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Responsabilidade tributária e o Parecer Normativo Cosit/RFB nº 
04/2018 



Origem e contexto do Parecer Normativo

 Consulta interna apresentada à Coordenação-Geral de Tributação –
Cosit - pela Coordenação-Geral de Fiscalização – Cofis - decorrente de 
discussões travadas no Grupo de Estudos Temáticos (Portaria RFB nº 
3.157/2017).

• Possibilidade de atribuição de responsabilidade ao terceiro que praticou 
atos ilícitos em conjunto com o contribuinte, com fundamento no art. 
124, I, do CTN.



Origem e contexto do Parecer Normativo

1. O art. 124 admite responsabilização solidária entre componentes do 
mesmo grupo econômico em que se comprove liame entre as partes 
mediante comprovação de confusão patrimonial ou de outro ato ilícito 
contrário às regras societárias?

2. o art. 124, I, é hipótese de responsabilidade capaz de atrair a sujeição 
passiva de terceiros que tenham praticado atos ilícitos tributários?

3. Em caso afirmativo, tem interesse comum na situação que constitui o 
fato gerador da obrigação principal a pessoa que por seus atos ou 
omissões concorre para a prática de infração à legislação tributária?



*Responsabilização tributária no CTN (exemplos)*

RESPONSABILIDADE DOS SUCESSORES

Art. 131: Adquirente (bens adquiridos), sucessor, espólio

Art. 132: Pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, 
transformação ou incorporação de outra é responsável pelos tributos 
devidos até a data do evento



*Responsabilização tributária no CTN (exemplos)*

RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS

Art. 134: Pais, tutores, administradores, inventariante, síndico, tabeliães, 
sócios.

Art. 135: diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de 
direito privado (atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, 
contrato social ou estatutos).



*Responsabilização tributária no CTN (exemplos)*

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA

Art. 124: “São solidariamente obrigadas:

I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o 
fato gerador da obrigação principal;”



Ponto central: “interesse comum”

“A terminologia ‘interesse comum’ é juridicamente indeterminada. A sua 
delimitação é o principal desafio deste Parecer Normativo.”



Teses doutrinárias refutadas no Parecer Normativo

 Responsabilidade tributária por mero interesse econômico.

 O interesse jurídico estaria relacionado a um vínculo jurídico entre partes 
para a realização conjunta do fato gerador, devendo elas estar do mesmo 
lado da relação jurídica, e não em lados contrapostos (como comprador e 
vendedor, por exemplo).



Delimitação da responsabilidade tributária

O responsável deve ter vínculo com o fato gerador ou com o sujeito passivo 
que o praticou.

“É responsável solidário tanto quem atua de forma direta, realizando individual ou 
conjuntamente com outras pessoas atos que resultam na situação que constitui o 
fato gerador, como o que esteja em relação ativa com o ato, fato ou negócio 
que deu origem ao fato jurídico tributário mediante cometimento de atos 
ilícitos que o manipularam. Mesmo nesta última hipótese está configurada a 
situação que constitui o fato gerador, ainda que de forma indireta.” (item 13 do 
Parecer Normativo).



Delimitação da responsabilidade tributária

Fundamento:

 Princípio da capacidade contributiva

(i) Aspecto substantivo: em que a graduação do caráter pessoal do imposto 
ocorre segundo a capacidade econômica; e

(ii) Aspecto adjetivo: em que é facultado à administração tributária identificar o 
patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.



Delimitação da responsabilidade tributária

Na responsabilização por interesse comum sobre situações de ilícitos, a pessoa 
deve ter vínculo com o ilícito e com a pessoa do contribuinte ou do 
responsável por substituição, devendo ser comprovado o nexo causal em 
sua participação.

O ilícito cometido deve repercutir no âmbito tributário.



Responsabilidade tributária por interesse comum - ilícitos

De acordo com o Parecer Normativo, a responsabilidade tributária por interesse 
comum (art. 124, I, do CTN) se aplica a ilícitos.

Dispositivos legais sobre solidariedade decorrente de fatos ilícitos:

 Art. 135 do CTN

 Art. 149, VII, do CTN

 Art. 50 do Código Civil (desconsideração da personalidade jurídica)

Condição: Configurado dolo, fraude ou simulação



*Responsabilidade tributária por interesse comum – ilícitos*

Art. 124, I: “Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal;”

Situação que constitua o fato gerador representa o evento jurídico eleito pela 
legislação que desencadeia efeitos tributários.

Atos ilícitos não representam fato gerador da obrigação principal.

Portanto, em regra, o artigo 124, I, do CTN, não autoriza a atribuição de 
responsabilidade tributária por atos ilícitos.

Exemplos: comercializar mercadoria; auferir renda; ser proprietário de imóvel.



Hipóteses que ensejam responsabilização solidária

(i) abuso de personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia 
patrimonial e operacional das pessoas jurídicas mediante direção única (“grupo 
econômico irregular”);

(ii) evasão e simulação fiscal; e

(iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para operações 
realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos 
mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário 
abusivo).



*Tipos de grupo econômico*

(i) Grupo econômico de direito: sociedade controladora e sociedades por ela 
controladas possuírem vínculo societário e firmarem acordo formal arquivado na junta 
comercial para combinar recursos ou esforços na consecução de suas atividades.

(ii) Grupo econômico de fato: sociedade controladora e sociedades controladas e/ou 
coligadas com vínculo societário.

(iii) Grupo econômico por unicidade de direção: duas ou mais empresas sob direção, 
controle ou administração de uma delas (art. 494 da IN RFB nº 971/2009 – normas 
gerais de tributação previdenciária); e

(iv) Grupo econômico irregular: Decorrente de atos simulados. Ausência de autonomia 
patrimonial e operacional (abuso de personalidade jurídica).



Grupo econômico irregular

Desrespeito à autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas 
mediante direção única (confusão patrimonial).

Fundamento - art. 123 do CTN: “As convenções particulares [contratos sociais], 
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas 
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das 
obrigações tributárias correspondentes.”

Pressupostos - fraude, má-fé, abuso de direito

Condição – Deve-se comprovar o cometimento do ilícito tributário (como?)



Grupo econômico irregular

Quais elementos são suficientes para comprovar grupo econômico irregular?

 Direção única por si só é suficiente?

Item 23.1 do Parecer: “A unidade de direção e de operação das atividades 
empresariais de mais de uma pessoa jurídica demonstra a artificialidade da 
existência de distintas personalidades jurídicas. E é essa empresa real, 
unificada, que realiza o fato gerador dos respectivos tributos”

 Necessária também a ausência de autonomia patrimonial e operacional?



Evasão e simulação fiscal

Não é qualquer ilícito que pode ensejar a responsabilidade solidária. Ela deve 
conter um elemento doloso a fim de manipular o fato vinculado ao fato jurídico 
tributário.

O elemento doloso constitui-se na vontade consciente de realizar o ilícito 
(fraude em sentido amplo).

A responsabilização depende da comprovação do elemento doloso no caso 
concreto.



Evasão e simulação fiscal

Casos típicos

Sonegação: ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar o 
conhecimento por parte do Fisco da ocorrência do fato gerador ou das 
condições pessoais do contribuinte (art. 71 da Lei nº 4.502/1964);

Fraude: ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar a ocorrência do 
fato gerador da obrigação principal ou modificar os seus atributos principais (art. 
72 da Lei nº 4.502/1964);

Conluio: ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais visando os efeitos 
acima (art. 73 da Lei nº 4.502/1964).



Planejamento tributário abusivo

Variável em relação ao cometimento de ato simulado. Atos formais divergem da 
real intenção subjacente (simulação).

Atos jurídicos complexos que não possuem essência condizente com a forma
para a supressão ou redução do tributo, sendo normalmente realizados antes da 
ocorrência do fato jurídico tributário.

O abuso de personalidade jurídica deve ser comprovado.



Planejamento tributário abusivo

Exemplos:

 Operações estruturadas em sequência (step transactions)

 Empresa veículo (conduit company)

 Deslocamento da base tributária



Efeitos da não oposição ao Fisco da personalidade jurídica 
existente apenas formalmente

Quando a pessoa jurídica pode sofrer tal consequência tributária?

Situação análoga à desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 
50 do Código Civil:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de 
finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do 
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os 
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens 
particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou 
indiretamente pelo abuso.”



Efeitos da não oposição ao Fisco da personalidade jurídica 
existente apenas formalmente

O Fisco não aplica o artigo 50 do Código Civil. Responsabilidade civil é diferente 
da responsabilidade tributária.

Na responsabilidade tributária, aplica-se o artigo 123 do CTN. A personalidade 
jurídica existente apenas formalmente não pode ser oposta ao Fisco, para fins 
tributários.



Efeitos da não oposição ao Fisco da personalidade jurídica 
existente apenas formalmente

Três efeitos da não oposição da personalidade jurídica formal ao Fisco:

(i) Direta

(ii) Inversa

(iii) Expansiva



Efeitos da não oposição ao Fisco da personalidade jurídica 
existente apenas formalmente

Direta:

Desconsideração da personalidade jurídica para responsabilizar seus sócios. 
Exige-se comprovação da participação ativa do sócio.

PJ

PF

PF

PF



Efeitos da não oposição ao Fisco da personalidade jurídica 
existente apenas formalmente

Direta:

Desconsideração da personalidade jurídica para responsabilizar seus sócios. 
Exige-se comprovação da participação ativa do sócio.

PJ

PF

PF

PF

$

$



Efeitos da não oposição ao Fisco da personalidade jurídica 
existente apenas formalmente

Inversa:

Imputa-se responsabilidade solidária à PJ por ato cometido por sócio ou outra 
sociedade controladora ou coligada.

PJ

PJ

PF

PJ



Efeitos da não oposição ao Fisco da personalidade jurídica 
existente apenas formalmente

Inversa:

Imputa-se responsabilidade solidária à PJ por ato cometido por sócio ou outra 
sociedade controladora ou coligada.

PJ

PJ

PF

PJ

$

$

Exemplo: impedir a prática de 
transferência de bens pelo sócio 
para a pessoa jurídica sobre a 
qual detém controle. Visa atingir 
o patrimônio que, embora conste 
no nome da sociedade, na 
realidade, pertence ao sócio



Efeitos da não oposição ao Fisco da personalidade jurídica 
existente apenas formalmente

Expansiva:

A desconsideração não visa alcançar apenas os sócios formais, mas também 
aqueles ocultos, inclusive por intermédio de outras PJs. Em regra, ocorre com 
grupos econômicos irregulares.
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Efeitos da não oposição ao Fisco da personalidade jurídica 
existente apenas formalmente

Expansiva:

A desconsideração não visa alcançar apenas os sócios formais, mas também 
aqueles ocultos, inclusive por intermédio de outras PJs. Em regra, ocorre com 
grupos econômicos irregulares.

PJ

PF

PF

PJPJ

PJ

PJ



Jurisprudência – STJ (grupo econômico)

“1. A respeito da definição da responsabilidade entre as empresas que formam o mesmo 
grupo econômico, de modo a uma delas responder pela dívida de outra, a doutrina 
tributária orienta que esse fato (o grupo econômico) por si só, não basta para caracterizar 
a responsabilidade solidária prevista no art. 124 do CTN, exigindo-se, como elemento 
essencial e indispensável, que haja a induvidosa participação de mais de uma empresa 
na conformação do fato gerador, sem o que se estaria implantando a solidariedade 
automática, imediata e geral; contudo, segundo as lições dos doutrinadores, sempre se 
requer que estejam atendidos ou satisfeitos os requisitos dos arts. 124 e 128 do CTN. 
(...)
4. Assim, para fins de responsabilidade solidária, não basta o interesse econômico entre 
as empresas, mas, sim, que todas realizem conjuntamente a situação configuradora do 
fato gerador.”
(STJ – AgInt no Ag em Resp nº 1.035.029/SP, Dje 30/05/2019) (Original sem destaque)



Conclusão

Pontos de atenção:

(i) Abrangência da responsabilidade solidária por práticas ilícitas (item 13 do 
Parecer Normativo);

(ii) Comprovação do elemento doloso e do nexo causal (somente indícios?);

(iii) Grupo econômico irregular – quais provas são suficientes? Apenas direção 
única? Necessário também demonstrar confusão patrimonial e operacional?
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