, 136 e 138, entre outros. Mas 

também usa-se no sentido restrito quando refere-se ao responsável como sujeito 

passivo diverso do contribuinte (art. 121,II)65 
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Estudaremos a seguir, como essas responsabilidades se darão, sem nos 

alongar mais em definições sobre a figura do responsável tributário, isto porque na 

sequência utilizada neste trabalho já se foi utilizada diversas vezes, o que viria a ser 

repetitivo, a meu entendimento.  

Sendo assim, e seguindo na linha do que o doutrinador Rangel Perrucci 

Fiorin66 colaciona, “o Código Tributário Nacional põe em destaque, no capítulo V, os 

seguintes casos de responsabilidade: (a) solidária (artigos. 124 e 125); (b) por 

sucessão (arts 129 a 133); (c) de terceiros (artigos 132 e 135); e (d) 

responsabilidade por infração (artigos 136 e 138).” 

Porém, para a evolução deste trabalho, não será interessante abranger 

amplamente todas as formas de responsabilidades apontadas, isto porquê nem 

todos os tipos de responsabilidade tributária se aplicam à responsabilidade das 

sociedades que perfaçam os grupos econômicos. 
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3.2 – Responsabilidade por sucessão ou por transferência 
 

No Código Tributário Nacional os artigos que estabelecem a responsabilidade 

por sucessão ou por transferência estão elencados entre os arts. 129 e 133.  

O art. 129 preceitua que as normas sobre sucessão são aplicáveis a 

obrigações tributárias surgidas até a data da ocorrência do fato gerador implicadora 

da sucessão, sendo indiferente a data em que tenha sido ou venha a ser feito o 

lançamento do tributo: “O disposto nesta Seção aplica-se por igual aos créditos 

tributários definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos 

nela referidos, e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que 

relativos a obrigações tributárias surgidas até a referida data.” Logo, a 

responsabilidade dos sucessos é uma forma de responsabilidade no qual a 

obrigação pelo pagamento do débito tributário nasce contra o contribuinte, para 

depois ser sucedida ao responsável tributário67 

Desta feita, temos que a sucessão se dará no plano das obrigações 

tributárias, como modificadora da sujeição passiva. Entende-se, portanto, que o 

sujeito que venha a suceder o contribuinte, antigo devedor, assumirá todas as 

dívidas fiscais intrínsecas à obrigação tributária no momento de sua sucessão. 

Ainda, quando tratarmos de créditos tributários relativos a impostos cujo fato 

gerador seja a propriedade, domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim 

os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a 

contribuições de melhoria, estes serão sub-rogados na pessoa dos respectivos 

adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação (art.129 Código 

Tributário Nacional). 

Em consonância com o mencionado, a não ser que exista uma certidão de 

quitação relativa ao bem imóvel, a obrigação tributária será sucedida ao adquirente 

do imóvel. 

Seguindo nesta linha, ainda temos na responsabilidade por sucessão os atos 

inter vivos, disposto no artigo 131, inciso I, do Código Tributário Nacional, no qual 

será responsabilizado o adquirente do bem ou ao remetente aos tributos relativos 

aos bens adquiridos, e, ainda, no inciso II, a previsão dos atos causa mortis, que se 
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Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2011. 
 



 53

manifesta do falecimento do contribuinte e torna responsável o sucessor a qualquer 

título e o cônjuge pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou da 

adjudicação, limitando-se esta responsabilidade ao montante do quinhão, do legado 

ou da meação. 

Por fim, poderíamos aqui tratar sobre a responsabilização nos casos de fusão 

ou incorporação de sociedades empresariais, mas não teria cabimento neste 

trabalho por não se aplicar aos grupos econômicos, isto porque as sociedades 

empresariais que participam de grupos econômicos detêm personalidade jurídica 

própria, ou seja, não possuem o tipo de organização empresarial para que seja 

possível a fusão ou uma incorporação, que traria como consequência às sociedades 

a junção das personalidades jurídicas em apenas uma única pessoa jurídica.  
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3.3 – Responsabilidade de terceiros 
 

A responsabilidade de terceiros tem previsão nos arts. 134 e 135 do Código 

Tributário Nacional. Neste sentido, e como já explicitado no decorrer deste trabalho, 

será considerado responsável o terceiro não integrante do binômio Fisco-contribuinte 

estipulado pelo art. 128 Código Tributário Nacional. 

Desta forma, avancemos para os artigos que relacionam a figura do terceiro 

responsável: 

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento 
da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente 
com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que 
forem responsáveis:  
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores; 
 II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados 
ou curatelados;  
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos 
por estes;  
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;  
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida 
ou pelo concordatário;  
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos 
tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, 
em razão do seu ofício;  
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. 
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de 
penalidades, às de caráter moratório. 

 

Este artigo trás a figura do responsável nos casos de impossibilidade de 

exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, no qual 

responderá solidariamente com este nos atos que intervierem ou pelas omissões de 

que foram responsáveis. 

Em um primeiro momento, podemos notar que o legislador ao trazer a figura 

do terceiro responsável para essas hipóteses o fez de maneira equivocada, isto 

porque, como já falado no capítulo sobre solidariedade, esta não permite benefício 

de ordem, ou seja, estamos aqui, na verdade, tratando de uma responsabilidade 

subsidiária, restrita apenas a situações em que não haja possibilidade de exigir-se o 

cumprimento da obrigação pelo próprio contribuinte. 

Desta forma, Luciano Amaro68 exemplifica a questão: 

 

                                                           
68  AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 318-319 
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“Observe-se que não basta o mero vínculo decorrente da relação de 
tutela, inventariança etc., para que se dê a eleição do terceiro como 
responsável; requer-se que ele tenha praticado algum ato (omissivo 
ou comissivo), pois sua responsabilidade se conecta com os atos em 
que tenha intervindo ou com as omissões pelas quais for 
responsável” 

 

Logo, aqui se verificará que as circunstâncias que tipificam essas ações ou 

omissões dependerá das hipóteses elencadas. No caso da hipótese elencada no 

inciso VI, por exemplo, a responsabilidade recairá sobre o serventuário que no ato 

da lavratura do ato foi omisso em exigir a comprovação do recolhimento do tributo. 

E, ainda, quando se tratar da figura dos sócios de sociedades de pessoas, só 

poderá ser trazido para sujeição passiva das obrigações tributárias dessa sociedade 

se for demonstrada que não há recursos para obter a quitação integral de todas 

obrigações fiscais e que isso seja resultado de atos comissivos dos próprios sócios 

com o intuito de desviar esses recursos para seus proveitos. 

É nesse sentido que o professor Rangel Perrucci Fiorin 69caracteriza o inciso 

VII, quando tratamos dos sócios, nos casos de liquidação de sociedade de pessoas, 

no qual a atribuição da responsabilidade dos sócios decorre do inadimplemento da 

obrigação tributária da pessoa jurídica, advindos de fatos ilícitos, suscetíveis de 

desencadear vínculo de índole sancionatória. 

Ainda, Renato Lopes Becho 70chegou à seguinte conclusão ao analisar “As 

diversas interpretações para responsabilidade tributária de terceiros – artigo 134 do 

Código Tributário Nacional”: 

 

Especificamente quanto à responsabilidade do artigo 134 do CTN, 
identificamos quatro distintas correntes interpretativas: a 
responsabilidade como garantia (fundada em efeito econômico), a 
responsabilidade como representação (fundada em visão jurídico-
processual), responsabilidade como sanção (fundada em observação 
jurídico-punitiva) e a responsabilidade como sanção pelo estado de 
insolvência (fundada na conjugação de efeito econômico como 
punição jurídica). 
Entendemos, atualmente, que o artigo 134 do CTN possui dois 
pressupostos de aplicação: a impossibilidade econômica de o 
contribuinte solver o débito e a atuação culposa do responsável para 
que isso ocorra. 
Desse entendimento extraímos alguns importantes efeitos: 
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1) é possível sustentar o caráter subsidiário da responsabilidade 
terceiros. Talvez o legislador, por equivoco, tenha estipulado uma 
aparente solidariedade apenas no intuito de manter o contribuinte no 
pólo passivo da ação de cobrança do crédito tributário; 
2) a responsabilidade tributária de terceiros, notadamente a do artigo 
134 do CTN, é um tema propriamente de execução fiscal. Como o 
primeiro pressuposto para sua incidência é a impossibilidade 
econômica, esta será verificada justamente no processo referido. A 
responsabilidade tributária ser discutida como um incidente 
processual, tanto em exceção de pré-executividade quanto em 
embargos à execução fiscal, dependendo das provas que o 
responsável possua; 
3) corolário da conclusão anterior, não há condições para a indigitada 
responsabilidade tributária ser averiguada em procedimento prévio à 
execução fiscal 
4) considerando os riscos inerentes do insucesso empresarial, o 
legislador não incluiu os administradores de empresas 
(diretores, gerentes, empregados, representantes etc.) no artigo 
134 do CTN. A sistemática aduzida não se lhes é aplicável71(Grifos 
nosso) 

 

Logo, quando falamos da figura do sócio, no que concerne o art. 134 do 

Código Tributário Nacional, temos que somente responderá subsidiariamente por 

débito tributário do contribuinte, que será a pessoa jurídica por ele constituída, 

quando: i. não for possível cobrar desta o adimplemento da obrigação; ii. tenha o 

sócio intervindo ou se omitido (exigência do caput do artigo) a respeito do ato 

relevante para formação do crédito tributário e iii. seja a pessoa jurídica contribuinte 

uma sociedade em liquidação, sendo esses requisitos cumulativos.72 

Portanto, se considerarmos que um grupo econômico não constitui uma nova 

pessoa jurídica, e, o que poderia ser trazido, em uma hipótese longínqua, seria que 

as empresas desse conglomerado sejam, entre si, coligadas ou controladas, o que 

traria a responsabilidade por possuir participação direta da sociedade em liquidação 

e intervirem ou se omitirem de fato relevante na constituição do crédito, pois nesse 

sentido existiria a possibilidade de responderem subsidiariamente. 

Avançando ao artigo 135 do Código Tributário Nacional, temos uma 

divergência quanto a imputação dada por este artigo, que outorga a 

responsabilidade pessoal, e não subsidiária, aos sócios e administradores: 
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Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos 
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos 
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato 
social ou estatutos: 
 I - as pessoas referidas no artigo anterior;  
II - os mandatários, prepostos e empregados; 
 III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de 
direito privado. (Grifou-se) 
 

Nesta perspectiva, para fixação desta responsabilidade, o legislador utilizou-

se de fatos ilícitos para que fosse determinada a responsabilidade e, por isso 

mesmo, estranho àquele acontecimento do mundo qualificado pelo próprio legislador 

como fato tributário. Isto se verifica com a leitura do próprio caput deste artigo, que é 

expresso ao indicar que a responsabilidade decorre de atuação com “excesso de 

poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”, baseando-se, mais 

claramente, de dolo ou fraude para que seja configurado. 

Sendo assim, existindo dolo ou fraude, existirá a responsabilidade pessoal de 

um terceiro, que por atos com excesso de poderes ou infratores da lei, ou de 

contrato social e estatuo, será levado diretamente à sujeição passiva da obrigação 

tributária.  

Logo, notamos aqui uma divergência com o art. 134 do Código Tributário 

Nacional, que trazia a responsabilidade subsidiaria de um terceiro em casos que 

houvesse atos comissivos ou omissivos, quanto a fixação do sujeito passivo. Aqui 

encontraremos a exclusão do Contribuinte do pólo passivo da obrigação que, em 

princípio, seria a pessoa cujo nome e por cuja conta agiria o terceiro, ai estipular que 

o executor do ato, munido de dolo ou animus fraudandi, responda pessoalmente. 

Ainda, Luciano Amaro ao tratar do art. 135 dispõe: 

 

O problema está em definir os atos a que se refere o art. 135. É 
intuitivo que há de se tratar de atos praticados em nome de outrem (o 
representado, preponente, administrado, mandante, que seria “o 
contribuinte”) pelo terceiro (administrador, mandatário etc.). Com 
excesso de poderes, por exemplo, mas em nome do administrado, 
do mandante etc. Com violação da lei, mas também em nome de 
outrem. Com infringência do contrato ou estatuto, mas sempre em 
nome da sociedade. Muitas hipóteses se enquadram em mais de 
uma dessas situações: um ato praticado com excesso de poderes 
pode violar, a um só tempo, o estatuto e a lei; um ato ilegal 
certamente não será praticado no exercício de poderes regulares. 
Para que a responsabilidade se desloque do contribuinte para o 
terceiro, é preciso que o ato por este praticado escape totalmente 
das atribuições de gestão ou administração, o que frequentemente 
se dá em situações nas quais o representado ou administrado é (no 
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plano privado), assim como o Fisco (no plano público), vítima de 
ilicitude praticada pelo representante ou administrador 73 
 

 

Logo, depreende-se que não basta apenas que uma pessoa jurídica deva 

tributos para que o diretor seja chamado a satisfazê-lo, e sim que o ato praticado 

escape totalmente das suas atribuições ou administração, e que detenha este 

terceiro excesso de poderes ou que infrinja à lei ou ao contrato social e, como 

consequência dessa sua atitude, decorra o inadimplemento perante o Fisco. 

O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar dessa questão, posicionava-se no 

sentido de que o simples inadimplemento da obrigação tributária seria suficiente 

para imputar responsabilidade ao sócio administrador. Em um momento posterior, 

passou a entender que esses sujeitos somente responderiam com seu patrimônio 

pessoal por dívidas da pessoa jurídica caso o Fisco comprovasse que agiram com 

dolo, fraude, excesso de poderes, contrato social ou estatuto. Nesse sentido, o ônus 

da prova recairia exclusivamente ao credor público.  

Porém, este entendimento foi flexibilizado nos casos em que conste na 

certidão de dívida ativa o nome do sócio, diretor ou gerente desde o início. E, isto é 

explicado pelo referido título gozar da presunção de liquidez e certeza, como 

demonstrado a seguir: 

 

EMENTA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS – EXECUÇÃO 
FISCAL – RESPONSABILIZAÇÃO DO SÓCIO CUJO NOME 
CONSTA DA CDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.  
1. Têm cabimento os embargos de declaração opostos com o 
objetivo de corrigir contradição ventilada no julgado.  
2. A CDA é documento que goza da presunção de certeza e liquidez 
de todos os seus elementos: sujeitos, objeto devido, e quantitativo. 
Não pode o Judiciário limitar o alcance dessa presunção.  
3. Caso a execução tenha sido proposta somente contra a pessoa 
jurídica e havendo indicação do nome do sócio-gerente na CDA 
como co-responsável tributário, não se trata de típico 
redirecionamento. Neste caso, o ônus da prova compete ao sócio, 
tendo em vista a presunção relativa de liquidez e certeza que milita 
em favor da Certidão de Dívida Ativa.  
4. Na hipótese, a execução foi proposta com base em CDA da 
qual constava o nome do sócio-gerente como co-responsável 
tributário, do que se conclui caber a ele o ônus de provar a 
ausência dos requisitos do art. 135 do CTN.  
5. Embargos de declaração que se acolhe, com efeitos modificativos, 
para dar provimento ao recurso especial da FAZENDA NACIONAL 

                                                           
73 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro, 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 319 
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(EDcl no REsp 960.456/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 
14.10.08) (Grifou-se) 

 

Portanto, já demonstrado as hipóteses no qual será caracterizado o dolo do 

sócio, gerente, diretor ou representante em seus atos de gestão que gerem o 

inadimplemento da obrigação tributária, e feitos os devidos esclarecimentos neste 

trabalho, a responsabilidade tributária prevista no art. 135 do Código Tributário 

Nacional não se aplica aos grupos econômicos, por claramente referir-se a pessoas 

físicas, incluindo-se uma apuração de caráter subjetivo de culpa ou dolo74 

É neste sentido que Marcelo da Rocha Ribeiro Dantas expõe seu raciocínio 

quanto a responsabilização do grupo econômico pelo artigo 135 Código Tributário 

Nacional: 

 

A forma que porventura poderia existir de que se impute a 
responsabilidade nos termos do art. 135 é, mais uma vez, se houver 
vínculos jurídicos de sócio entre as sociedades em questão: se a 
pessoa jurídica A é controladora ou coligada, nos termos do Código 
Civil, da pessoa jurídica B, e age com dolo, ocultando um fato 
gerador que resulta num inadimplemento fiscal, a pessoa jurídica A 
irá responder exclusivamente por este ato, por sua condição 
particular de sócia de B, pertençam elas ou não a um grupo 
econômico. O fato de estar em um grupo econômico é 
completamente irrelevante.75 

 

Sendo assim, e já construída todo nosso embasamento técnico para 

conseguir delimitar quais são as hipóteses, formas, ou se existem, para enquadrar a 

responsabilidade tributária, seja ela solidária, subsidiaria, às sociedades dos grupos 

econômicos. 

                                                           
74 FERRAGUT, Maria Rita (Incidente de desconsideração da personalidade jurídica e os grupos 
econômicos In CONRADO, Paulo Cesar. ARAÚJO, Juliana Furtado Costa (coord). O Novo CPC e seu 
impacto no direito tributário. São Paulo: Fiscosoft, 2015, p. 13/42), alega que o artigo em análise 
destina-se exclusivamente às pessoas físicas, o que também impossibilita o enquadramento de um 
grupo econômico no tipo do art. 135, CTN. 
75 DANTAS, Marcelo da Rocha Ribeiro. Grupos econômicos e a responsabilidade tributária em 
execuções fiscais. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, São Paulo, 2016. 
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4 – Responsabilidade tributária nos grupos econômicos 
 

Os grupos econômicos, sejam eles de direito ou de fato, podem trazer grande 

repercussão para o mundo jurídico.  

Não seria diferente considerarmos que esses conglomerados viessem a ser 

alvos das Fazendas Públicas, na tentativa de responsabilizar sociedades por débitos 

tributários de outros contribuintes com base em inúmeros dispositivos legais, para 

que findasse seu direito subjetivo de exigir os créditos tributários inadimplidos. 

Neste sentido, encontramos diversas disposições tentadas pelo Fisco na 

busca dessa concretização baseada no redirecionamento das execuções fiscais aos 

grupos econômicos, seja tentando responsabilizá-los por considerarem que 

possuem relação direta com o fato gerador (vínculo), ou interesse comum na 

realização do fato, o que caracterizaria as hipóteses de solidariedade do art. 124 do 

Código Tributário Nacional e seus incisos, seja por julgarem que as pessoas que 

perfazem o quadro societário na condição de sócios estão agindo com dolo, animus 

fraudandi ou infringindo a lei, estatuto ou contrato social com o objetivo de desviar 

ou apropriar-se dos recursos que seriam direcionados aos créditos tributários 

pertencentes ao Fisco, o que definiria o regramento do art. 135 do Código Tributário 

Nacional, ou ainda utilizando-se de outros regramentos para caracterizar o abuso da 

personalidade jurídica e por consequência a desconsiderar, fazendo com que as 

sociedades respondam por débitos tributários das outras, ainda que contraídas 

exclusivamente no interesse de uma delas, trazendo a hipótese do art. 50 do Código 

Civil e, por fim, utilizando-se de situações que não envolvam fraude ou dolo, mas 

que os responsabilizaria quando estivermos sob a hipótese de inadimplemento de 

contribuições previdenciárias, que legitimaria a aplicação do art. 30 da Lei nº 

8.212/1991. 
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4.1 – Responsabilidade tributária nos grupos econômicos: solidariedade do 
art. 124 inciso I e II a partir do entendimento colacionado pelo Superior 
Tribunal de Justiça 
 

Feito esta premissa, trarei a explicação e os entendimentos dos Tribunais 

Superiores sobre essa responsabilização dos grupos, e se faz sentido essas 

sociedades serem redirecionadas ao polo passivo das execuções fiscais. 

O primeiro embate a ser manifestado sobressai quanto a solidariedade do art. 

124 do Código Tributário Nacional, quando manifestadamente se atribui a 

solidariedade passiva quando houver interesse comum na situação que constitua o 

fato gerador da obrigação principal ou que exista expressa designação em lei sobre 

a pessoa que recairá a solidariedade. 

Novamente suscitamos aqui sobre dois aspectos dessa solidariedade, sendo 

o primeiro deles a respeito do significado do interesse comum na situação que 

constitua o fato jurídico tributário e, neste caso, qual seria a justificativa para ensejar 

a solidariedade entre as sociedades, e sobre a regra que prescreve a solidariedade 

às pessoas expressamente designadas em lei. 

Como já vimos, não basta que exista uma relação de interesse comum pura e 

simples, e sim que isto seja verificado caso a caso, visto que não há uma posição 

em nosso ordenamento jurídico sobre a semântica deste critério. Sendo assim, não 

poderia ser qualquer interesse comum que caracterizaria a obrigação solidária, e sim 

a existência de um vínculo jurídico entre as sociedades do respectivo grupo  

Logo, considerar que exista o interesse comum entre essas sociedades 

baseando-se pelo interesse econômico estabelecido na condução das atividades 

empresariais seria um erro, pois isso legitimaria que toda forma de constituição dos 

grupos, seja ele o de direito ou de fato, viesse a trazer a solidariedade a todos eles 

pelos débitos tributários consolidados unilateralmente, lembrando-se que como já 

exposto no ponto 1.1 deste trabalho as sociedades que perfazem os grupos 

econômicos possuem autonomia de suas personalidades jurídicas. 

Sendo assim, para que a solidariedade do inciso I do art. 124 do Código 

Tributário Nacional tenha cabimento, deve-se afastar o mero interesse social, moral 

ou econômico da constituição do fato gerador e dar lugar ao interesse jurídico 
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comum que surge a partir da existência de direitos e deveres idênticos da 

constituição conjunta do fato gerador. Logo, não basta o fato das empresas 

pertencerem ao mesmo grupo econômico para que seja provocada a solidariedade 

no pagamento de tributo devido por uma das empresas. 

Desta feita, é assim que vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça em 

seus julgamentos: 

 

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO 
ESPECIAL. ISS. EXECUÇÃO FISCAL. EXISTÊNCIA DE 
CONGLOMERADO FINANCEIRO. REEXAME DE PROVAS. 
SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 124, I, DO CTN. NÃO-
OCORRÊNCIA. SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA PASSIVA. 
EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. 
INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO. 

 1. A comprovação de que o BANCO e a ARRENDADORA 
MERCANTIL constituem partes de uma única organização 
econômica está atrelada aos aspectos fático-probatórios da causa, 
cujo reexame é inviável em sede de recurso especial, tendo em vista 
a circunstância obstativa decorrente do disposto na Súmula 7/STJ.  

2. "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" (HARADA, Kiyoshi. "Responsabilidade 
tributária solidária por interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador"). 

 3. Agravo regimental desprovido.(Grifos nossos) 

(STJ – AgRg no Ag: 1055860 RS 2008/0119112-1, Relator: Ministra 
DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 17/02/2009, T1 – 
PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 2009.03.26  DJe 
26/03/2009) 

 

Neste julgado, como podemos observar, foi afastado a responsabilidade 

solidária trazida pelo art. 124 do Código Tributário Nacional, I, justificando-se que 

não basta a simples existência de um grupo entre as empresas para provocar a 

solidariedade n pagamento de tributo devido por uma das empresas. É como 

entende o Superior Tribunal de Justiça neste outro julgado: 

 

EMENTA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO 
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
EXECUÇÃO FISCAL. ISS. SUJEIÇÃO PASSIVA. ARRENDAMENTO 
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MERCANTIL. GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. 
VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.  

1. "'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' (HARADA, Kiyoshi. 'Responsabilidade 
tributária solidária por interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador')" (AgRg no Ag 1.055.860/RS, Rel. Min. 
Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 17.2.2009, DJe 
26.3.2009). 

2. "Para se concluir sobre a alegada solidariedade entre o banco e a 
empresa de arrendamento para fins de tributação do ISS, seria 
necessária a reapreciação do contexto fático-probatório, providência 
inadmissível em sede de recurso especial, consoante a Súmula 
7/STJ" (AgRg no AREsp 94.238/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves 
Lima, Primeira Turma, DJe 16/10/2012). No mesmo sentido: AgRg no 
Ag 1.415.293/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira 
Turma, DJe 21/09/2012. 

 3. Agravo regimental não provido. (Grifos nossos) 

(STJ – AREsp: 603177 RS 2014/0274415-7, Relator: Ministro 
BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 18/12/2014) 

 

Bem como no entendimento acima, corrobora com esta visão os Ministros da 

Segunda Turma à época do Superior Tribunal de Justiça:  

 

EMENTA PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 
INEXISTENTE. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. 
LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. 
SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.  

1. Não há a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação 
jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida.  

2. Vê-se, pois, na verdade, que a questão não foi decidida conforme 
objetivava a recorrente, uma vez que foi aplicado entendimento 
diverso.  

3. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas 
as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados 
por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, 
quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o 
que de fato ocorreu.  

4. Correto o entendimento firmado no acórdão recorrido de que, 
nos termos do art. 124 do CTN, existe responsabilidade 
tributária solidária entre empresas de um mesmo grupo 
econômico, apenas quando ambas realizem conjuntamente a 
situação configuradora do fato gerador, não bastando o mero 
interesse econômico na consecução de referida situação. 

5. A pretensão da recorrente em ver reconhecida a confusão 
patrimonial apta a ensejar a responsabilidade solidária na forma 
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prevista no art. 124 do CTN encontra óbice na Súmula 7 desta Corte. 
(Grifos nossos) 

(STJ – AgRg no AREsp: 429923 SP 2013/0371576-2, Relator: 
Ministro HUMBERTO MARTINS, Data 10/12/2013, T2 – SEGUNDA 
TURMA,) 

 

Do colacionados nos julgados acima, vemos que a posição adotada pelo 

Superior Tribunal de Justiça ao tratar da solidariedade circunscrita no art. 124 do 

Código Tributário Nacional prevalece pelo entendimento que não basta a junção de 

empresas em um grupo econômico para provocação da solidariedade no pagamento 

de tributos devidos por uma das empresas. 

Adiante, quando tratamos da solidariedade existente no inciso II, vimos que 

esta estabelece que serão solidárias as pessoas expressamente designadas por lei, 

o que contempla o princípio da estrita legalidade, e não poderia ser diferente se 

considerarmos tratar-se este inciso sobre uma espécie de sujeição passiva. 

Sendo assim, quando falarmos sobre solidariedade tributária, mesmo quando 

falamos sobre grupos econômicos, com base em lei expressa, deve-se prestar 

atenção na forma pela qual a lei é constituída, e versando sobre sujeito passivo, 

deve ela ser constituída por meio de lei complementar, como preconiza o art. 146 da 

Constituição Federal76. 

 

4.2 – Responsabilidade tributária nos grupos econômicos: Abuso da 
personalidade jurídica com no art. 50 do Código Civil. 

 

O artigo 50 do Código Civil prevê que em caso de abuso da personalidade 

jurídica, caracterizada 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,. 

                                                           
76 Art. 146. Cabe à lei complementar: 
I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios; 
 II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar; 
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária 
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Temos na doutrina e na jurisprudência que mesmo nos casos dos grupos 

econômicos é possível que as empresas que o perfaçam sejam responsabilizados 

pelos débitos tributários, ainda que contraídas no interesse de uma delas, se 

comprovado que houve o abuso de personalidade jurídica com a finalidade de de 

mascarar a realização do fato tributário ou obstruir o direito subjetivo do Fisco de ter 

seus créditos tributários adimplidos. 

Nesse sentido e, vislumbrado estas hipóteses, teria o Fisco legitimidade para 

desconsiderar dos atos jurídicos praticados, atingindo-se indistintamente os bens 

particulares das empresas que compõe o grupo econômico. Desconheceria, neste 

caso, a pessoalidade de pessoa jurídica e trataria indistintamente o patrimônio das 

empresas com o único fito de alcançar o Fisco a satisfação da obrigação tributária. 

Logo, dentro deste cenário, o que ficara configurado para a invasão do 

patrimônio das empresas que eventualmente sejam coligadas ou controladas, o que 

é um requisito para configuração de grupo econômico, se revelaria pela adoção de 

medidas com o intuito de fraudar credores com base na dissimulação, confusão 

patrimonial ou desvio de finalidade. 

Para colecionar o que é trazido pelo Superior Tribunal de Justiça, já que 

instituímos esta premissa neste contexto, cabe esclarecer que não estamos nesse 

momento falando sobre solidariedade, pois esta presume a prática conjunta do fato 

gerador, irrelevante se as empresas participem ou não do mesmo grupo. 

Desta forma, segue entendimento proferido pela  

 

EMENTA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 
1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. 
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO. 
INOCORRÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO E CONFUSÃO 
EMPRESARIAL EM FRAUDE AO FISCO. CONFIGURAÇÃO. 
ABUSO DE PERSONALIDADE. PESSOAS JURÍDICAS QUE 
PERTENCEM AO MESMO GRUPO. EXISTÊNCIA DE 
CONGLOMERADO FINANCEIRO. REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 
7/STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 124, 128 E 174 DO CTN E 50 DO 
CC. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. 
SÚMULA 283/STF.  

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 
caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. O Tribunal de 
origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias 
da causa, concluiu que as empresas e pessoas físicas 
envolvidas no caso constituem uma única sociedade de fato, 
submetida a uma mesma cadeia de comando, além da 
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ocorrência de confusão patrimonial com o objetivo de fraudar o 
Fisco. Rever tais entendimentos, que estão atrelados aos aspectos 
fático-probatórios da causa, é inviável em Recurso Especial, tendo 
em vista a circunstância obstativa decorrente do disposto na Súmula 
7/STJ.  

3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - 
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a 
apreciação do Recurso Especial. Aplicação, por analogia, da Súmula 
283/STF.  

4. Ademais, a instância ordinária, pautada no princípio da actio nata, 
segundo o qual o termo a quo do prazo prescricional é o momento da 
ocorrência da lesão ao direito, constatou que o Fisco apenas deteve 
elementos suficientes para o reconhecimento do grupo em 2014. Já 
nas razões do Recurso Especial, sustenta-se que o Fisco detinha 
elementos para o reconhecimento do grupo desde 2003.  

5. É inviável, portanto, analisar a tese defendida no Recurso 
Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos 
para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão 
recorrido. Aplica-se, portanto, novamente o óbice da Súmula 7/STJ. 

6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não 
provido. (Grifos nossos) 

(STJ – REsp: 1665094 PE 2017/0074603-9, Relator: Ministro 
HERMAN BENJAMIN, Data 13/06/2017, T2 – SEGUNDA TURMA) 

 

 

No sentido do colacionado no acórdão trazido pela segunda turma do 

Superior Tribunal de Justiça, vemos que o contribuinte pretendeu, com seu Recurso 

Especial, afastar a responsabilidade pelo adimplemento das obrigações tributárias 

devidas pelas outras empresas sob o argumento que não fora comprovada a 

confusão patrimonial e/ou desvio de finalidade, que é exigência do art. 50. Porém, 

no juízo de origem foi firmado posicionamento pela responsabilidade do contribuinte 

com base em documentos que comprovavam o abuso da personalidade jurídica 

consubstanciada na confusão patrimonial. 

Ainda, a Segunda Turma ao julgar o presente Recurso Especial colacionou 

que só a partir do conjunto fático-probatório, já conhecido anteriormente pelo 

Tribunal de origem, seria possível verificar a não ocorrência do abuso de 

personalidade e assim afastar a caracterização do grupo econômico. 

Dessa forma, o abuso da personalidade jurídica consubstanciada pelo na 

confusão patrimonial com o objetivo de fraudar o fisco foi provada, de forma a 

justificar o redirecionamento do polo passivo às pessoas físicas e jurídicas que 

agiram de forma fraudulenta. 
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Maria Rita Ferragut, ao tratar sobre as questões que vem ocorrendo com o 

uso indiscriminado do art. 50 do Código Civil, alerta: 

 

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 gerador de só ser demandada a responder 
patrimonialmente nos estritos termos da lei.  

É cediço que o reconhecimento da personalidade jurídica veio criar a 
distinção entre as duas espécies de sujeitos de direito, quais sejam, 
a sociedade e as pessoas que a integram. Mas, diante da 
possibilidade de os sócios e acionistas utilizarem-se da sociedade 
para prática de atos ilegais, em benefício próprio ou de terceiros, e 
contrário aos interesses da sociedade e de pessoas de boa-fé, essa 
distinção não deve ser tomada de forma absoluta. 77(FERRAGUT, 
2014) 

 

Logo, percebe-se que o intuito da norma estabelecido no art. 50 do Código 

Civil é de trazer a desconsideração da personalidade jurídica somente nos casos em 

que há o abuso da personalidade, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela 

confusão patrimonial. E, de forma alguma, deverá este mandamento implicar afronta 

ao princípio da autonomia patrimonial da sociedade, visto decorrer a 

desconsideração pela prático do ato abusivo exclusivamente. 

Ou seja, a pessoa jurídica continuará a existir em detrimento do sócio ou 

acionista que praticou o ato, detendo todas sua prerrogativas legais e 

responsabilidades pelos demais atos, que não se caracterizem como abusivos. 

 

 

 

 

                                                           
77 FERRAGUT, Maria Rita. Grupos econômicos e solidariedade tributária. Revista Dialética de Direito 
Tributário, n.229, outubro, 2014, p.88-100 
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4.3 – Responsabilidade tributária nos grupos econômicos: A 
inconstitucionalidade do art. 30, IX, da Lei nº 8.212/1991 
 

O Artigo 30, XI, da Lei nº 8.212/1991 estipula a obrigação solidária entre os 

grupos econômicos, de qualquer natureza, para com a arrecadação e o recolhimento 

das contribuições devidas à Seguridade Social. Vejamo-la: 

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de 
outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às 
seguintes normas: 

(...) 

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

 

Esta lei, conhecida como Lei de Custeio da Seguridade Social, é a única que 

estipula expressamente sobre solidariedade entre sociedade empresárias de um 

grupo econômico dirigida ao direito tributário e versa estritamente sobre dividas 

fiscais originadas pelas contribuições nela instituídas. Logo, propõe-se dizer que ela 

não teria aplicação para todos os tributos. 

Além disso, e como também já aventado no tópico anterior, há de ser 

estabelecido na doutrina e na jurisprudência parâmetros rígidos para a incidência da 

desconsideração, visto ela possuir caráter combativo de condutas ilícitas.  

Feito essas ressalvadas, voltemos ao enunciado do inciso IX do art. da Lei nº 

8.212/1991, que estabelece expressamente a responsabilidade solidária das 

empresas que integram um mesmo grupo econômico. Encontramos, a priori, que 

nos casos em que a fraude não seja comtemplada, como é o caso do presente 

artigo, a responsabilidade das empresas se respaldará no art. 124 do Código 

Tributário Nacional, pressupondo, no inciso I, o interesse comum e, no inciso II, por 

disposição expressa em lei, que será nesse momento usado como pressuposto para 

verificação da compatibilidade do art. 30. da Lei nº 8.212/1991. 

O art. 30, ao trazer a figura da responsabilidade solidária aos grupos 

econômicos, estabeleceu uma nova hipótese de responsabilidade tributária, o que, 

em um primeiro momento, demonstra-se completamente inconstitucional por não 

obedecer ao que a Constituição Federal determina em seu art. 146, III, b, pelo qual 

prevê que cabe somente à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria 
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de legislação tributária sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e 

decadência tributária. 

Como se vê no caso, o enunciado do art. 30, IX, da Lei nº 8.212/1991 não foi 

introduzido por meio de lei complementar, o que remete uma grande insegurança 

jurídica sobre esse normativo, cabendo, por amor ao debate, e unicamente desta 

forma, tentar interpretá-lo em conformidade com as disposições do Código Tributário 

Nacional, admitindo-se, desta forma, que não houve a criação de uma nova 

modalidade de sujeição passiva e sim o estabelecimento de um vínculo de 

solidariedade entre sujeitos passivos já existentes. 

Entretanto, ao verificarmos o que é estipulado no art. 30, IX, da Lei nº 

8.212/1991, não há referência com qualquer outro artigo do Código Tributário 

Nacional e, além disso, não se pode deixar passar em branco que o inciso II do art. 

124 do Código Tributário Nacional é uma lei complementar. 

Neste ponto, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre esse 

assunto, e proferiu o entendimento por afastar a responsabilidade solidária quando 

não previstos os requisitos dos arts. 134 e 135, bem como por considerar desprovida 

qualquer lei ordinária que indevidamente pretenda alargar a responsabilidade dos 

sócios e dirigentes das pessoas jurídicas, como é o caso do art. 30, IX, da Lei nº 

8.212/1991: 

 

EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO 
FISCAL. DÉBITOS PARA COM A SEGURIDADE SOCIAL. 
REDIRECIONAMENTO. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO 
(SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LTDA). 
SOLIDARIEDADE. PREVISÃO PELA LEI 8.620/93, ART. 13. 
NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR (CF, ART. 146, III, B). 
INTERPRETAÇÕES SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. CTN, ARTS. 
124, II, E 135, III. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 1.016 E 1.052. VIOLAÇÃO 
AO ART. 535. INOCORRÊNCIA. 

(...) 3. A solidariedade prevista no art. 124, II, do CTN, é denominada 
de direito. Ela só tem validade e eficácia quando a lei que a 
estabelece for interpretada de acordo com os propósitos da 
Constituição Federal e do próprio Código Tributário Nacional. 

4. Inteiramente desprovidas de validade são as disposições da Lei nº 
8.620/93, ou de qualquer outra lei ordinária, que indevidamente 
pretenderam alargar a responsabilidade dos sócios e dirigentes das 
pessoas jurídicas. O art. 146, inciso III, b, da Constituição Federal, 
estabelece que as normas sobre responsabilidade tributária deverão 
se revestir obrigatoriamente de lei complementar. 

5. O CTN, art. 135, III, estabelece que os sócios só respondem por 
dívidas tributárias quando exercerem gerência da sociedade ou 
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qualquer outro ato de gestão vinculado ao fato gerador. O art. 13 da 
Lei nº 8.620/93, portanto, só pode ser aplicado quando presentes as 
condições do art. 135, III, do CTN, não podendo ser interpretado, 
exclusivamente, em combinação com o art. 124, II, do CTN. 

(REsp nº 717.717/SP 2005/0008283-8, Relator: Ministro JOSÉ 
DELGADO, Data de Julgamento: 28/09/2005, S1 – PRIMEIRA 
SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 08/05/2006 p. 172) 

 

Como depreendemos do acórdão suscitado acima, podemos auferir que o 

inciso IX, do art. 30º da Lei 8.212/1991 não possuirá força vinculante para alterar 

disposições do Código Tributário Nacional por não ser introduzida por lei 

complementar. 

Nesse mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar um Recurso 

Extraordinário, com repercussão geral, que tratava da manutenção da autonomia 

patrimonial das pessoas jurídicas em relação aos seus integrantes, entre outros 

assuntos, bem como tratava sobre a inconstitucionalidade do artigo 13 e seu 

parágrafo único78 da Lei nº 8.620/93, revelou mesmo entendimento atribuído pelo 

Superior Tribunal de Justiça: 

 

EMENTA 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 legal de solidariedade 

                                                           
78 Art. 13. O titular da firma individual e os sócios das empresas por cotas de responsabilidade 
limitada respondem solidariamente, com seus bens pessoais, pelos débitos junto à Seguridade 
Social. 
Parágrafo único. Os acionistas controladores, os administradores, os gerentes e os diretores 
respondem solidariamente e subsidiariamente, com seus bens pessoais, 
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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 (mal 
gestão ou representação) e a conseqüência 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. 

(RE 562276, 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) (Grifo nosso) 
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Além dos entendimentos suscitados acima, pelo qual já debruçamos esforços 

demonstrando que o inciso IX, do art. 30 da Lei 8.212/1991 demonstra 

incompatibilidade com sua forma (lei ordinária), ao colocar no polo passivo de 

demanda fiscal terceiro estranho à relação, sem que sobre ele recaísse qualquer 

problema relativo à fraude ou dolo, devendo ter sido o veículo introdutor para esse 

tipo de configuração ser uma lei complementar, deve-se, portanto, considera-lo 

inconstitucional. 
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4.4 – Responsabilidade tributária nos grupos econômicos: Art. 135 do Código 
Tributário Nacional 
 

Por fim, ao tratar-se do art. 135 do Código Tributário Nacional, não acredito 

que venha a servir de fundamento que traga validade ao redirecionamento da 

execução fiscal aos grupos econômicos, e isto deve-se a esse mandamento 

responsabilizar pessoas físicas que tenham agido com excesso de poderes, infração 

de lei ou contrato social. 

Portanto, não traria maior sentido à essa investigação se debruçar além do 

esforço que já foi despendido neste trabalho, pois o que trata-se aqui é sobre o 

redirecionamento para a pessoa jurídica aparentemente participante de grupos 

econômicos. 
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CONCLUSÃO 
 

Pela constante necessidade dos homens de juntar-se em colaboração para 

realizar atividades e, primando por viverem em grupos que se complementassem 

pelas finalidades no qual concerne a cada indivíduo, foi possível auferir que as 

sociedades no Brasil já vem seguindo uma tendência mundial de se organizar em 

grupos econômicos (estruturas mais complexas), para consolidar seus recursos em 

novos objetivos que fossem intrínsecos à todas essas sociedades e que evitasse o 

risco da atividade empresarial para cada um deles. 

Desta forma, com o aparecimento de cada vez mais grupos e averiguando as 

Fazendas Públicas que estas sociedades haviam tomado grande espaço, procurou o 

Fisco maneiras de arrecadas desses entes despersonalizados, sem, em um primeiro 

momento, demonstrar provas que fossem condizentes com os redirecionamentos de 

execuções fiscais, baseando-se, pura e simplesmente, na união de empresas que 

possuíssem interesses econômicos parecidos, e até, muitas vezes, diferentes. 

Neste sentido, procurou demonstrar nessa investigação que o Direito 

Tributário pouco fala sobre essa nova caracterização de conglomerado de 

sociedades, não prevendo qualquer dispositivo que regule a sujeição passiva de 

suas obrigações tributárias. 

E, por consequência dessa lacuna em nosso Direito Tributário, buscou-se 

utilizar-se o Fisco de outras ferramentas, afim de imputar a esses conglomerados a 

responsabilidade tributária pelos débitos devidos por uma das empresas. 

Como resultado disso, pode-se averiguar no ponto 4.3 que estes atos 

deveriam ser caracterizados como inconstitucionais, visto que por serem normas de 

estrutura, e tratarem sobre sujeição passiva e obrigações tributárias, deveriam ser 

introduzidas obrigatoriamente via lei complementar, o que não é o caso. 

Além disso, utilizando-se do Código Tributário Nacional, pode ser verificado 

que só existiria a imputação da responsabilidade jurídica aos grupos econômicos se 

imputássemos o que prevê o art. 124, I, que define que responderá solidariamente 

quem tenha praticado conjuntamente o fato gerador. 

Ainda, foi possível utilizar-se do Direito Privado para trazer a responsabilidade 

aos conglomerados econômicos ilícitos, utilizando-se do art. 50 do Código Civil, que 

prevê a desconsideração da personalidade jurídica para os casos de abuso de 

personalidade jurídica. 



 75

Por fim, e considerando tudo aqui trazido, foi possível concluir que para que 

exista um redirecionamento válido é necessário que seja demonstrada a prática 

comum na constituição do fato gerador entre as empresas que possuam 

subordinação, sendo controladas ou coligadas, ou que seja provada a confusão 

patrimonial consubstanciada no animus fraudandi e no dolo de impossibilitar ao 

Fisco ver seus créditos tributários adimplidos. 

 



 76

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro, 10. ed. São Paulo: Saraiva, p. 294-295 

 

BECHO, Renato Lopes. As diversas interpretações para a responsabilidade tributária 
de terceiros – art. 134 do CTN. Revista Dialética de Direito Tributário, n. 185, fev. 
2011. Dialética: São Paulo, 2011, p. 107. 
 

BRASIL. Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro. Brasília, 2002. Institui o Código Civil. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em: 
29 abr. 2018 

 

BRASIL. Lei nº. 5.172, de 25 de outubro. Brasília, 1996. Dispõe sobre o Sistema 
Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, 
Estados e Municípios. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm. Acesso em: 04 mai. 2018 

 

COELHO, Fabio Ulhoa. Manual de direito comercial: direito de empresa. ed 23. São 
Paulo: Saraiva, 2011. p. 256 

 

CARVALHOSA, Modesto. Comentários ao Código Civil Parte Especial Do Direito de 
Empresa. São Paulo: Saraiva, 2003. 

 

CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei das sociedades anônimas, 4º volume: 
tomo II: arts. 243 a 300: lei nº 6.404. ed 5. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 382-400 

 

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário, 26. ed. São Paulo: Saraiva, 
2014. p. 283-327 

 

DANTAS, Marcelo da Rocha Ribeiro. Grupos econômicos e a responsabilidade 
tributária em execuções fiscais. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de 
Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

 DARZÉ, Andréa Medrado. Responsabilidade tributária: solidariedade e 
subsidiariedade. Dissertação (Mestrado em Direito) Faculdade de Direito, Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2009 

 

EIZIRIK, Nelson. A lei das S/A comentada. São Paulo: Quartier Latin, 2011. v. 3.p 
515-516 

 



 77

FERRAÇO, Ricardo. Parecer n._.2017. p.60-61 

 

FERRAGUT, Maria Rita. Grupos econômicos e solidariedade tributária. Revista 
Dialética de Direito Tributário, n.229, outubro, 2014, p.88-100 

 

FERRAGUT, Maria Rita (Incidente de desconsideração da personalidade jurídica e 
os grupos econômicos In CONRADO, Paulo Cesar. ARAÚJO, Juliana Furtado Costa 
(coord). O Novo CPC e seu impacto no direito tributário. São Paulo: Fiscosoft, 2015, 
p. 13/42), alega que o artigo em análise destina-se exclusivamente às pessoas 
físicas, o que também impossibilita o enquadramento de um grupo econômico no 
tipo do art. 135, CTN 
 

FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária e o Código Civil de 2002. 3ª ed. 
São Paulo: Noeses, 2013. 

 

Fiorin, Rangel Perrucci. A responsabilidade tributária e o redirecionamento das 
execuções fiscais à figura dos sócios e administradores de empresas. Dissertação 
(Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo, São Paulo, 2011. 

 

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. São Paulo. ed. 31: Malheiros 
editores. 2010. p 145- 179 

 

MARTINS, Frans. Comentários à Lei das S.A. São Paulo: Forense, 1979, vol. 3º, p. 
420, n. 1.118 

 

MARTINS, Frans. Curso de direito comercial. São Paulo. ed. 37: Forense, 2014. p. 
301-304 

 

ROUSSEAU, Jean-Jacques. O Contrato Social. Rident Castigat Mores, 2001. p.23 

 

SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributário, São Paulo. ed. 9: Saraiva p.763-856 

 

SOUSA, Rubens Gomes de. Compêndio de legislação tributária. 2. Ed. Rio de 
Janeiro, Ed. Financeiras, 1954 apud Barros, Paulo de Barros, Curso de Direito 
Tributário, 26. Ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p 299 

 

DANTAS, Marcelo da Rocha Ribeiro. Grupos econômicos e a responsabilidade 
tributária em execuções fiscais. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de 
Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 DARZÉ, Andréa Medrado. Responsabilidade tributária: solidariedade e 
subsidiariedade. Dissertação (Mestrado em Direito) Faculdade de Direito, Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2009 


