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RESUMO 

As autoridades fazendárias e judiciais estão utilizando as provas indiretas - presunções, indícios 
e ficções jurídicas – de forma frequente em procedimentos administrativos de fiscalização, que 
culminam na lavratura de autos de infração e, por consequência, no lançamento do crédito 
tributário, bem como em decisões judiciais que decretam a formação de grupo econômico, 
atribuindo a responsabilidade tributária à terceiros. A celeuma acerca do assunto adveio por 
ocasião do atual cenário político do País, em que escândalos de fraude e corrupção estão cada 
vez mais sendo utilizados, como fundamento de responsabilização tributária. Para tanto, a 
pesquisa foi dividida em três capítulos, abordando no primeiro momento as presunções, indícios 
e ficções jurídicas, desde uma análise epistemológica até o seu uso no âmbito do Direito 
Tributário, para, em seguida, averiguar os princípios constitucionais tributários relacionados. 
No segundo momento, serão analisadas situações práticas da temática, como por exemplo os 
procedimentos administrativos de fiscalização instaurados em razão da investigação da 
Operação Lava Jato, nos quais a administração fazendária presume a prática de ilícito penal 
tributário, constituindo crédito tributário e eventual responsabilidade criminal em razão, de o 
contribuinte não ter apresentado documentos e provas na forma exigida pelo fisco. Prossegue a 
análise no âmbito judicial, diante de decisões que alargam as hipóteses de responsabilidade 
tributária sob a alegação de formação de grupo econômico, dando-se privilégio ao acolhimento 
de presunções, ficções e/ou indícios decorrentes de relação econômico-empresariais ou 
familiares. Por fim, no último momento do presente estudo faz-se uma análise crítica das 
decisões – administrativas e judiciais – em matéria tributária, pautadas em presunções, indícios 
e ficções jurídicas, à luz do Modelo Toulmin de Argumentação e Fundamentação, como uma 
forma de alcançar uma relação jurídica entre o Fisco e o contribuinte. Trata-se de pesquisa de 
natureza qualitativa, por meio de um processo de investigação indireta, mediante uma pesquisa 
bibliográfica, com via exploratória, descritiva, explicativa e propositiva, sendo desenvolvida 
através de uma apresentação teórica associada à apresentação de casos relacionados à 
controvérsia posta. Concluiu-se que as provas indiretas são instrumentos de extrema relevância 
para praticabilidade do Direito Tributário, porém direitos e garantias fundamentações estão 
sendo violados em razão da ausência limites e parâmetros de utilização desses meios de provas. 

Palavras-chave: Presunções, indícios e ficções jurídicas. Processo Administrativo e Judicial. 
Operação Lava Jato. Grupo econômico. Modelo Toulmin. Consequencialismo. 
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ABSTRACT 

 

The fiscal authorities are using the indirect evidence - presumptions, indications and legal 
fictions - frequently in administrative inspection proceedings, which culminate in the collection 
of tax assessments and, consequently, the tax credit, as well as judicial decisions that order the 
formation of an economic group. A certain stir on the subject emerged on the occasion of the 
country's current political scenario, where corruption scandals are increasingly being used as a 
basis for tax accountability. In order to do so, the research was divided into three chapters, 
dealing initially with the presumptions, indications and legal fictions, from an epistemological 
analysis to its use in the scope of Tax Law, and then to investigate the related constitutional tax 
principles. Secondly, practical situations of the subject will be analyzed, for example, the 
administrative inspection proceedings established by the investigation of Operation Car Wash, 
in which the fiscal administration presumes the practice of criminal tax offense, generating the 
suppression of taxes and eventual responsibility because the taxpayer has not submitted 
documents and evidence in the form required by the tax authorities. The research continues in 
the judicial sphere, facing decisions that broaden the hypotheses of tax liability under the 
allegation of formation of an economic group, giving privilege to the reception of presumptions, 
fictions and / or indications arising from economic-business. Thirdly and finally, a critical 
analysis of decisions - administrative and judicial - in tax matters, based on presumptions, 
indications and legal fictions is made, in the light of the Toulmin Argumentation and Rationale 
Model, as a way of achieving a legal relationship between the tax authorities and the taxpayer. 
It is a research of a qualitative nature, through an indirect investigation process and 
bibliographic research, with exploratory, descriptive, explanatory and propositive means, being 
developed through a theoretical presentation associated to the presentation of cases related to 
the controversy exposed. It was concluded that indirect evidence is an instrument of extreme 
relevance for the practicability of Tax Law, but fundamental right and guarantees are being 
violates due to the absence of  limits and parameters of use should be established. 

Keywords: Presumptions, indications and legal fictions. Administrative and Judicial Process. 
Operation Lava Jato. Economic group. Toulmin Model. Consequentialism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A relação entre o fisco e o contribuinte é historicamente conflituosa. Diversas 

revoluções contra os regimes absolutistas tiveram como estopim a irresignação com a cobrança 

dos tributos por motivos diversos, tais como: desigualdade social, desemprego, saúde, 

educação, etc. 

O Direito Tributário surge justamente para estabelecer limitações ao poder de 

tributar. Contudo, ainda assim muitos abusos são cometidos por contribuintes, como também 

pelo Fisco, uma vez que o fato de ter a aptidão de decidir e de fazer valer suas decisões, dá 

oportunidade para cometer abusos, contornando os limites traçados pelo Direito. Por isso, que 

muito se fala em relação de poder entre o Fisco e o contribuinte, ao invés de uma relação de 

direito. 

É certo que a tributação transcende a vontade individual, uma vez que toda a 

sociedade deve contribuir para manutenção do Estado. O dever de pagar tributo, corolário do 

dever de cidadania, assegura os direitos fundamentais à vida, educação, igualdade, saúde, entre 

outros, tais como: direito à informação, devido processo legal, segurança jurídica, ampla defesa, 

cooperação, dignidade da pessoa humana, etc. Contudo, no Brasil, a contraprestação do Estado 

não é suficientemente eficaz para assegurar a preservação desses direitos, o que resulta em uma 

atmosfera de tensão e antagonismo na relação entre o Fisco e o contribuinte. O primeiro sempre 

buscando meios, até mesmo arbitrários, para aumentar a arrecadação e cobrir as despesas 

estatais, e o segundo, sempre com explorando meios para diminuição da carga tributária, muitas 

vezes ilícitos. 

Os dois extremos são condenáveis e resta patente essa contrariedade, por exemplo, 

nos processos administrativos fiscais e nas decisões judiciais que determinam a configuração 

de grupo econômico. Sabe-se que o procedimento de fiscalização possui natureza inquisitorial, 

porém tem se tornado corriqueira a prática do Fisco se valer da falta de atendimento de 

determinadas informações – ou o não atendimento pelo Contribuinte na forma requisitada – 

como base para o lançamento do crédito tributário. Os Tribunais brasileiros também têm 

enfrentado com frequência cada vez maior a responsabilização de terceiros, alheios à relação 

tributária original, em decorrência da caracterização de grupo econômico. Tudo isso com base 

sobretudo em presunções, indícios e/ou ficções, os quais, conforme o modelo Toulmin de 

fundamentação e argumentação, quando utilizados isoladamente não são considerados dados 
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suficientes para se chegar em uma conclusão racional e respaldada pelo ordenamento jurídico 

vigente.  

Essa situação é identificada, por exemplo, quando a autoridade fiscalizadora ao 

requisitar documentação de despesas escrituradas como dedutíveis para fins de Imposto de 

Renda, exige como comprovação das despesas decorrentes de contrato de locação de máquinas, 

equipamentos e caminhões, que o contribuinte apresente demonstrativo relacionando as 

máquinas, equipamentos e caminhões utilizados, com a identificação da obra e de seu endereço, 

do número do chassi e do número de série dos veículos, máquinas e equipamentos, bem como 

o nome e CPF dos operadores e motoristas, e no caso de veículos sujeitos a registro nos órgãos 

de trânsito, apresentar cópia dos documentos de registro e licenciamento, dentre outras 

providências assemelhadas. 

Igualmente tem se tornado comum, magistrados concederem medidas liminares 

para indisponibilidade de bens de pessoas físicas e jurídicas por entenderem caracterizada a 

configuração de grupo econômico, com base em laços familiares ou mero interesse econômico 

indireto ou indiciário, sem observar os pressupostos dispostos na legislação. 

Não é à toa que se costuma afirmar que todo titular do poder tende a abusá-lo, de 

forma que na relação tributária Fisco-Contribuinte é possível identificar abusos ao poder de 

tributar. Embora o Estado deva sempre buscar meios mais eficientes para facilitar a 

arrecadação, tornando-a mais simples e prática, deve, da mesma forma, preservar os direitos 

fundamentais do contribuinte, sob pena de praticar arbitrariedades. Em vista desse cenário, o 

objetivo da presente pesquisa é investigar a vulnerabilidade dessas decisões, se as suas 

conclusões possuem dados efetivos e se os fatos interpretados de acordo com a realidade e 

devidamente apurado. Consequentemente, averiguar como e quais os princípios e direitos 

fundamentais podem estar sendo violados quando da prática arbitrária do Fisco, notadamente 

nos procedimentos de fiscalização e nas decisões judiciais que determinam a configuração de 

grupo econômico. 

Em razão dessa problemática que se chama atenção para comunidade acadêmica, 

especialmente para os estudiosos na área do Direito Tributário, acerca da utilização das 

presunções, indícios e ficções jurídicas de forma absoluta e isolada, bem como a interpretação 

distorcida do princípio da praticabilidade jurídica e da supremacia do interesse público e a 

preservação do princípio da legalidade tributária, segurança jurídica e da busca pela verdade 

material. 
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Aprofundar-se-á o exame desses institutos a fim de buscar uma utilização moderada 

e de desenraizar essa relação de poder que paira entre o Fisco e contribuinte para que prevaleça 

uma relação de direito, onde cada um observe os limites impostos pelo ordenamento jurídico 

vigente, a fim de preservar o exercício das atividades empresariais, bem como o 

desenvolvimento econômico.  

Diante da ausência de regulamentação acerca da matéria, analisaremos no presente 

estudo casos práticos de relevância no Direito Brasileiro, que são os procedimentos de 

fiscalização decorrentes das investigações da Operação Lava Jato, em que autos de infrações 

vultosos e pesadas sanções estão sendo lavrados. Certamente, tais procedimentos serão, ou já 

foram, judicializados e chegarão às Cortes Superiores, oportunidade em que ocorrerá, ou não, 

uma mudança de paradigma. Serão também objeto de estudo decisões judiciais que atribuem a 

responsabilidade tributária à grupos econômicos, imputando a solidariedade a terceiros alheios 

à relação do Fisco com o contribuinte. Essa análise se torna relevante haja vista a possível a 

repercussão dos grandes escândalos de fraude e corrupção na fundamentação dessas decisões, 

por meio do uso das provas indiretas aliado as inovadoras sistemáticas de cobrança 

administrativa do crédito tributário. 

Expostas as considerações introdutórias, buscaremos fazer uma análise 

bibliográfica das obras, revistas, artigos e publicações periódicas que sejam pertinentes ao tema, 

especialmente aquelas que discorram acerca dos princípios e direitos fundamentais no âmbito 

dos processos administrativos e nas ações judiciais, analisando a fundamentação das referidas 

decisões, com base no modelo de Toulmin de argumentação e fundamentação, notadamente 

aquelas que versem sobre as presunções, indícios e ficções aplicadas no Direito Tributário, 

selecionando aqueles que se mostrarem de utilidade ao programa proposto. 

Abordar-se-á no primeiro momento as presunções, os indícios e as ficções jurídicas, 

desde uma análise epistemológica até o seu uso no âmbito do Direito Tributário, para em 

seguida averiguar alguns princípios constitucionais tributários de maior relevância para 

temática, de um lado os princípios que limitam diretamente o poder tributar e do outro os 

princípios que regem a atividade estatal. Pretende-se, portanto, problematizar, até que ponto no 

campo do direito tributário a utilização de presunções, ficções e indícios pelas autoridades 

fazendárias e pela jurisprudência, como instrumentos viabilizadores do princípio da 

praticabilidade e da supremacia do interesse público, preserva o princípio da legalidade 

tributária, segurança jurídica e a busca pela verdade material. 
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Compreendido os referidos institutos, é possível explorar no segundo momento os 

procedimentos de fiscalização decorrentes das fiscalizações da Operação Lava Jato e as 

decisões que determinam a configuração de grupo econômico, observando quando as provas 

indiretas são utilizadas no Direito Tributário como instrumento viabilizador da arrecadação 

tributária à luz dos princípios constitucionais e os direitos fundamentais envolvidos. 

Consequentemente, indaga-se: a presunção do Fisco de que, em decorrência das investigações 

da Operação Lava Jato, a apresentação apenas do contrato, da nota fiscal e do comprovante de 

pagamento não é capaz de demonstrar a efetividade de uma despesa e, por consequência, glosá-

la, está de acordo com o ordenamento jurídico vigente? É adequada concessão de medida 

liminar para indisponibilidade de bens de terceiros, não referidos no Código Tributário 

Nacional como sujeito passivo, com base, de forma isolada, em presunções e indícios de 

existência de grupo econômico? 

Finalmente, na última fase, faremos uma análise crítica, com base no modelo de 

Toulmin de argumentação e fundamentação, das decisões proferidas no âmbito administrativo 

e judicial,  tendo em vista a mudança de paradigma na relação de jurídica entre o Fisco e o 

Contribuinte diante da ratificação de provas baseadas em presunções, ficções e indícios como 

instrumento viabilizador da constituição do crédito tributário e atribuição da responsabilidade 

tributária, bem como suas consequências práticas. Buscar-se-á, assim, responder ao seguinte 

questionamento: considerando o modelo Toulmin um modelo normativo de fundamentação da 

decisão judicial, a utilização de presunções, indícios e ficções jurídicas seriam dados legítimos 

para alcançar uma decisão racional? 

Os questionamentos que o presente trabalho pretende pesquisar envolvem diversos 

aspectos do Direito Tributário, não sendo o objetivo de esgotá-los aqui. Propõe-se apenas levar 

o assunto para debate científico, visando o amadurecimento da temática, uma vez que as 

situações fáticas que envolvem a problemática ultrapassam o corte metodológico aqui 

apontado. 
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2 AS PRESUNÇÕES, INDÍCIOS E FICÇÕES JURÍDICAS E A LEGISLAÇÃO 

TRIBUTÁRIA. 

 

Muitos estudos jurídicos são voltados principalmente à interpretação das normas 

jurídicas, dando-se pouca atenção a um dos pilares da Ciência do Direito que, segundo a teoria 

tridimensional de Miguel Reale, consiste no suporte fático, aquele ocorrido no mundo 

fenomênico. 

Preocupa-se, na maioria das vezes, em entender o que determinada regra jurídica 

propõe e se dá pouca importância a respeito da efetiva apuração dos fatos que faz incidir a 

norma jurídica correspondente, o que significa que a matéria prova vem sendo frequentemente 

negligenciada, prejudicando, por consequência, a decisão final do processo judicial e do 

processo administrativo fiscal. 

O ordenamento jurídico foi construído em razão da necessidade de regular a vida 

do ser humano em sociedade, atribuindo direitos, deveres e obrigações diante de fatos 

relevantes para o mundo jurídico, uma vez que, sem tais limitações, as relações intersubjetivas 

se tornariam um caos. Assim, quando se fala da ocorrência de fatos relevantes para o mundo 

jurídico, é indispensável, inicialmente, se certificar da sua real ocorrência, isto é, busca-se a sua 

verdadeira descrição. 

Em vista disso, antes de adentrar especificamente no âmbito do Direito Tributário, 

torna-se imperioso discorrer acerca de noções epistemológicas, notadamente em relação à 

cognição humana, haja vista que considerando que o estudo do direito envolve a relação de um 

fato ocorrido e o relatado em uma linguagem própria, sujeita-se, por consequência, a um 

contexto probatório em busca da realidade, ainda que seja parcial. 

Partindo do pressuposto do conceito de verdade como correspondência da 

realidade1, sempre existirá uma realidade subjacente em que o sujeito cognoscente desconhece, 

isto é, existem claramente limites à cognição humana quanto conhecimento da verdade, que 

impedem o sujeito de alcançar a verdade absoluta. 

Por isso que se pode afirmar que o conhecimento da verdade é relativo e objetivo. 

Relativo, porque o seu conhecimento depende do contexto e das informações disponíveis, e 

 

1
 HAACK, Susan. Filosofia das Lógicas. Tradução de Cezar Augusto. Mortari e Luiz Enriqye de Araújo Dutra, 

São Paulo: UNESP, 2002m p. 133-134. 
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objetivo, porque a sua apuração não é fruto das preferências subjetivas e individuais do sujeito 

prolator de uma decisão (judicial ou administrativa), e sim resultante das provas2. 

São oportunas as lições do Professor Hugo de Brito Machado Segundo ao discorrer 

acerca do acesso do sujeito cognoscente à realidade. 

 

O acesso do sujeito cognoscente à realidade é sempre apenas parte dela, que em sua 
totalidade é bem maior e mais complexa do que capacidade de compreensão humana. 
Por isso, é natural que suas impressões sejam imperfeitas e provisórias, passíveis de 
aperfeiçoamentos decorrentes de novos exames e novas análises daquela mesma 
realidade. Esses novos exames e análises podem ser feitos por ele próprio, ou outros 
sujeitos, que com ele integram a comunidade dos que se ocupam do estudo daquela 
realidade. É despiciendo ressaltar, nesse contexto, a importância da abertura das 
teorias e o caráter extremamente saudável da crítica.3  
 

Entendendo a limitação cognitiva do sujeito cognoscente e a verdade como 

provisória e imperfeita é possível compreender como as presunções são admitidas, e devem ser, 

em determinadas situações como meio de prova indireto, capaz de firmar ideias 

provisoriamente verdadeiras e passíveis de refutação, tendo por base a teoria falibilista, de Karl 

Popper, em que considera verdadeiro um juízo formulado diante dos fatos ocorridos, ainda que 

não possa conhecê-los totalmente, “até que se demonstre o contrário”4. 

Assim, considerando a relatividade do conhecimento humano, as provas indiretas 

surgem como forma de “demonstrar um fato que não está sendo questionado, mas que tem com 

o fato questionado relação lógica de tal ordem que, indiretamente, presta-se para demonstrar 

sua inexistência”5, ou a sua existência. 

Entretanto, quando traz as presunções para o Direito Tributário, faz-se necessário 

buscar fundamento de validade previsto na legislação. Sabe-se que o princípio da legalidade, 

previsto no art. 5º, II, da CF/886, certamente é um dos princípios basilares no estudo do Direito 

Tributário, tanto que sua aplicação foi reforçada por meio do art. 150, I, também da CF/887, 

 

2
 TARUFFO, Michele. Uma simples verdade. O juiz e a construção dos fatos. Tradução Vitor de Paula Ramos, 

São Paulo: Marcial Pons, 2012, p. 106. 
3
 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Epistemologia Falibilista e Teoria do Direito. Revista do Instituto do 

Direito Brasileiro, v. 1-2014, p. 197-259, 2014. 

4
 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Epistemologia Falibilista e Teoria do Direito. Revista do Instituto do 

Direito Brasileiro, v. 1-2014, p. 258, 2014. 
5 MACHADO, Hugo de Brito. A prova em questões tributárias. Editora Malheiros. 2014, p. 126. 
6 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: (...) II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 
em virtude de lei; 
7 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios: I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 
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sendo, portanto, um direito fundamental do contribuinte, corolário do princípio da segurança 

jurídica. Em que pese a garantia assegurada pela Constituição Federal, o princípio da legalidade 

é frequentemente objeto de severas discussões, haja vista a necessidade de compreender o 

verdadeiro sentido e alcance da norma a ser interpretada. 

Com fulcro no princípio da legalidade, todo e qualquer tributo, para ser exigido, 

deve estar pautado aos ditames constitucionais e infraconstitucionais, o que significa que é tão 

somente a lei que vai descrever o fato que, ocorrido no mundo fenomênico, fará nascer a 

obrigação tributária. É justamente a análise da ocorrência de tais fatos, sobre os quais as normas 

incidem, que o presente trabalho chama atenção. 

Diante da exigência da subsunção do evento às hipóteses previstas na regra 

tributária, há necessidade de verificar a ocorrência do fato descrito na obrigação 

correspondente, conforme dispõe o art. 142, do CTN8, ou seja, o lançamento tributário deve ser 

pautado em provas, admitidas em direito, da correspondência da situação fática narrada e a 

relação jurídica instaurada. 

Eis a problemática em questão, uma vez que existem situações em que a prova da 

ocorrência de certo fato tributário não é concebida objetivamente, admitindo o Direito 

Tributário acertadamente a utilização de presunções, ficções e indícios. 

No que concerne as presunções no ordenamento jurídico brasileiro, existe uma 

divisão das presunções derivadas da lei, que consistem nas presunções legais absolutas e 

relativas, como também as derivadas do senso comum, que consistem nas presunções simples 

ou hominis, sendo o estudo desta que será aprofundado neste ensaio.  

O Código de Processo Civil/1973 disciplinava, em seu art. 335, a aplicação das 

regras de experiência, sendo recepcionada pelo Novo Código de Processo Civil/2015, através 

do art. 3759. As regras de experiência consistem na possibilidade de o magistrado aplicar regras 

com base em atos que, geralmente, acontecem. Em vista disso, se poderia pensar que as 

 
8 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, 
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo 
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento 
é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. 
9 Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente 
acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial. 
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presunções hominis (simples) também estariam dispostas em lei, porém o referido dispositivo 

ainda está longe de regular a matéria como deveria. 

Por isso, a discussão em questão envolverá, especialmente, a presunção hominis, 

pois enseja maiores debates por não estar prevista em lei e admitir prova em contrário. Enquanto 

as presunções hominis estão contidas apenas em uma proposição individual e concreta, as legais 

podem também ser uma proposição geral e abstrata. 

Assim, convém incialmente trazer uma breve digressão histórica a respeito do 
termo presumptio, através das lições de Maria Rita Ferragut.  

 
No entanto, foi somente no Direito Justiniano que surgiu a presunção legal relativa 
como a conhecemos. O vocábulo presumptio, que nos textos clássicos conotava a 
ideia de juízo puramente subjetivo, passou a significar hipótese que pode ser destruída 
por prova contrária. A presunção evolui da operação lógica realizada pelo intérprete 
para a conclusão prevista em lei, quando os príncipes de jurisconsultos romanos, ao 
resolverem casos particulares que lhes eram submetidos, observavam o que 
ordinariamente acontecia e, nesses fatos conhecidos, fundavam seus julgamentos. 
Com o passar do tempo, para assegurar a eficácia e a uniformidade das decisões, as 
presunções livremente acolhidas por aquelas pessoas foram levadas ao texto legal, na 
qualidade de normas gerais.10 

 

Observa-se inicialmente que as presunções não passam de presunções comuns para 

depois serem dispostas expressamente no texto legal, tornando-se presunções legais relativas. 

No entanto, no ordenamento jurídico vigente, as presunções simples podem ser aplicadas com 

base nas regras de experiência prevista no art. 375, do CPC/15. Acontece, que, ao contrário do 

que ocorre nas presunções legais relativas, a presunção hominis não traz uma imposição ao 

aplicador da norma acerca da conclusão do fato presumido, quando efetivamente provado o fato 

indiciário, e sim uma autorização a concluir acerca da ocorrência ou não do fato presumido, ou 

seja, fica à cargo da subjetividade da autoridade julgadora. 

Para melhor compreensão do assunto, convém utilizar o conceito de presunção 

trazido por Nicholas Rescher. 

 
Such a legal presumption (presumptio juris) is an inference from a fact that, by legal 
prescription, stands until refuted. Presumption of this sort is a gap-filling resource: it 

 
10 A narrativa história da presunção pela autora traz várias curiosidades de como as presunções eram utilizadas em 
legislações pretéritas, uma delas é a dos juízes persas, que utilizam em seus julgamentos as presunções através da 
chamada prova do arroz, o testemunho somente era considerado válido se a testemunha conseguisse engolir 
determinada quantia de arroz. FERRAGUT, Maria Rita. Presunções no Direito Tributário. 2ª Edição. Quartier 
Latin. São Paulo. 2005, p. 96-101. 
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comes into operation only in the absence of relevant information or evidence, and it 
leaves the scene once suitably strong evidential indications come to view. 11 

 
Nicolas Rescher considera as presunções legais como um tipo de preenchimento de 

lacunas, que deixa de ser utilizado quando ser obtém evidências fortes que superem essa lacuna. 

Roque Antônio Carrazza também define de forma bastante esclarecedora o conceito 

de presunção. Vejamos. 

 

Presunção é a suposição de fato desconhecido, por consequência indireta provável de 
outro conhecido. Nisto difere da prova, já que, ao contrário desta, não produz certeza, 
mas simples probabilidade. Quem presume extrai, de um fato notório, outro ignorado. 
Assim, por exemplo, faz uso da presunção quem considera realizado o serviço de 
transporte no momento em que ele se inicia (justamente porque, normalmente, o 
serviço de transporte que se inicia acaba concluído). A presunção é um elemento 
importantíssimo na dialética jurídica, pois torna verdadeiros fatos apenas possíveis, 
dando maior segurança às relações entre pessoas (intersubjetivas). Fruto do raciocínio, 
pouco importa se obtida por dedução ou indução. 12 

 

O autor deixa claro que através do uso das presunções é possível chegar a uma 

verdade provável sobre um fato desconhecido. Embora esse fato desconhecido tenha como 

ponto de partida um fato conhecido, o que torna um meio de prova mais efetivo do que os meros 

indícios ou suspeitas, deve ser aplicado com extrema cautela quando se trata de formalizar uma 

exigência tributária, uma vez que deve ser ponderado diversos princípios constitucionais que 

preservam direitos fundamentais. 

Convém ainda trazer as lições do Michele Taruffo ao comentar sobre o uso das 

presunções no Direito Italiano. 

 
El artículo 2727 codo civ. it., apoyándose en una destacable tradición 109, define las 
presunciones simples como las implicaciones que el juez extrae de un hecho conocido 
para llegar a un hecho ignorado. Es, pues, evidente que la presunción resulta de una 
ipferencia formulada por el juez, que llega a una conclusión sobre el hecho a probar 
(el «hecho ignorado») partiendo de un hecho ya conocido o probado (el «hecho 
conocido»), que sirve de premisa para un razonamiento, a menudo basado en máximas 
de experiencia. En consecuencia, el legislador deja las presunciones a la «prudencia» 
del juez, como dice el artículo 2729 codo civ. it., precisamente porque se trata de 
razonamientos e inferencias que dependen necesariamente de su convicción 
discrecional y no pueden ser de ningún modo reguladas y determinadas por la ley. Sin 
embargo, al mismo tiempo el legislador muestra una neta desconfianza frente a esa 
«prudencia» del juez y de su capacidad de formular inferencias fácticas aceptables y 
lógicamente fundamentadas, introduciendo al respecto límites legales. Además de la 

 

11
 RESCHER, Nicholas. Presumption and the practices of tentative cognition. Cambridge: Cambridge University 

Press. 2006. 

12
 CARRAZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 28ª Edição. Ed. Malheiros. 2012, 

páginas 524/525. 
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exclusión de las presunciones en los casos en que no se admite la prueba testifical, 
que responde a una ratio distinta que aquí no importa, es importante la previsión de 
que las presunciones sólo serán admitidas si son «graves, precisas y concordantes».13 

 

A legislação italiana prevê expressamente uso das presunções, pois o legislador 

preferiu disciplinar a matéria com o intuito de possuir um controle racional sobre o uso das 

presunções pelos juízes, bem como evitar o seu uso exacerbado, criando requisitos legais para 

o uso das presunções com o objetivo de constituir a prova do fato. Dessa forma, o art. 2729, do 

Código Civil Italiano, vai disciplinar quais as características que as presunções devem ter – 

sérias, precisas e concordantes - para servirem como meio de prova. Caso contrário, deverá ser 

acompanhada de outros elementos probatórios.  

Ao contrário da legislação italiana, a legislação brasileira não traz dispositivo legal 

que imponha limites no uso das presunções, o que a torna um mecanismo de arbítrio. Embora 

seja um instituto muito eficaz, limites devem ser estabelecidos quando da sua utilização. 

Nesse sentido, Maria Rita Ferragut, traz alguns requisitos que podem ser 

observados para considerar constitucional a utilização das presunções, sendo eles: “ausência de 

proposição prescritiva geral e abstrata para a solução do caso concreto, inexistência de prova 

em sentido contrário e gravidade, precisão e concordância dos indícios.”14  

A referida autora discorre que, além dos princípios consagrados pela Constituição 

Federal (princípio da legalidade, segurança jurídica, capacidade contributiva, razoabilidade, 

ampla defesa, igualdade, etc), um dos limites que deve ser observado para o uso das presunções 

é a sua aplicação de forma subsidiária, ou seja, quando o aplicador estiver diante de uma 

situação que carece de enunciado prescritivo específico, poderá se utilizar das presunções a fim 

de construir um regramento individual e concreto. 

Convém esclarecer que quando se fala da construção de um regramento individual 

e concreto não quer dizer na criação de uma lei específica pelo aplicador da lei (Poder 

Judiciário), significa na aplicação das regras de experiências, conforme dispõe o art. 375, do 

NCPC15. 

 

13
 TARUFFO, Michele. La Prueba de Los Hechos. Traducción de Jordi Ferrer Beltrán. Editorial Trotta. Madri. 

2002, p. 471/47. 
14

 FERRAGUT, Maria Rita. Presunções no Direito Tributário. 2ª Edição. Quartier Latin. São Paulo. 2005, p. 139-
140. 
15

 Art. 375.  O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente 
acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial. 
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Outro requisito seria a “ inexistência de provas em sentido contrário”. Segundo a 

autora, deve-se considerar, além de provas em sentido contrário, provas favoráveis que possam 

levar o julgador à entendimento diverso, que demonstrem a improbabilidade fática ou a 

inocorrência do evento descrito no fato indicado. 

E, por fim, o último requisito elencado pela autora guarda semelhança com a 

legislação italiana, que consiste na configuração de “indícios graves, preciso e concordantes” . 

Graves, pois a relação do fato conhecido com o fato desconhecido deve ser forte o suficiente 

para constatar a existência deste. Preciso, pois se deve deduzir tão somente um único fato da 

situação conhecida diretamente. E concordantes, porque “ todos os indícios devem convergir 

para o mesmo resultado”. 

Outro meio de prova indireto frequentemente utilizado são os indícios, que têm 

como finalidade comprovar a existência de um fato secundário através de outro fato, sendo este 

certo e incontroverso. 

Merece transcrever novamente os ensinamentos de Roque Antônio Roque 

Carrazza, desta vez acerca do emprego dos indícios. 

 

A noção de indício vem indissoluvelmente associada à operação mental de inferência. 
De um fato desconhecido, chega-se, pela via de raciocínio, a concluir pela existência 
de um outro, desconhecido, mas a ele pertinente. Só que, sob o prisma da certeza ou 
do convencimento, o indício nunca leva a conclusão absolutamente segura. De fato, a 
mais alta probabilidade de certeza não exclui a possibilidade de erro.  

O indício, como genialmente percebeu Shakespeare, na famosa peça O Mercardor de 
Veneza, “só conduz às portas da verdade”. Nunca – permitimo-nos acrescentar – à 
certeza da verdade.16 

 

Por sua vez, Maria Rita Ferragut traz os seguintes ensinamentos a respeito da prova 

indiciária. 

A prova indiciária é uma espécie de prova indireta que visa demonstrar, a partir da 
comprovação da ocorrência de fatos secundários, indiciários, a existência ou 
inexistência do fato principal. Para que ela exista, faz-se necessária a presença de 
indícios, a combinação dos mesmos, a realização de inferências indiciárias e, 
finalmente, a conclusão dessas inferências. 

Indício é todo vestígio, indicação, sinal, circunstância e fato conhecido apto a nos 
levar, por meio do raciocínio indutivo, ao conhecimento de outro fato, não conhecido 
diretamente. É, segundo Pontes de Miranda, “o fato ou parte do fato certo, que se liga 

 
16 Idem, p. 532. 
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a outro fato que se tem de provar, ou a fato que, provado, dá ao indício valor relevante 
na convicção do juiz, como homem. 

Conhecido o indício, deverá ser efetuada a operação lógica de subsunção de seu 
conceito, com os critérios previstos numa regra geral e abstrata, por força da qual o 
indício adquirirá relevância jurídica, ou seja, constituir-se-á no antecedente de um 
enunciado jurídico prescritivo que implicará juridicamente uma conclusão, cujo 
conteúdo é o fato principal.17 

 

É possível fazer uma confusão entre as presunções e os indícios, contudo, convém 

esclarecer que o indício, conforme o art. 239, do CPP18, é “a circunstância conhecida e provada, 

que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se se a existência de outra ou 

outras circunstâncias”, isto é, através de um fato específico e comprovado se constata a 

possibilidade da ocorrência de fatos secundários.  

Segundo Fabiana Del Padre Tomé, “tomamos como indício um fato que, por 

presunção, leva a outro fato, o qual se pretende provar. Em outros termos, indício é uma prova 

e toda prova é um indício, cujo valor axiológico pode ser forte ou fraco, caracterizando indício 

veementemente ou não.” 19 

Já as presunções se utilizam do método dedutivo, partindo de situação geral para 

um caso específico. Para Dinamarco, as presunções (legais ou judiciais) “constituem processos 

de raciocínio dedutivo que levam a concluir que um fato aconteceu, quando se sabe que outra 

haja acontecido”20. Está relacionada, assim, ao mecanismo de inteligência da autoridade 

julgadora ao examinar as provas. 

Alfredo Augusto Becker, ao dissertar acerca das presunções, esclarece essa 

diferenciação. 

A regra jurídica cria uma presunção legal quando, baseando-se no fato conhecido cuja 
existência é certa, impõe a certeza jurídica da existência do fato desconhecido cuja 
existência é provável em virtude da correlação natural de existência entre estes dois 
fatos. 21 

 

 

17
 FERRAGUT, Maria Rita. Presunções no Direito Tributário. 2ª Edição. Quartier Latin. São Paulo. 2005, p. 91-

92. 
18 Art. 239. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato autorize, por 
indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. 
19

 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no Direito Tributário. 4ª Edição. São Paulo. Noeses, 2016, p. 102. 

20 CANDIDO, Rangel Dinamarco. Instituições de direito processual civil, ob. cit., p. 124. 
21 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 7ª Edição. Editora Noeses. 2018, p. 546. 
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Pode-se dizer, portanto, que o indício é aquele início de prova, cuja certeza do fato que 

se pretende provar através do indício pode ser alcançada pela presunção. De fato, os indícios e 

as presunções estão intimamente relacionados, pois é através de uma prova indiciária que pode 

ser necessário o uso da presunção. Nesse sentido, convém traçar a diferença traçada por Fabiana 

Del Padre Tomé. 

 

Toda prova aparece como indício, capaz de acarretar uma presunção. Isso porque, 
sendo a verdade absoluta algo intangível, visto não se tem, jamais, acesso ao 
acontecimento-em-si, a prova carreada aos autos não passam de indício, a partir do 
qual se realiza operação lógica que leve a conclusão acerca da ocorrência ou 
inocorrência de determinado fato jurídico em sentido estrito.22 

 

Como os indícios são apenas o começo de uma prova, a sua aplicação no Direito 

Tributário, assim como as presunções, deve ser com parcimônia, pois o nascimento de uma 

obrigação tributária, como também a aplicação de sanções e a imputação da responsabilidade à 

terceiros para o cumprimento da obrigação tributária, exigem certeza sobre os fatos ocorridos, 

ou pelo menos a aproximação da certeza através de um conjunto probatório robusto que se 

sustente quando confrontado com outras provas. 

Dentre os meios de provas indiretos acima mencionados – presunções, indícios e 

ficções jurídicas – o emprego das presunções e dos indícios travam maiores debates quando 

aplicados, pois quando se fala em ficção jurídica adentra na esfera da imaginação, que de acordo 

com Roque Antônio Carrazza “é uma invenção do Direito ou, se quisermos, uma disposição 

legal que toma por verdadeiro o que, na realidade, inexiste”23. Por isso, será demonstrado em 

que consistem as ficções jurídicas, porém as possíveis controvérsias existentes relacionadas a 

este tipo de prova indireta não será aprofundada nesta pesquisa. 

Nesse sentido, prossegue o referido autor esclarecendo a utilização da ficção 
jurídica no Direito. 

 

A ficção difere da presunção. Esta afirma o que é provável; aquela aceita como 
verdadeiro o que se sabe imaginário. Ou, como quer Cujacio, finge o que sabe não ser 
real. 

O Corpus Iuris Civilis já registrava: fictio est falsitas pro veritate accepta (“a ficção 
é a falsidade tomada por verdade)”. 

 

22
 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no Direito Tributário. 4ª Edição. São Paulo. Noeses, 2016, p. 169. 

 

23
 CARRAZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 28ª Edição. Ed. Malheiros. 2012, 

página 529. 
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Estamos percebendo, pois, que, na ficção, o ato, mais do que improvável ou 
inverossímil, é falso e, nesta medida, jamais será real. É um artifício do legislador, 
que transforma uma impossibilidade material numa possibilidade de natureza jurídica. 
Nesse sentido, é uma criação do legislador, que faz nascer uma verdade jurídica 
diferente da verdade real.24 

 

Ora, se as presunções, que são pautadas em um juízo de probabilidade em razão da 

existência de lacunas do caso concreto, geram uma polêmica quando são utilizadas como meio 

de prova, com as ficções não poderia ser diferente, que essa probabilidade sequer existe, pois 

esta deforma a realidade, criando uma, tanto é que apenas pode ser empregada mediante lei 

específica e se não violar direitos subjetivos constitucionais. 

Em vista disso, alguns autores apontam como inconstitucional a utilização das 

ficções jurídicas no Direito Tributário, notadamente, quando se fala em constituição de uma 

obrigação tributária. De fato, admitir tal emprego seria dar ao Fisco poder de escolher os seus 

contribuintes de acordo com as necessidades arrecadatórias, além disso, seria um flagrante 

alargamento da regra matriz de incidência tributária, tanto no seu antecedente, como no 

consequente. Todavia, há quem entenda que as ficções podem ser utilizadas no Direito 

Tributário, desde que não viole princípios previstos na Constituição Federal, muito menos que 

dispense o Estado de provar as imputações direcionadas aos contribuintes ou responsáveis 

tributárias. 

Desse modo, Roque Antônio Roque Carrazza cita em sua obra dois dispositivos do 

Código Tributário Nacional que disciplina acerca das ficções jurídicas, que são os artigos 109 

e 11025. No caso, é admitido o uso das ficções, pois são favoráveis ao contribuinte, uma vez 

que, segundo o autor, a regra extraída desses dispositivos “vedam à lei instituidora do tributo 

ou tipificadora do ilícito fiscal ignorar ou alterar conceitos e formas do direito privado”26. 

Logo, as provas indiretas não exoneram o Fisco do seu ônus probatório, ainda que 

não devam ser ignoradas, não podem ser utilizados isoladamente, pois se assim fosse seria 

 
24 Idem. 
25 Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance 
de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos tributários; Art. 110. A lei 
tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, 
utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis 
Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias. 
26 CARRAZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 28ª Edição. Ed. Malheiros. 2012, 
páginas 531. 



 

24 

 

admitir nascer uma obrigação tributária apenas com um início de prova, mera desconfiança da 

ocorrência do fato gerador. 

É importante entender inicialmente o porquê da aplicação das presunções, ficções 

e indícios, como meios de provas indiretas, para posteriormente aprofundar o estudo no âmbito 

do Direito Tributário, especialmente na criação de obrigação tributária e da imputação de 

terceiros responsáveis, e averiguar primordialmente se está em consonância com princípios 

tributários previstos na Constituição Federal. 

Primordialmente, convém analisar os princípios constitucionais tributários, pois a 

CF/88 traz regras de competência e de delimitação no campo da tributação, justamente com o 

intuito de proteger os contribuintes de abusos do Fisco. Destaca-se que não se pretende no 

presente estudo esgotar o tema, mas tão somente contextualizar a temática no plano 

constitucional, discorrendo acerca de alguns princípios que são frequentemente invocados 

quando do uso das provas indiretas diante das situações aqui analisadas, quais sejam: 

procedimentos administrativos instaurados por ocasião da operação Lava Jato e decisões 

judiciais que determinam a configuração de grupo econômico. 

 

2.1. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA, LEGALIDADE E BUSCA PELA 

VERDADE MATERIAL. 

 

A Constituição Federal, a partir do seu art. 145, apresenta regras e princípios gerais 

em matéria tributária, alguns destes expressos no texto constitucional e outros que podem ser 

extraídos através da leitura dos dispositivos, dando coesão ao sistema constitucional. O 

princípio da segurança jurídica é um exemplo de um princípio implícito na Constituição 

Federal, sendo considerando um sobreprincípio27, por envolver ordenamento jurídico brasileiro, 

relacionado a todo e qualquer outro princípio, como um elemento constitutivo do Estado 

Democrático de Direito28. 

 
27 Todo princípio atua para implantar seus valores. Há, contudo, conjuntos de princípios que operam para realizar, 
além dos respectivos conteúdos axiológicos, princípios de maior hierarquia, aos quais chamaremos de 
“sobreprincípios”. Entre esses está o da “segurança jurídica”. (DE BARROS CARVALHO, Paulo. O princípio da 
segurança jurídica em matéria tributária. Revista de Derecho, [S.l.], n. 1, p. 15-41, jan. 2016. ISSN 2393-6193. 
Disponible em: <https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/revistadederecho/article/view/855>. Fecha de acceso: 28 
jan. 2019 doi: https://doi.org/10.22235/rd.v0i1.855. 
28 CARRAZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 28ª Edição. Ed. Malheiros. 2012, 
páginas 465. 
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Heleno Taveira Torres ao discorrer sobre o referido princípio afirma que: 

 

O princípio da segurança jurídica encontra-se enucleado na Constituição com a força 
de ser um princípio-síntese, construído a partir do somatório de outros princípios e 
garantias fundamentais. Apesar de referido na Constituição (“Preâmbulo, caput dos 
arts. 5º e 6º e art. 103-A, da CF) e em leis esparsas, o princípio da segurança jurídica 
não se reduz aos enunciados normativos assinalados em cada um dos seus 
dispositivos, como ‘segurança’ ou ‘insegurança’. Como regra expressa, tanto se faz 
presente na condição de direito fundamental à ordem jurídica segura’ quanto na 
acepção de garantia material aos direitos e liberdade protegidos sobre os quais exerce 
a fundação de assegurar efetividade.29 

 

A Constituição Federal traz uma série de direitos fundamentais que são assegurados 

pelo Estado e financiados pelos tributos arrecadados do setor privado. Contudo, para que setor 

privado tenha condições de suportar esses encargos, o Estado também deve propiciar um meio 

favorável para o seu desenvolvimento, de modo que não fique à mercê aos arbítrios dos entes 

da administração pública. 

Uma das formas de assegurar esse ambiente propício ao crescimento do setor 

privado é os oferecendo justamente segurança jurídica, garantindo previsibilidade dos direitos 

e deveres de determinada situação jurídica. Em vista disso, a Constituição Federal trouxe limites 

ao poder de tributar expressos nos arts. 150 a 152, da Constituição Federal, que consistem em 

princípios e regras que visam assegurar o princípio da segurança jurídica e, por consequência, 

direitos e garantias individuais. 

Nesse diapasão, é possível constatar que a ideia de segurança jurídica, em matéria 

tributária, ainda não superou o modelo do Estado Liberal, pois nos dias atuais o referido 

princípio, além de buscar Justiça Social protegendo os cidadãos dos riscos sociais, ainda é um 

preceito normativo que visa proteger o cidadão contra o poder do Estado30. 

Na tributação o princípio da segurança jurídica pode ser constatado quando o 

legislador determina que o tributo somente será válido se exigido na forma descrita na hipótese 

de incidência tributária. Em vista disso, em determinadas situações a utilização das presunções, 

indícios e ficções para constituir uma obrigação tributária e/ou imputar a responsabilidade à 

terceiros, pode contrariar esse mandamento constitucional ao ser utilizado como uma forma de 

suprimir lacunas da situação em concreto. 

 
29 TORRES, Heleno Taveira. Direito Constitucional Tributário e Segurança Jurídica, São Paulo, Ed. RT, 2011, p. 
188. 
30 RIBEIRO, Ricardo Lodi.. Tributação, Segurança e Risco. Nomos (Fortaleza), v. 35, p. 1, 2015. 
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Como princípio da segurança jurídica é considerado um sobreprincípio, 

fundamento de validade todo o ordenamento jurídico, consequentemente a sua violação fere 

diretamente outras normas ou princípios. Assim, como corolário direto do princípio da 

segurança jurídica temos o princípio da legalidade. 

O princípio da legalidade garante a segurança jurídica aos cidadãos, pois ele tem 

como um de seus objetivos evitar que abuso de poder pelos governantes. Nesse sentido, Celso 

Antônio Bandeira de Mello disserta sobre o tema na perspectiva da atividade administrativa 

lato sensu. 

 

Para avaliar corretamente o princípio da legalidade e captar-lhe o sentido profundo 
cumpre atentar para o fato de que ele é a tradução jurídica de um propósito político: 
o de submeter os exercentes do poder em concreto – a administrativo – a um quadro 
normativo que embargue favoritismos, perseguições ou desmandos. Pretende-se 
através da norma geral, abstrata e por isso mesmo impessoal, a lei, editada, pois pelo 
Poder Legislativo – que é o colégio representativo de todas as tendências (inclusive 
minoritárias) do corpo social -, garantir que a atuação do Executivo nada mais seja 
senão concretização desta vontade geral31. 

 

O princípio da legalidade foi incluído no rol de direitos fundamentais disposto o art. 

5º, II, da CF/88 32, com o intuito de assegurar os cidadãos contra abusos do Estado, como 

também foi previsto expressamente como uma limitação ao poder de tributar, disposto no art. 

150, I, da CF/8833. 

Luís Eduardo Schoueri discorre sobre o referido princípio. 

 

Tem-se no Princípio da Legalidade um bom exemplo de enunciado que permite que 
se extraiam regras como autoridade não poder exigir um tributo na falta de lei, 
prevendo-o, sem que ali se esgote o dispositivo, já que há um mandamento de 
otimização (princípio) igualmente baseado no mesmo dispositivo, que implica 
esperar-se que legislador descreva, com maior precisão possível, as circunstâncias que 
darão acesso34. 

 

O art. 150, I, da CF trouxe uma rigidez maior ao princípio da legalidade 

especificamente em matéria tributária, pois não admite delegação, tão somente por meio de lei 

 
31 MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 33ª Edição. Malheiro Editores. 2016. P. 
103. 
32 Art. 5º. (...) II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 
33 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios: (...) I – exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. 
34 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 8ª Edição. Saraiva Educação. 2018, p. 292. 
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é possível a instituição ou majoração de um tributo. Essa rigidez é reforçada quando o art. 97, 

do CTN35, ao regular acerca de limitações ao poder de tributar, impõe que toda a regra matriz 

de incidência tributária esteja prevista em lei. 

No entanto, essa rigidez poderá relativizada diante de conceitos indeterminados e 

cláusulas gerais, que admitem um certo grau de vagueza, onde se encontrarão casos limítrofes36. 

Embora seja mediante lei a descrição da hipótese de incidência, do fato gerador e todos os 

aspectos da regra matriz de incidência tributária, é impossível o legislador descrever todas 

situações que sejam possíveis a incidência tributária. Por isso, que alguns autores relativizam o 

princípio da tipicidade cerrada, pois não se espera que a lei tributária seja totalmente 

determinada e impermeável à realidade social, ou seja, cláusulas gerais e conceitos 

indeterminados devem ser utilizados para viabilizar que a lei se molde às circunstâncias 

concretas. No entanto, por outro lado, a tributação continuará regida por lei37. 

Convém trazer novamente os ensinamentos de Luís Eduardo Schoueri em relação 

à utilização dos conceitos indeterminados em matéria tributária. 

 

A questão não é, assim, se cabem conceitos indeterminados em matéria tributária; é, 
sim, até que grau são eles admissíveis. A resposta não pode ser absoluta. Deve, sim, 
ser dada a partir da ponderação de princípios e valores constitucionais, onde pesará, 
de um lado, a segurança jurídica, a requerer maior grau de determinação e, de outro, 
os princípios da Ordem Econômica, demandando agilidade e versatilidade. A lei será 
suficientemente determinada se oferecer ao julgador uma quantidade de argumentos 
suficientes para justificar sua decisão; indeterminação existe quando há carência de 
argumentos legais para explicar uma decisão judicial38. 

 

Embora o princípio da legalidade seja um corolário direto da segurança jurídica, a 

sua mitigação é necessária para que a legislação consiga regular os fatos ocorridos no mundo 

fenomênico, trazendo, inclusive, alguns dispositivos que mitigam o princípio da legalidade, 

 
35 Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: I - a instituição de tributos, ou a sua extinção; II - a majoração de 
tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; III - a definição do fato gerador da 
obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no inciso I do § 3º do artigo 52, e do seu sujeito passivo; IV - 
a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; V - 
a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela 
definidas; VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução 
de penalidades. 
36 Kees Van discorre em seu problemáticas sobre a vaguidade, trazendo exemplos de algo vago por exemplo, 
alguns pássaros são cinzentos e outros não, mas outros estão em uma área limítrofe entre cinza e não cinza, 
existindo, portanto, pássaros cinzas ou acinzentados. DEEMTER, Kees Van. Not exactly: In praise of vagueness. 
Oxford: Oxford University Press, 2010. 
37

 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 8ª Edição. Saraiva Educação. 2018, p. 317. 
38

 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 8ª Edição. Saraiva Educação. 2018, p. 318. 
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como por exemplo art. 153, §1º, da CF39, que autoriza o Poder Executivo alterar as alíquotas de 

determinados tributos. 

Contudo, muito se sustenta o princípio da legalidade deve se manifestar como 

princípio da reserva absoluta da lei formal, que impõe a necessidade da lei ordinária “não só o 

fundamento da conduta da Administração, mas também o próprio critério da decisão no caso 

concreto” 40, estando o órgão administrativo limitado à subsumir o fato na norma, 

independentemente de qualquer valoração. 

Roque Antônio Carrazza defende o princípio da tipicidade fechada em matéria 

tributária refutando a tributação ou condenação do contribuinte por presunções, indícios e 

ficções. A lei deve rigorosamente, de forma taxativa, indicar todos os fatos necessários para o 

nascimento do tributo, não admitindo apontar conceitos indeterminados capazes de conferir 

qualquer subjetivismo para autoridade fazendária, nem mesmo sob a justificativa de prevenir 

fraude.41 

Como se pode ver alguns doutrinadores divergem se o princípio da legalidade 

tributária deve ser interpretado como princípio ou regra. Hugo de Brito Machado considera, por 

exemplo, “a legalidade tributária como uma regra, na medida em que não admite nenhuma 

forma de relativização. E pode ser considerada um princípio, em face de sua fundamentalidade, 

na medida que tem enorme importância em todo sistema jurídico.”42 

Todavia, não se pode desconsiderar que diversas regras previstas no ordenamento 

jurídico, inclusive as que disciplinam a regra matriz de incidência tributária, possuem um certo 

grau de vagueza, admitindo uma flexibilidade na sua interpretação. Nesses casos, é possível 

que determinadas circunstâncias se encaixem na norma descrita, o que não significa violação 

ao princípio da legalidade, uma vez que todos elementos da relação jurídico tributária restaram 

descritos na lei. 

Maria Rita Ferragut entende que inexiste violação ao princípio da legalidade 

quando do uso das presunções no nascimento da obrigação tributária com base em fato não 

previsto especificamente na regra matriz de incidência tributária, uma vez que como meio de 

 
39 Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: (...) § 1º É facultado ao Poder Executivo, atendidas as 
condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V. 
40 XAVIER, Alberto. Conceito e Natureza do Acto Tributário. Coimbra, Livraria Almedina, 1972, p.291. 
41 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 28ª Edição. Ed. Malheiros. 2012, 
páginas 290. 
42 MACHADO, Hugo de Brito. Os Direitos Fundamentais do Contribuinte e a Efetividade da Jurisdição. Tese 
Doutorado. Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2009. 
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prova que contribuiu para eficácia da norma jurídica deve reconhecer a ocorrência do fato 

jurídico de forma indireta, com base nos requisitos já mencionados43. 

Um dos argumentos utilizados para afastar o uso das presunções, indícios e ficções 

jurídicas é o desrespeito ao princípio da legalidade, por isso a necessidade de cautela quando 

da utilização desses meios de provas indiretos, uma vez que o princípio da legalidade violado 

ameaça diretamente o princípio da segurança jurídica. 

Por outro lado, não se pode desconsiderar que o ordenamento jurídico é incapaz de 

prescrever todas as situações fáticas ocorridas no mundo fenomênico, até porque se assim fosse 

a legislação, especialmente a tributária, se tornaria mais complexa do que já é. Da mesma forma, 

não se pode desconsiderar que o princípio da legalidade também está relacionado com o 

princípio da praticabilidade tributária, que será objeto comentários posteriores, mas que merece 

uma breve explicação. 

O princípio da praticabilidade tem como finalidade resguardar a adequada execução 

do ordenamento jurídico, garantindo “a aplicabilidade da lei, por meio de técnicas de 

simplificação que possibilitam alcançar realidades de natureza complexa.”44 

São oportunas as lições de Regina Helena Costa acerca da relação princípio da 

legalidade com o princípio da praticabilidade jurídica. 

 

Em verdade, embora o direito positivo, como demonstrado, demarque as matérias a 
serem tratadas pela lei tributária, o legislador ainda assim terá dificuldades na 
elaboração normativa com vista à praticabilidade, pois, necessariamente, terá de se 
valer de instrumentos dela viabilizadores, tais como as presunções, abstrações 
conceituais, padronizações etc. 

Enfim, podemos concluir que o princípio da praticidade, em sua indissociável 
convivência com o princípio da legalidade, opera atenuações à determinabilidade 
deste, diante da indispensável exequibilidade das leis fiscais, afastando, em 
consequência, o excesso de pormenorização e complexidade, conducente a um maior 
grau de indeterminação e ao comprometimento do combate eficaz à fraude e à evasão 
fiscal.45 

 

 

43 FERRAGUT, Maria Rita. Presunções no Direito Tributário. 2ª Edição. Quartier Latin. São Paulo. 2005, p. 96-
170. 

44 MANEIRA, Eduardo. Princípio da legalidade: especificação conceitual x tipicidade. Revista Internacional de 
Direito Tributário 1/48. 
45 COSTA, Regina Helena. Praticabilidade e Justiça tributária. Exequibilidade de Lei Tributária e Direitos do 
Contribuinte. 1ª Edição. Malheiros. São Paulo. 2007, p. 145. 
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Assim, considerando as limitações do conhecimento da realidade, uma vez que o 

seu acesso pelo sujeito cognoscente é apenas parcial, o trabalho do legislador se torna mais 

árduo ante os preceitos do princípio da praticabilidade jurídica. Por isso, defende-se o uso de 

provas indiretas como meio de viabilizar a execução de lei, porém devem ser aplicadas 

ponderando os demais princípios constitucionais tributários que asseguram direitos 

fundamentais do contribuinte, dentre eles, o princípio de legalidade, que, embora se admita um 

certo grau de vagueza, todos elementos da relação jurídico tributária devem constar 

expressamente no texto legal. 

É claramente compreensível os argumentos dos defensores da tipicidade fechada 

em matéria tributária, pois é comum o Fisco ultrapassar os limites da legalidade e violar direitos 

fundamentais assegurados pela Constituição Federal. Contudo, tal fato não pode inviabilizar a 

exequibilidade de todo um ordenamento jurídico, cabendo ao Estado ser diligente e aplicar as 

devidas sanções quando da violação desses direitos. 

O uso das provas indiretas em matéria tributária possui repercussão em diversos 

outros princípios constitucionais tributários, tais como: igualdade, capacidade contributiva, 

razoabilidade, proporcionalidade, supremacia do interesse público etc. Contudo, não é a 

pretensão no presente estudo discorrer sobre todos eles, busca-se discorrer acerca dos princípios 

que possuem relação imediata com a problemática ora exposta, não que os outros não possuam, 

mas normalmente são apontados de forma reflexa nos debates acerca do uso das presunções, 

indícios e ficções jurídicas.  

Desse modo, na busca do aperfeiçoamento do princípio da legalidade, outro 

princípio que possui grande repercussão no debate em questão é o princípio da busca pela 

verdade material. Quando se fala em verdade material, refere-se àquilo que ocorre no mundo 

fenomênico, o que é de extrema importância da seara tributária, pois o fato gerador da obrigação 

tributária é algo que ocorre no mundo fático, mas que descrito no texto da lei através da hipótese 

de incidência tributária. Por isso, a relação íntima entre o princípio da legalidade e princípio da 

busca pela verdade material, dado que para assegurar o princípio da legalidade deverá confirmar 

a concretização no mundo fenomênico da hipótese de incidência, fazendo nascer a obrigação e 

a responsabilidade tributária. 

O princípio da busca pela verdade material é um princípio que rege o procedimento 

administrativo fiscal e que consiste na necessidade da administração pública no momento de 
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apuração e lançamento do tributo realizar as diligências necessárias para averiguar a ocorrência 

do fato descrito, na hipótese de incidência tributária, por meio de uma farta produção de provas. 

Assim, o julgador administrativo deverá sempre admitir, selecionar e justificar com 

prudência as provas que serão capazes de esclarecer e confirmar a ocorrência do fato jurídico. 

Alberto Xavier depreende as seguintes palavras acerca do assunto. 

 

(...) a instrução do processo tem como finalidade a descoberta da verdade material no 
que toca a seu objeto; e daí a lei fiscal conceder aos seus órgãos de aplicação meios 
instrutórios vastíssimos que lhe permitam formar convicção de existência e conteúdo 
do fato tributário (...) os meios probatórios têm, em princípios, o valor que lhes resulte, 
de sua idoneidade como elementos da referida convicção46. 

 

Mesmo considerando que o sujeito cognoscente possui uma visão parcial do mundo 

e da verdade, é indispensável que o Fisco, em razão natureza inquisitorial do procedimento 

administrativo fiscal, colha de ofício ou através da prestação de informações pelo contribuinte 

elementos probatórios necessários para demonstrar a ocorrência do fato imponível. 

O legislador, inclusive, preocupou-se em deixar claro no texto legal a 

imprescindibilidade da prova da ocorrência do fato tributável, competindo tal ônus, 

inicialmente, à Fazenda Pública, conforme se extrai do art. 9º, do Decreto nº 70.235/72. 

 

Art. 9º. A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidades isolada serão 
formalizadas em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada 
tributo ou penalidade, os quais deverão ser instruídos com todos os termos, 
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do 
ilícito.  

 

Oportunas são as lições Leonardo Sperb de Paola acerca do princípio da busca pela 

verdade material. 

 

É importante salientar que o comportamento do contribuinte, no que diz respeito à sua 
maior ou menor colaboração, não libera o administrador da busca pela verdade 
material, não possibilitando, por si só, o recurso à prova indiciária. 
Independentemente da vontade do contribuinte, o Fisco continua obrigado a 

 

46
 XAVIER, Alberto. Do lançamento do direito tributário brasileiro. 2 ed. São Paulo: Resenha Tributária, 1997, 

p. 109. 
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demonstrar, da forma mais aproximada possível, a ocorrência do fato jurídico 
tributário e, especialmente, de sua dimensão econômica.47 

 

Assim, é com base na produção de provas admitidas em direito que o princípio da 

busca pela verdade material é assegurado, devendo a administração sempre buscar descobrir o 

que de fato aconteceu. Celso Antônio Bandeira de Mello traz considerações relevantes sobre o 

referido princípio, vejamos. 

 

Consiste em que a Administração, ao invés de ficar adstrita ao que as partes 
demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente verdade, com 
prescindência do que os interessados hajam alegado e provado, como bem o diz 
Héctor Jorge Escola. Nada importa, pois, que a parte aceite como verdadeiro algo que 
não o é ou que negue a veracidade do que é, pois no procedimento administrativo, 
independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte ou pelas partes, a 
administração deve sempre buscar a verdade substancial (...)48 

 

A análise do suporte fático da norma é indispensável para a exigência do pagamento 

do tributo, apenas a intepretação correta do texto normativo não é suficiente para assegurar o 

princípio da legalidade. A autoridade administrativa deverá sempre buscar a verdade material 

a fim de confirmar, ou não, a ocorrência do fato descrito na hipótese de incidência, uma vez 

que o lançamento apenas será válido se demonstrada a realização de tal fato no mundo 

fenomênico.   

Por fim, convém trazer as lições de Hugo de Brito Machado Segundo acerca das 

presunções e o princípio da verdade material. 

 

De acordo com o princípio da busca pela verdade real, também conhecido como 
princípio da busca pela verdade material, decorrente direito da regra da legalidade, a 
Administração não pode agir baseada apenas em presunções, sempre que lhe for 
possível descobrir a efetiva ocorrência dos fatos correspondentes. 

Diz-se decorrência direta da legalidade porque o efetivo conhecimento dos fatos é 
indispensável a que haja a correta observância das leis que lhe são aplicáveis. 
Presumindo a ocorrência de um fato na verdade não ocorreu, a Administração termina 
por aplicar ao caso uma lei que, a rigor, sobre não incidiu, não lhe sendo aplicável. 
Pratica-se, em outras palavras, uma ilegalidade em face do desconhecimento da 
verdade.49 

 

47
 PAOLA, Leonardo Sperb de. Presunções e Ficções no Direito Tributário. Belo Horizonte. Del Rey, 1997, p. 

205. 
48

 MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 30ª Edição. Malheiros. São Paulo. 2013, 
p. 512. 
49

 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo Tributário. 6ª Edição. São Paulo. Atlas. 2012, p. 29-30. 
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Por outro lado, Cristiano Carvalho pondera. 

 

O Direito, por outra sorte, impõe limites à busca da verdade, pois sua finalidade 
precípua, como vimos, prescrever condutas, e não descrever a realidade. Ainda assim, 
é fundamental para manutenção e coesão do contrato social em qualquer imputação 
normativa seja passível de refutação pelo seu destinatário.50 

 

Os princípios da segurança jurídica, da legalidade e da busca pela verdade material 

são normalmente utilizados como fundamento para afastar o uso das provas indiretas, pois 

embora estas sejam instrumentos importantes que a Administração Pública possui para 

fiscalizar e arrecadar são mecanismos excepcionais, tendo o seu emprego delimitado a 

inexistência de provas em sentido contrário, a impossibilidade do conhecimento da realidade e 

a uma construção intelectual capaz de desencadear a constituição de um fato jurídico ou de 

ilícito tributário, estabelecendo um nexo causal entre indícios constatados e o fato presumido, 

com grau máximo de probabilidade51.  

Desse modo, considerando que a verdade absoluta é inalcançável, sendo tão 

somente por meio de provas que é capaz de se chegar em uma verdade possível sobre a questão 

fática em discussão, existem situações excepcionais em que se torne impossível chegar a essa 

verdade possível, até mesmo pela falta de colaboração do contribuinte em prestar informações 

que possui o dever de guardar. Nessas situações a aplicação do princípio da verdade material 

deve ser relativizado por questões de praticidade, porém devendo ser observado o princípio da 

legalidade e o dever de fundamentação na valoração das provas utilizadas. 

Não pode, todavia, o Fisco se valer da ponderação desses princípios para fazer 

prevalecer seus próprios interesses, considerando como prova para constituição do crédito 

tributário e a para responsabilizar terceiros apenas aquela por ele produzida e desconsiderando 

toda e qualquer prova ou explicação apresentada pelo contribuinte. Tal conduta é fazer da 

presunção simples (presunção hominis) uma presunção absoluta, que não admite prova ao 

contrário. É possível constatar tal situação, justamente, nos autos de infração lavrados por 

ocasião da Operação Lava Jato e nas decisões judiciais que determinam a responsabilidade 

tributária solidária diante da configuração de grupo econômico. 

 
50 CARVALHO, Cristiano. Teoria da Decisão Tributária. São Paulo: Almedina, 2018, p. 270. 
51 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no Direito Tributário. 4ª Edição. São Paulo. Noeses, 2016, p. 366. 
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O uso da prova indireta em matéria tributária deve assegurar outros princípios 

constitucionais, que devem ser colocados na balança ao lado do princípio da legalidade e da 

busca pela verdade material, sendo eles o princípio da praticabilidade e da supremacia do 

interesse público. 

 

2.2. PRINCÍPIO DA PRATICABILIDADE E DA SUPREMACIA DO INTERSSE PÚBLICO 

EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. 

 

Após discorrermos acerca dos princípios que asseguram de imediato os direitos 

fundamentais dos contribuintes, convém discorrer agora sobre princípios que merecem ser 

sopesados na relação fisco e contribuinte quando do uso de provas indiretas para constituição 

de obrigação e da responsabilidade de tributária. 

De acordo com Alfredo Augusto Becker, o Direito possui uma natureza 

instrumental, “que atua mediante regras de conduta (regras jurídicas), segundo as quais o fazer 

ou não fazer do homem deve sujeitar-se” 52. Assim, conclui o autor que regra jurídica é um 

“ instrumento de convivência social”.  Logo, para atingir essa realidade social, a regra jurídica 

deve ser praticável, exequível, ou seja, não adianta uma legislação complexa que não consegue 

alcançar a realidade, sendo, portanto, ineficaz. 

O Dicionário Houaiss traz como definição de praticabilidade: “qualidade ou 

característica do que é praticável” e define praticável como aquilo de “que pode ser praticado, 

factível, exequível, realizável53. 

Embora o princípio da praticabilidade não seja tão debatido em relação aos demais, 

consiste em um preceito antigo. Em 1776, Adam Smith ressaltava a relevância da certeza e da 

praticabilidade como formas de assegurar a igualdade e a segurança jurídica aos contribuintes.54  

Sem dúvidas a praticabilidade está intimamente relacionada ao Direito, pois para 

este ser um instrumento de convivência social precisa dispor de normas que reflitam a realidade 

 

52
 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 7ª Edição. Editora Noeses. 2018, p. 66 e 74. 

53 Grande Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Disponível em: http://houaiss.uol.com.br. Acesso em 12 de 
março de 2019. 
54

 COSTA, Regina Helena. Praticabilidade e Justiça tributária. Exequibilidade de Lei Tributária e Direitos do 
Contribuinte. 1ª Edição. Malheiros. São Paulo. 2007, p. 89. 
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social, sendo possível essa aproximação, entre Direito e a realidade, apenas através da 

simplificação das normas jurídicas.  

Sérgio Sydionir Saad consigna que “ a razão da praticabilidade é permitir a 

efetividade da norma tributária na aplicação em massa própria do direito tributário. É a criação 

de mecanismos de simplificação e padronização que permita a efetividade da norma 

tributária.”55 

Assim, por ser uma forma de dar efetividade à norma jurídica tributária, diz-se que 

a praticabilidade é corolário imediato do princípio da legalidade, pois por meio de leis 

acessíveis, ou seja, capazes de serem executadas, seria possível assegurar o cumprimento. 

Com efeito, através de leis eficientes as normas tributárias alcançarão maior 

arrecadação, fiscalização e controle dos tributos, reduzindo custos por ocasião de investigações 

exaustivas de provas da materialidade da hipótese de incidência em cada caso concreto, 

escusando de provas difíceis ou impossíveis. 

Contudo, ao aprofundar o estudo sobre o tema, pode-se questionar se a 

praticabilidade é considerada como uma técnica de simplificação, a fim de dar maior efetividade 

à lei tributária, ou se deve ser considerada como princípio, como um mandamento de 

otimização, passível de sopesamento.  

Pensar a praticabilidade em uma simplificação das normas tributárias, com a 

finalidade de torná-la mais eficiente e, por consequência, facilitar a arrecadação, sem dúvida, 

no primeiro momento, pode-se pensar em uma forma de abuso de poder do Fisco ao viabilizar 

a vontade estatal de forma arbitrária, violando o princípio da legalidade. Porém, assim seria se 

a praticabilidade fosse aplicada como regra, por meio de um tudo ou nada, impondo de forma 

definitiva a padronização da norma tributária. 

Por essa razão, é mais prudente considerar a praticabilidade um princípio, que a 

despeito de não apresentar uma formulação escrita no ordenamento jurídico, é uma espécie 

normativa que irradia sobre diferentes normas, orientando a interpretação e aplicação de todas 

elas, sendo aplicada na medida possível diante do caso concreto, considerando os demais 

princípios que regulam o ordenamento jurídico. 

 

55
 SAAD, Sergio Sydionir. Simplificação e praticabilidade no direito tributário. Dissertação de Mestrado. 

Universidade de São Paulo – USP Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Departamento de Direito 
Econômico, Financeiro e Tributário. São Paulo, 32. 2013. 
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Regina Helena Costa ao dissertar acerca da praticabilidade defende como um 
princípio. 

 

A nosso ver, trata-se de um autêntico princípio, e não simples regra jurídica, porque 
apresenta traços característicos daquela espécie normativa: (i) contém elevado grau 
de generalidade e abstração, irradiando seus efeitos sobre múltiplas normas; e (ii) 
contempla valor considerado fundamental para sociedade, qual seja, a viabilização da 
adequada execução do ordenamento jurídico, no campo tributário. Assim, laborará na 
delimitação do âmbito de atuação do legislador infraconstitucional, bem como na 
orientação dos agentes públicos acerca da interpretação e da aplicação a serem dadas 
a outras normas jurídicos-tributárias; 

(...) 

Assim sendo, pensamos seja o princípio da praticabilidade tributária desdobramento 
ou derivação de princípio maior, considerado essencial ao direito público: o princípio 
da supremacia do interesse público sobre o particular, também conhecido por 
princípio da finalidade pública ou do interesse coletivo.56 

 

Assim, embora o princípio da praticabilidade não tenha uma carga valorativa tão 

densa como outros princípios consagrados pela CF/88, tais como o princípio da supremacia do 

interesse público, não se pode negar os seus traços principiológicos, haja vista que assegurar 

uma adequada execução da legislação tributária envolve diversos outros valores protegidos pelo 

manto constitucionais. Ademais, a aplicação da praticabilidade como regra, de forma definitiva, 

apenas seria mais uma forma de legitimar a relação de poder entre o fisco e o contribuinte, pois 

seria uma forma de o Fisco simplificar arbitrariamente a norma jurídica ao ponto de descumprir 

o princípio da legalidade. 

Não há dúvidas, portanto, que o poder-dever de eficiência da administração pública, 

nos termos do art. 37, da CF/8857, através da simplificação das normas tributárias, como 

consequência imediata do princípio da praticabilidade, possui limites quando diante de outros 

princípios constitucionais, sendo aplicado na medida do possível a depender da situação no caso 

concreto. 

Humberto Ávila, oportunamente, comenta sobre o dever de eficiência da 

administração pública. 

 

 

56
 COSTA, Regina Helena. Praticabilidade e Justiça tributária. Exequibilidade de Lei Tributária e Direitos do 

Contribuinte. 1ª Edição. Malheiros. São Paulo. 2007, p. 92/93. 
57 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte:   
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Essas conclusões inviabilizam a tese segundo a qual o denominado princípio da 
eficiência administrativa justificaria a criação de ficções ou presunções fora do poder 
atribuído pelas regras de competência. O dever de eficiência não cria poder inexistente 
nem amplia o poder existente; ele apenas estrutura a aplicação dos princípios 
tributários dentro do âmbito de poder atribuído pelas regras. Sendo assim, os entes 
federados não podem, em nome da eficiência, supor a existência de renda onde ela 
não estiver comprovada; conjeturar a existência de venda de mercadoria nos casos em 
que ela não for verificada, e assim sucessivamente.58 

 

Como bem esclarece Humberto Ávila o princípio da eficiência, corolário do 

princípio da praticabilidade, deve observar a estrutura dos princípios tributários dentro do 

âmbito de poder atribuído pelas regras. Por isso, o princípio da praticabilidade possui estreitos 

limites, devendo ser harmonizado com os demais princípios constitucionais tributários, tais 

como: segurança jurídica, legalidade, isonomia, capacidade contributiva etc. 

Existem diversas formas que o princípio da praticabilidade se manifesta no 

ordenamento jurídico brasileiro. De acordo com Regina Helena Costa temos como instrumentos 

de viabilização da praticabilidade tributária: abstrações generalizantes, que abrangem as 

presunções, indícios e ficções jurídicas, e conceitos jurídicos indeterminados, cláusulas gerais, 

normas em branco e normas de simplificação59. 

Não cabe aqui discorrer pormenorizadamente acerca de todos esses instrumentos, 

traçando suas diferenças e características. No entanto, torna-se indispensável tão somente 

mencionar os conceitos indeterminados, as cláusulas gerais, as normas em branco e as 

simplificadoras, pois, por serem também instrumento de viabilização do princípio da 

praticabilidade, oferecendo uma certa flexibilidade na interpretação da norma tributária, podem 

também ser instrumentos de abuso de poder do Fisco, devendo, portanto, observar as mesmas 

restrições. 

Em que pese o princípio da legalidade seja um grande pilar do direito tributário, em 

que conceitos específicos devem predominar, conforme exposto anteriormente, é inevitável 

fazer uso de conceitos mais abertos, que acomodam um maior número de situações fáticas, 

capazes de acompanhar a dinâmica da realidade social, haja vista que a tributação em massa é 

inerente ao direito tributário, sendo impossível a previsão legal de todos os fatos possíveis que 

possam ocorrer no mundo fenomênico, até porque essa realidade é inalcançável. 

 

58
 ÀVILA, Humberto. Substituição tributária e base de cálculo: os limites da padronização fiscal. Revista Ajuris, 

v. 32, n. 100. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 176. 
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 COSTA, Regina Helena. Praticabilidade e Justiça tributária. Exequibilidade de Lei Tributária e Direitos do 
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Karls Engish ao discorrer acerca das cláusulas gerais ensina que “o verdadeiro 

significado das cláusulas gerais reside no domínio da técnica legislativa. Graças à sua 

generalidade, elas tornam possível sujeitar a um mais vasto grupo de situações, de modo a 

ilacunar e com a possibilidade de ajustamento, a uma consequência jurídica”60. 

De fato, para que as normas tributárias alcancem o maior número de situações 

distintas, faz-se necessário o uso de instrumentos, através de ferramentas simplificadoras, que 

viabilizem a praticabilidade, porém, como todo e qualquer princípio, a praticabilidade tributária 

não é aplicada de norma definitiva, no “ tudo ou nada” , merece ser sopesada diante de eventual 

confronto com outros princípios. Em vista disso, pode-se dizer que o princípio da 

praticabilidade possui limites que devem ser observados, pois se assim não fosse, seria mais 

uma brecha para práticas arbitrárias do fisco. 

Assim, enuncia Misabel Derzi. 

 

De modo algum se nega que o legislador possa criar presunções jurídicas por razões as mais 
diversificadas (praticidade, prevenção da sonegação, etc.). Mas nunca iuris et de iure, contra o 
princípio da realidade e da capacidade econômica. O que se afirma apenas é que em qualquer 
caso, seja nas ficções e presunções, seja no estabelecimento de somatório, pautas tipos ou 
conceitos fechados, o legislador tem de ser fiel à Constituição, aos seus valores e princípios. Sua 
liberdade está restringida por aqueles valores e princípios, sua discricionariedade não se 
confunde com o arbítrio de um querer qualquer, que não encontra justificação naquelas normas 
superiores da Constituição. A praticidade não tem primazia sobre a justiça61. 

 

A utilização desses instrumentos de implementação do princípio da praticabilidade 

tributária sem dúvida pode ensejar a violação de diversos direitos fundamentais do contribuinte, 

pois é comum o Fisco deturpar os conceitos e objetivos desses instrumentos para legitimar 

práticas arbitrárias, convertendo em mero instrumento de arrecadação. Assim fazem com o 

princípio da praticabilidade, como também com princípio da supremacia do interesse público. 

Por outro lado, sabe-se que a não utilização deles inviabilizaria a aplicação de todo um 

ordenamento jurídico. Por isso, que rigorosas medidas sancionatórias devem ser aplicadas para 

os casos de eventuais descumprimentos da legislação tributária, sanções essas que também 

 
60 ENGISH, Karl. Introdução ao Pensamento Jurídico. Tradução de João Batista Machado. 7ª edição. Lisboa: 
Calouste Gulbenkian, 1996, p, 233, apud SAAD, Sergio Sydionir. Simplificação e praticabilidade no direito 
tributário. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo – USP Faculdade de Direito do Largo de São 
Francisco. Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário. São Paulo, 2013, p. 50. 
61

 DERZI, Misabel de Abreu Machado. Direito tributário, direito penal e tipo, 2. Ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008, p. 362, apud SAAD, Sergio Sydionir. Simplificação e praticabilidade no direito tributário. 
Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo – USP Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. 
Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário. São Paulo, 2013, p. 146. 



 

39 

 

devem ser imputadas pessoalmente ao servidor público. Não existe multa qualificada no caso 

abuso de formas em planejamentos tributários (art. 116, parágrafo único, CTN), por que o 

administrador não pode ser penalizado quando abusa do uso das provas indiretas em questão? 

A aplicação do princípio da praticabilidade sem limites enseja um regime de 

exceção absoluto em matéria negocial62, acarretando o enfraquecimento de direitos 

fundamentais incontestáveis. Dado o frequente abuso no uso dos instrumentos viabilizadores 

do princípio da praticabilidade, tem a doutrina indicado alguns limites decorrentes dos 

princípios da capacidade contributiva, da verdade materiais e da legalidade. Torna-se oportuno 

trazer as lições de Regina Helena Costa acerca dos limites do princípio da praticabilidade, que 

elenca dos seguintes pontos a serem observados: 

 

(i) Veiculação dos instrumentos de praticabilidade tributária por lei; 
(ii)  Observância do princípio da capacidade contributiva e subsidiariedade da 
utilização de técnicas presuntivas; 
(iii)  Impossibilidade da adoção de presunções absolutas ou ficções para a 
instituição de obrigações tributárias; 
(iv) Transparência na adoção de técnicas presuntivas; 
(v) Observância do princípio da razoabilidade; 
(vi) Respeito à repartição constitucional de competências tributárias; 
(vii) Justificação das normas de simplificação; 
(viii)  Caráter opcional e benéfico aos contribuintes dos regimes normativos de 
simplificação ou padronização; 
(ix) Limitações do recurso às cláusulas gerais, conceitos jurídicos indeterminados 
e de competências discricionárias, pelo princípio da especificidade conceitual (ou 
tipicidade); 
(x) Equilíbrio na implementação da privatização da gestão tributária; 
(xi) Respeito aos direitos e princípios fundamentais63 
 

A autora discorre acerca de cada item em sua obra. Contudo, para o presente estudo, 

convém chamar atenção para quatro dos onze limites elencados: (i) o legislador tributário 

deverá sempre se utilizar das presunções, indícios e ficções jurídicas com base na legislação 

atinente à matéria; (ii) jamais o princípio da praticabilidade, através das técnicas 

simplificadoras, ensejará o nascimento de uma obrigação tributária. As presunções deverão ser 

utilizadas no campo probatório, considerando a impossibilidade de efetuar a prova direta, bem 

como todo o conjunto probatório envolvido; (iii) a escolha dos meios de provas indiretos devem 

ser devidamente justificados e fundamentados, restando clara a escolha de uma prova em 
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63 COSTA, Regina Helena. Praticabilidade e Justiça tributária. Exequibilidade de Lei Tributária e Direitos do 
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detrimento do outra; (iv) por fim, as técnicas de praticabilidade sempre deverá ser sopesadas 

com outros princípios e direitos fundamentais envolvidos, não possuindo preferências prima 

facie diante dos princípios da legalidade, capacidade contributiva e da verdade material64. 

A análise do princípio da praticabilidade acarreta necessariamente o estudo do 

princípio da supremacia do interesse público, uma vez que como o primeiro tem como objetivo 

a não frustração da finalidade pública inserida no texto legal, é evidente que se trata de uma 

derivação de princípio mais abrangente. 

O princípio da supremacia do interesse público, sem adentrar na discussão da acerca 

da sua natureza, se principiológica ou se postulativa, assim como o princípio da segurança 

jurídica acima mencionado, também pode ser considerado um sobreprincípio do ordenamento 

jurídico brasileiro. Embora não esteja expressamente em um dispositivo constitucional, é 

inerente a qualquer sociedade. 

Através dos ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello a supremacia do 

interesse público ganhou uma elaboração teórica, surgindo no ordenamento jurídico brasileiro 

em 1967, em artigo do referido autor intitulado “O conteúdo do regime jurídico-administrativo 

e o seu valor metodológico”, publicado na Revista de Direito Público65, que o consigna como 

“verdadeiro axioma reconhecível no moderno Direito Público. Proclama a superioridade do 

interesse da coletividade firmando a prevalência dele sobre o do particular, como condição, até 

mesmo, da sobrevivência e asseguramento deste último” 66. 

Assim, através dos ensinamentos do referido autor, Daniel Hachem deduz que o 

princípio da supremacia do interesse público tem como consequência “ a posição privilegiada 

que ostentam os entes incumbidos de tutelar interesses públicos”, bem como “a posição de 

supremacia desfrutada pelos órgãos públicos nas relações travadas com os particulares” 67. 

Exemplo dessas consequências é o fato de a administração pública possuir presunção de 

legitimidade dos atos que prática, prazos maiores em manifestações processuais, poder de 

polícia, etc, ou seja, em razão da Administração Pública praticar atos que visando o benefício 

da coletividade, ocupa uma condição de superioridade em relação aos sujeitos privados. 

 
64 Idem. 
65 HACHEM. Daniel Wunder. Princípio da Supremacia do Interesse Público. Editora Fórum. Belo Horizonte. 
2011, p. 45. 
66 MELLO. Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. Editora Malheiros. 33ª Edição. 2016, p. 70. 
67 HACHEM. Daniel Wunder. Princípio da Supremacia do Interesse Público. Editora Fórum. Belo Horizonte. 
2011, p. 47. 
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A origem desse princípio advém da doutrina e jurisprudência francesa, que 

sustentavam que o Direito Administrativo tem como ideia chave os atos de autoridade 

(puissance publique) e o serviço público. A noção do Direito Administrativo fundado como um 

serviço público, nasce em razão do crescimento do Estado Social e, por consequência, maiores 

exigências no seu campo de atuação, isto é, não se exigia mais um Estado apenas exercendo 

atividades de segurança, polícia e segurança, e sim um Estado como prestador de serviços 

públicos essenciais para o desenvolvimento individual68. Assim, além de se exigir Estado como 

mantedor da ordem pública, exige-se um Estado que atenda os interesses gerais, surgindo um 

dever de o Estado agir em prol da sociedade. 

Com o advento desse Estado prestador de serviços, mais intervencionista, o 

Administrador Público passa a exercer uma função investido no dever de satisfazer os interesses 

da coletividade. Em vista disso, lhe é conferido poderes para alcançar tais finalidades. Por isso, 

que Celso Antônio Bandeira de Mello atesta que tais poderes possuem natureza instrumental, 

que devem ser vistos, na verdade, como deveres-poderes, uma vez que são conferidos tão 

somente para cumprir o seu “ dever de satisfazer dadas finalidades em prol do interesse de 

outrem” .69 

Contudo, é imperioso ressaltar que o próprio Celso Antônio Bandeiro de Mello, 

quem teorizou o princípio da supremacia do interesse público como um pilar do Direito 

Administrativo, trouxe restrições no próprio alcance da finalidade pública. Segundo o referido 

autor, as consequências do princípio da supremacia do interesse público se submetem as 

“ limitações e temperamentos e, como é óbvio, têm lugar na conformidade do sistema 

normativo, segundo seus limites e condições, respeitados os direitos adquiridos e atendidas as 

finalidades contempladas em normas que os consagram”. 70 

Através de suas lições é possível perceber que a construção inicial do princípio da 

supremacia do interesse público jamais teve finalidade diversa senão o alcance das necessidades 

públicas da coletividade dispostas nas regras jurídicas, onde estão inseridos os direitos e 

garantias fundamentais. 

 

68
 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. O princípio da supremacia do interesse público: sobrevivência diante dos 

ideais do neoliberalismo. In: Maria Sylvia Zanella Di Pietro; Carlos Vinícius Alves Ribeiro. (Org.). Supremacia 
do interesse público e outros temas relevantes do direito administrativo. 1ed.São Paulo: Atlas, 2010, v. , p. 85-102. 
69 MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. Editora Malheiros. 33ª Edição. São Paulo, 
p. 72/73. 
70 MELLO, Celso Antônio Bandeira. O conteúdo do regime jurídico-administrativo e seu valor metodológico. 
Revista de Direito Público, nº 2, São Paulo: RT, p. 48, out/dez. 1967. 
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Inclusive, Daniel Wunder Hachem, estudioso desse princípio, ao discorrer acerca 

da sua fundamentação teórica demonstra como as noções iniciais de Celso Antônio Bandeira 

de Mello foram distanciadas. Realça que a base da sustentação do princípio da supremacia do 

interesse público é o equilíbrio entre as “prerrogativas da Administração – direito dos 

administrados”, rejeitando, portanto, qualquer forma de arbitrariedade por parte do Estado71. 

A doutrina italiana traz uma distinção do interesse público, dividindo-o entre 

interesse público primário, que consiste nos interesses da coletividade como um todo, e 

interesse público secundário, referente aos interesses da pessoa jurídica do Estado, como, por 

exemplo, a negativa ao pagamento de indenização. Por ser os interesses secundários aquele que 

o Estado tem como qualquer outra pessoa possui, ou seja, independentemente de sua qualidade 

de prestador de serviço público para atender os interesses da coletividade, pode em 

determinadas situações, para não dizer em várias, divergir dos interesses da coletividade. 

Nesta oportunidade, convém traçar as lições de Celso Antônio Bandeira de Mello a 

respeito a diferença desenvolvida pela doutrina italiana. 

Os interesses secundários, fazendários, atinentes à máquina estatal, por serem 
interesses pessoais da entidade pública, podem conflitar com os interesses da 
coletividade. Por isso, eles só poderão ser perseguidos pela Administração Pública nas 
hipóteses que coincidirem com o interesse primário, que representa o interesse 
público, da coletividade, dotado de supremacia sobre interesses privados (interesses 
secundários, sejam do Estado, sejam dos particulares). Logo, só será realmente 
público e passível de atendimento pelo Estado o interesse “que a lei aponta como 
sendo interesse da coletividade: o da observância da ordem jurídica estabelecida a 
título de bem curar os interesses de todos.72 

 

Conclui o teorizador do princípio da supremacia do interesse público que apesar 

das prerrogativas que o descendem somente podem ser aplicadas para satisfação do interesse 

público, em tempo algum “para satisfazer apenas os interesses ou conveniências tão-só do 

aparelho estatal e muito menos dos agentes governamentais”.73 

Não cabe aqui discorrer acerca da discussão contemporânea referente à atenuação 

ou não do princípio da supremacia do interesse público após a Constituição de 1988, que trouxe 

ínsita o princípio da dignidade da pessoa humana e diversos direitos fundamentais. O fato é que 

 
71 HACHEM. Daniel Wunder. Princípio da Supremacia do Interesse Público. Editora Fórum. Belo Horizonte. 
2011, p. 57/58. 
72 MELLO, Celso Antônio Bandeira. Elementos de Direito Administrativo. São Paulo: RT, 1980, p. 24 apud 
HACHEM, Daniel Wunder. Princípio da Supremacia do Interesse Público. Editora Fórum. Belo Horizonte. 2011, 
p. 59. 
73

 MELLO, Celso Antônio Bandeira. Idem, p. 60. 
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desde o surgimento do Estado Social a noção de interesse público tem sido objeto de muita 

polêmica, associando aos interesses do próprio Estado. Essa confusão, na maioria das situações, 

é proposital, configurando abuso de poder. 

No âmbito do Direito Tributário é através do princípio da supremacia do interesse 

público que a relação entre o poder tributário e o contribuinte é regulada, sendo comum o Fisco 

utilizar esse poder tributário de forma deturpada, sem qualquer identificação com o bem 

público, relativizando direitos e garantias do contribuinte, sob argumento de que estaria 

observando o interesse público. 

Sobre a invocação desarrazoada, Raquel Cavalcanti Ramos Machado tece 

comentários esclarecedores sobre o tema. 

 

Essas idéias, porém, precisam ser mais bem refletidas. Até porque o equívoco de 
algumas pode ser percebido logo no início do raciocínio. Partem de uma falsa 
compreensão sobre a multifucionalidade da cidadania e sobre a necessidade de 
aumento de receita no Estado Social. Isso leva a que muitos direitos e garantias 
fundamentais do contribuinte tenham sua dimensão individual esmagada em prol de 
uma prevalência iníqua dos direitos fundamentais considerados em sua dimensão 
social e de uma invocação abstrata do dever fundamental de pagar tributo74. 

 

Em que pese considerar no presente estudo a supremacia do interesse público um 

princípio imanente no ordenamento jurídico – tão somente para não se distanciar a problemática 

ora exposta -, convém concordar com Humberto Ávila, quando estabelece como limite 

normativo ao referido princípio a indissociabilidade do interesse público ao interesse privado, 

pois, na forma como consta na CF/88, não podem ser considerados de forma separada. Para o 

referido autor, “Os interesses privados consistem em uma parte do interesse público.”75. 

Logo, não se admite no ordenamento jurídico brasileiro supremacia automática dos 

interesses públicos, deverá sempre observar a situação em concreto a fim de averiguar quais 

 
74 MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos. Análise Crítica da Invocação do Interesse Público como Fundamento 
para Relativização de Direitos e Garantias Fundamentais do Contribuinte. Dissertação (Mestrado em Direito) – 
Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, p. 84, 2006. 
75 ÀVILA, Humberto. Repensando “Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Particular”. Revista 
Diálogo Jurídico, Salvador, CAJ - Centro de Atualização Jurídica, v. I, nº. 7, outubro, 2001.  
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são os interesses envolvidos, pois, assim como interesses privados, o interesse público também 

é passível de ponderação76. 

Nesse sentido, convém trazer novamente os ensinamentos de Raquel Cavalcanti 

Ramos de Machado. 

 
É certo que diante de um caso concreto, a dimensão social de um direito fundamental 
pode se mostrar mais relevante que sua dimensão individual, mas o contrário também 
é verificável. Este é mais um dado que reforça a inexistência de um princípio que 
prévia e genericamente imponha a supremacia do interesse público sobre o particular. 
E mesmo diante dos casos em que se observa a prevalência da dimensão social de um 
direito fundamental sobre sua dimensão individual, não é possível, a pretexto de fazer 
valer dita prevalência, simplesmente ignorar a dimensão individual, esmagando-a por 
completo. Com efeito, a aceitação de que o Ordenamento consagra o princípio da 
proporcionalidade - que, em cada caso, servirá de guia para declarar válida a medida 
que trouxer menos dano aos interesses em jogo – exclui, no plano constitucional, a 
aplicação de um princípio que, de forma absoluta, declara a supremacia de um 
interesse sobre outro, sem preocupação em preservar, do modo menos gravoso 
possível, o interesse “mais fraco”.77 
 

 
Faz-se necessário compreender essas noções do princípio da supremacia do 

interesse público, pois as presunções, indícios e ficções jurídicas são instrumentos que visam 

atender o interesse público, tornando a norma jurídica mais prática, haja vista que alcançam 

situações em que a prova direta não é capaz alcançar. Porém, a utilização oportunista desses 

institutos é frequente em matéria tributária, que justifica o seu uso indiscriminado no combate 

à fraude, corrupção, eficiência arrecadatória, com o intuito de atender ao “interesse público”, 

ao arrepio do princípio da legalidade, da segurança jurídica, levando ao amesquinhamento de 

direitos e garantias fundamentais do contribuinte. 

O que ocorre é que em toda e qualquer situação o interesse público é invocado, 

mesmo nas situações em que não há qualquer indício de ilícito praticado ou quando é possível 

uma produção de prova capaz de se aproximar à realidade dos fatos. 

Raquel Cavalcanti Ramos Machado disserta sobre a confusão que fazem torno do 

conceito de interesse público. 

 

 

76
 ISENSEE, Josef. Gemeinwohl und Staatsaufgaben im Verfassungsstaat, in: HStR III, §57 Rn 19 apud ÀVILA, 

Humberto. Repensando “Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Particular”. Revista Diálogo 
Jurídico, Salvador, CAJ - Centro de Atualização Jurídica, v. I, nº. 7, outubro, 2001.   

77
 MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos. Análise Crítica da Invocação do Interesse Público como Fundamento 

para Relativização de Direitos e Garantias Fundamentais do Contribuinte. Dissertação (Mestrado em Direito) – 
Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, p. 119, 2006. 
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No caso, a pré-compreensão que muitos têm do interesse público e da supremacia do 
interesse público sobre o particular é de algo que visa a beneficiar o maior número de 
pessoas possível, algo com sentido democrático e, portanto, desejável. Ocorre que 
exatamente por transmitir essa pré-compreensão, a prática demonstra que a invocação 
de ambos se dá de forma oportunista. Realmente, valendo-se da rápida velocidade 
com que os discursos são travados atualmente e da carga democrática que referidas 
expressões transmitem em um primeiro momento, o interesse público e a supremacia 
do interesse público sobre o particular são invocados para, com comodidade, atribuir-
se ares de legitimidade aos mais variados atos praticados pelo Fisco. 
É indispensável ter noção dessa malícia no discurso que envolve o interesse público e 
a supremacia do interesse público sobre o particular, até porque mesmo os mais 
arbitrários não têm coragem de, abertamente, defender arbitrariedades.78 
 

 
É justamente essa confusão que se tem visto no uso das provas indiretas, quando o 

Fisco se utiliza das presunções, indícios e/ou ficções para instituir uma obrigação tributária e/ou 

atribuir responsabilidade tributária, desconsiderando o conteúdo probatório existente e até 

mesmo a legislação referente ao caso, com o único objetivo de satisfazer seus interesses 

(secundários), qual seja: o aumento da arrecadação, até mesmo contrapondo aos interesses e 

direitos dos contribuintes. 

Roque Antônio Carrazza afirma justamente que “o mero interesse arrecadatório não 

pode fazer tábua rasa da igualdade, da legalidade, da anterioridade, enfim, dos direitos 

constitucionais do contribuinte.” 79 

Assim como o princípio da supremacia do interesse público deve aplicado e 

ponderado de acordo com o caso concreto, o uso dos instrumentos que o viabilizam, tais como: 

as presunções, indícios e ficções, também não podem ser utilizados de forma automática, pois, 

apesar do princípio da praticabilidade pregar a utilização de padrões, visando a eficiência da 

norma tributária para sua aplicação em massa, direitos e garantias do contribuinte não podem 

ser amesquinhados para justificar tais fins. 

Convém, por fim, transcrever as observações acerca do tema de Denise Lucena 

Cavalcante, expostas por Raquel Cavalcanti Ramos Machado, justamente em razão do viés 

fazendário da primeira. 

 
Adotando a premissa de que a interpretação do direito tributário segue os mesmos 
princípios dos demais ramos do Direito, entendem-se superados os argumentos ditos 
específicos do direito tributário, que versam sobre princípios, tais como o do in dubio 
pro fiscum ou in dubio pro reo. Não se deve determinar aprioristicamente a tendência 
da lei, visando a beneficiar o Fisco ou o cidadão-contribuinte. A lei deve ser 
interpretada sempre buscando sua justa e correta aplicação. 

 
78 Idem, p. 85. 
79 CARRAZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 28ª Edição. Ed. Malheiros. 2012, 
página 559. 
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(...) 
As normas tributárias, como todas as outras normas, devem ser interpretadas com o 
objetivo de alcançar o valor que está intrínseco na regulamentação das relações da 
vida social. E este processo lógico-valorativo, decorrente da interpretação da lei, não 
pode ser limitado por deduções antecipadas.80 

 

Dessa forma, considerando que o presente estudo se concentra no suporte fático da 

norma jurídica tributária, deve o Fisco na apuração da obrigação tributária e de seus 

responsáveis, privilegiar a prova direta, valendo-se da prova indireta tão somente na 

impossibilidade da primeira e quando não houver outras provas que a refutem. 

A análise dos contornos constitucionais na apuração do fato jurídico no processo 

tributário é indispensável, pois em razão da atividade de tributação ser invasiva ao patrimônio 

do contribuinte, a Constituição Federal traz limitações a esse poder de tributar, limitações essas 

de natureza principiológicas, que devem sempre ser aplicadas na medida do possível, em 

consonância aos direitos e garantias fundamentais do contribuinte, impedindo práticas abusivas 

e arbitrárias por parte do Estado. 

Percebe-se, portanto, a relevância do estudo da prova no Direito Tributário, haja 

vista que é através da apuração da veracidade do fato jurídico tributário que nascerá a obrigação 

e a responsabilidade tributária. Assim, embora o uso das provas indiretas seja uma realidade 

frequente no ordenamento jurídico vigente, as restrições ao poder tributar impostas pela 

Constituição Federal trazem limites, sob pena de carecer de fundamento de validade. 

Até agora, tivemos a oportunidade de contextualizar as presunções, indícios e 

ficções jurídicas na legislação tributária, a fim de compreender o âmbito de atuação, a 

relevância na apuração do fato jurídico tributário e, principalmente, os seus limites, 

considerando os princípios constitucionais e os direitos fundamentais envolvidos. Em vista 

disso, torna-se oportuna a investigação de casos concretos, a fim de analisar se as soluções que 

vem sendo dadas estão de acordo com as noções aqui já expostas. 

 

 
80 CAVALCANTE, Denise Lucena. Crédito Tributário: a Função do Cidadão-Contribuinte na Relação Tributária. 
São Paulo: Malheiros. 2004, pp. 114-116 apud MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos. Análise Crítica da 
Invocação do Interesse Público como Fundamento para Relativização de Direitos e Garantias Fundamentais do 
Contribuinte. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, p. 127, 2006. 
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3. PROVAS INDIRETAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIB UTÁRIO E NA 

ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. 

 

Estabelecida a regra matriz de incidência de tributária pelo legislador é possível 

extrair a hipótese de incidência, ou seja, aquele fato de possível ocorrência, bem como a 

individualização do sujeito ativo e passivo da relação jurídica. Assim, para que o Estado possa 

apurar a ocorrência daquele fato descrito na hipótese de incidência tributária é preciso a 

instauração de um procedimento. 

O procedimento administrativo tributário consiste justamente na fase que se faz a 

apuração fiscal com o intuito de preparar o ato de lançamento da obrigação tributária. Por sua 

vez, o ato administrativo do lançamento aparece na etapa subsequente, ultrapassada as 

diligências fiscalizatórias e apuratórias, o agente administrativo deverá constatar, ou não, a 

ocorrência no mundo fenomênico aquela hipótese de incidência prevista na norma tributária, 

capaz de gerar obrigação tributária, extraindo ainda as consequências jurídicas, dentre elas: o 

montante da obrigação tributária e os sujeitos da relação. 

O art. 142, do Código Tributário Nacional, regula o lançamento tributário, 

competindo ao agente fiscal constituir o crédito tributário “assim entendido o procedimento 

administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente” 81. 

Logo, verifica-se que o legislador atribuiu ao lançamento tributário função vinculada e 

obrigatória, como uma etapa intermediária entre a fase procedimental, em que se apura e 

investiga, e a fase processual, em que se litiga. 

É importante destacar que existem algumas situações em que o procedimento 

administrativo – etapa preparatória do ato de lançamento – é dispensado, pois a autoridade 

administrativa se utiliza de informações já prestadas pelo contribuinte em cumprimento às 

obrigações acessórias, como exemplo a DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários 

Federais), para considerar o tributo lançado. 

Nesse contexto, convém trazer a definição de Paulo de Barros Carvalho, que traz 

de forma clara todos os elementos que o lançamento tributário deve conter. 

 
81 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, 
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo 
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 
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Trata-se de ato jurídico administrativo, da categoria dos simples, constitutivos e 
vinculados, mediante o qual se insere na ordem jurídica brasileira uma norma 
individual e concreta, que tem como antecedente o fato jurídico tributário e, como 
consequente, a formalização do vínculo obrigacional, pela individualização dos 
sujeitos ativo e passivo, a determinação do objeto da prestação, formado pela base de 
cálculo e correspondente alíquota, bem como pelo estabelecimento dos termos 
espaço-temporais em que o crédito há de ser exigido.82 

 

Perceba que o lançamento tributário, nos dizeres de Paulo de Barros Carvalho, “tem 

como antecedente o fato jurídico tributário e como consequente a formação do vínculo pela 

individualização do sujeito ativo e passivo”. Isto é, o referido autor esclarece a redação do art. 

142, do CTN, dispõe que o ato de lançamento tributário é o momento em que o crédito tributário 

é formalizado e constituído, sendo constatado por meio procedimento prévio a ocorrência do 

fato gerador e identificado os sujeitos da relação jurídica tributária. 

Esse procedimento prévio culmina na constituição do ato jurídico de lançamento 

tributário e exige mais do que a simples subsunção do fato à hipótese de incidência, exige-se 

que esteja pautado em provas, conforme descreve o art. 9º, do Decreto nº 70.235/7283. Isto 

porque o sujeito cognoscente não possui acesso completo à realidade, sendo tão somente através 

das provas produzidas no procedimento que se torna possível a construção de forma lógica dos 

acontecimentos. 

Paulo de Barros Carvalho, ao tecer comentários acerca dos pressupostos para 

confirmação do fato relatado da norma de incidência tributária, afirma que deve ser descrito da 

seguinte forma: 

 

 “de maneira transparente e cristalina, revestido com os meios de prova admissíveis 
nesse setor do direito, para que possa prevalecer surtindo os efeitos de estilo, quais 
sejam os de constituir o vínculo obrigacional, atrelando o particular ao Fico, em 
termos da satisfação do objeto prestacional.”84 

 

 
82 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. São Paulo, Saraiva, 1995, p.260, apud MARINS, 
James. Direito Processual Tributário Brasileiro (Administrativo e Judicial). São Paulo. Dialética, 5ª edição, 2010. 
83 Art. 9º. A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isoladas serão formalizados em autos de 
infração ou notificações de lançamentos, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos 
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. 
84

 CARVALHO, Paulo de Barros. A prova no procedimento administrativo tributária. Revista Dialética de Direito 
Tributário n. 34, p.108, apud TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no Direito Tributário. 4ª Edição. São Paulo. 
Noeses, 2016, p. 102. 
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É dever do Fisco, portanto, através das provas, confirmar ou não a ocorrência do 

fato descrito na norma de incidência tributária e identificar o sujeito ativo e passivo da relação 

jurídico tributária, não sendo dispensado do ônus probatório em virtude da sua presunção de 

legitimidade. Por outro lado, não pode o procedimento administrativo durar eternamente em 

busca da confirmação do fato ocorrido no mundo fenomênico, pois a sua certeza é inalcançável. 

Assim, esgotada as possibilidades de confirmação da configuração do fato jurídico tributário 

através de provas diretas é possível fazer uso das provas indiretas.  

As dificuldades em ter acesso aos meios de provas diretos pode se dar por diversos 

motivos, dentre eles a própria recusa do contribuinte de prestar as informações necessárias para 

identificação do fato jurídico tributário. Todavia, isso não significa a alteração do ônus 

probatório, porém o torna como argumento para fazer uso das provas indiretas. 

Leonardo Sperb de Paola faz os seguintes comentários sobre o assunto. 

 

No que respeita à utilização de indícios ou à opção pelo lançamento por estimativa, 
também tem o Fisco o ônus de provar a impossibilidade (relativa, não absoluta) de 
recurso à prova direta, seja porque ela não foi encontrada (e aqui pesa omissão do 
contribuinte) seja porque ela não é digna de confiança (e, então, o Fisco deverá 
mostrar o porquê). Se o método indireto de apuração, por força dos princípios da 
capacidade contributiva e da busca pela verdade material, é subsidiário, cabe ao Fisco 
provar a configuração dos pressupostos que autorizam a sua utilização, um dos quais 
é a impossibilidade de utilização do método direto. 

Não concordamos, por outro lado, em vista dos princípios examinados neste capítulo, 
com a ideia de que, sendo omisso o contribuinte, a ele cabe o ônus de provar que os 
indícios utilizados pelo Fisco não são aptos a demonstrar a existência do fato jurídico 
tributário. A prova de verossimilhança dos indícios, de que eles levam à riqueza 
tributário, continua sendo do Fisco.85 

 

O referido autor prossegue a sua análise concluindo que o uso das presunções 

simples não é uma carta em branco a autoridade julgadora (administrativa e judicial), tanto o 

Magistrado como a autoridade administrativa julgadora devem justificar o uso da prova eleita 

dentre as outras, principalmente se se tratar de uma prova indireta. 

Assim, é diante desses interesses contrários, quais sejam: uso indiscriminado das 

provas indiretas (presunções, indícios e ficções jurídicas) versus busca exauriente da 

Administração Pública de confirmação da ocorrência do fato jurídico tributário, que se fará 

 

85
 PAOLA, Leonardo Sperb de. Presunções e Ficções no Direito Tributário. Belo Horizonte. Del Rey, 1997, p. 

218. 
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análise, inicialmente, da apuração do fato jurídico tributário nos procedimentos administrativos 

instaurados por ocasião da Operação Lava Jato, e, em seguida, investigar a apuração da 

responsabilidade tributária em decisões de configuração de grupo econômico.  

Conforme apontado acima, a primeira parte desta dissertação se dedicou a apontar 

os tipos de provas indiretas que são empregados e os princípios jurídicos que justificam tanto o 

seu uso como o seu afastamento em matéria tributária. A partir da análise desse arcabouço 

teórico, que ganhou relevância diante de grandes escândalos de fraude e corrupção, com o uso 

indevido de verbas públicas, diversas decisões, no âmbito administrativo e judicial em matéria 

tributária, passaram a utilizar as provas indiretas como argumento e fundamento de constituição 

de crédito tributário e atribuição da responsabilidade tributária. 

Diante disso, viu-se a necessidade de analisar algumas decisões que utilizam as 

provas indiretas para esses fins. Em um primeiro momento foram levantadas decisões 

proferidas no âmbito administrativo, que visam a constituição do crédito tributário, decorrente 

de processos de administrativos fiscais instaurados por ocasião das investigações da Operação 

Lava Jato. Para isso, fez-se uma busca na jurisprudência do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais (CARF), sem limite temporal, através da pesquisa de acórdãos com as 

seguintes palavras-chaves: Operação Lava Jato. Pagamento despesas sem causa. Nota inidônea. 

Fraude. Multa Qualificada. Responsabilidade Solidária. Com base em tais parâmetros, foram 

identificados cinco acórdãos, que serão analisados no subtópico 3.1, para em seguida verificar 

o tratamento dado à luz da legislação vigente (subitem 3.1.1). 

Em um segundo momento, foram levantadas decisões proferidas no âmbito judicial 

que utilizam as provas indiretas como argumento e justificativa para atribuição de 

responsabilidade tributária por ocasião da formação de grupo econômico. Para isso, fez-se uma 

busca de recentes julgados do ano de 2019 proferidos pelo colegiado do Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região, assim como, de julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça86, 

a fim de verificar o posicionamento da Corte Superior acerca da matéria apreciada no âmbito 

dos tribunais. Foram utilizadas as seguintes palavras-chaves: Grupo Econômico. Solidariedade 

Tributária. Medida Cautelar Fiscal. Com base em tais parâmetros, foram identificados, por 

amostragem, quatro acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região e três 

 

86
 A escolha por buscar julgados recentes se justifica em razão de que se pretender analisar o posicionamento atual 

dos julgadores, considerando a publicização de grandes e sofisticados esquemas de crimes tributários e financeiros. 
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acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, que serão analisados no subtópico 3.2, para em 

seguida verificar o tratamento dado à luz da legislação vigente (subitem 3.1.2). 

 

3.1. ANÁLISE DE CASOS: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS MOTIVADOS 

PELA OPERAÇÃO LAVA JATO. 

 

Conforme noticiado acima, neste primeiro momento será dedicado a analisar 

acórdãos proferidos pelo CARF, que tiveram como causa procedimentos de fiscalização 

instaurados em razão do compartilhamento de provas obtidas através da investigação da 

Operação Lava Jato. 

A repercussão da esfera tributária deu-se em virtude de que diante da descoberta de 

um grandioso esquema de corrupção se constatou a existência de um “modus operandi” através 

formalização de contratos de prestação de serviços e emissão de notas fiscais com empresas 

fictícias, a fim de justificar o pagamento de propinas para representantes de órgãos estatais ou 

políticos. Ocorre que, as empresas que se utilizaram desse “modus operandi” registravam em 

suas contabilidades essas despesas, reduzindo indevidamente o lucro e, por consequência, 

oferecendo à tributação valores menores. 

Apesar dos casos ora analisados resultarem do compartilhamento de provas não se 

trata de prova emprestada, pois esse tipo probatório exige que a prova tenha sido produzida em 

processo envolvendo as mesmas partes. O que acontece é que diante das provas obtidas em 

razão das investigações da Operação Lava Jato foi identificação um modus operandi de atuação 

dessas empresas, presumindo o uso desse aludido modus operandi para toda e qualquer pessoa 

física ou jurídica que tenha o seu nome mencionado no curso da investigação, mas que não 

necessariamente sofreu um processo de investigação ou uma ação penal. 

Assim, temos como Caso 01 o Acórdão nº 1302-003.151, proferido nos autos do 

processo nº 13896.723.822/2015-61, pela 3ª Câmara, 2ª Turma, do CARF, em sessão realizada 

no dia 16/10/2018. E o Caso 02 o Acórdão nº 1401-002.996, proferido nos autos do processo 

nº 13896.723.736/2016-30, pela 4ª Câmara, 1ª Turma, do CARF, em sessão realizada no dia 

20/11/2018. Esses dois casos, embora referentes ao mesmo fato e contribuinte, verifica-se em 

um a preterição pelo uso da presunção (caso 02) e o outro não (caso 01). 
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Ambos tratam de recursos voluntários interpostos pela empresa contribuinte e pelas 

pessoas físicas a ela relacionada, e do recurso de ofício pela Fazenda Nacional. Referem-se ao 

mesmo contribuinte, aos mesmos fatos, porém à períodos diferentes e julgados por turmas 

diferentes do CARF, o que gerou julgados e fundamentos contraditórios. 

Os dois decorreram de procedimento de fiscalização motivado pelo fato de a 

empresa contribuinte ter sido mencionada nas investigações da denominada Operação Lava 

Jato, sendo apurada despesas lançadas em sua contabilidade embasadas em contratos 

ideologicamente falsos e/ou prestação de serviços inexistentes. Para autoridade fiscalizadora, a 

prova dessas despesas se faz tão somente mediante a apresentação de uma vasta e minuciosa 

documentação. Isto porque a administração fazendária parte da premissa de que “para 

dedutibilidade de despesas, referentes a serviços prestados por terceiros, não é suficiente a 

simples apresentação de nota fiscal, necessário se faz a apresentação de prova efetiva prestação 

dos serviços”87 

A título ilustrativo convém transcrever trecho de termo de intimação lavrado pela 

Receita Federal, em que se exige a apresentação de determinados documentos para que reste 

demonstrada a despesa deduzida da base de cálculo do IRPJ e da CSLL88. 

 

 

 

87 Segue trecho da ementa da decisão da DRJ constante tanto no processo do caso 01, como no processo do caso 
02: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ. Ano-calendário: 2011, 2012. DESPESAS. 
FALTA DE COMPROVAÇÃO. GLOSA. Para a dedutibilidade de despesas, referentes a serviços prestados por 
terceiros, não é suficiente a simples apresentação de nota fiscal, necessário se faz a apresentação de prova da 
efetiva prestação dos serviços. Na falta dessa comprovação, os valores correspondentes deixam de ser dedutíveis 
para a determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, fato que justifica a sua glosa. (Acórdão 03-
074.774 – 2ª Turma DRJ/BSB, Sessão de 05/05/2017, Processo nº 13896.723.822/2015-61; Acórdão 03-76.000 – 
2ª Turma da DRJ/BSB, Sessão 21/07/2017, Processo nº 13896.723.736/2016-30). 
88 Trata-se do Termo de Início de Fiscalização TDPF 0300100-2015-00010-0, que culminou nos processos 
administrativos nº 13896.723.822/2015-61 (caso 01) e 13896.723.736/2016-30 (caso 02). 
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Por óbvio, contribuinte algum produz toda essa documentação ao efetuar a 

contratação de um prestador de serviços. Pode até possuir alguns dos documentos citados, mas 

não todos. Em um primeiro momento, cogita-se que listagem da documentação exigida seria 

apenas exemplificativa, mas não, a administração fazendária exige de forma taxativa para 

comprovação de despesas dedutível. Ainda que o contribuinte apresente o contrato, notas 

fiscais, medições atestadas pelo órgão contratante, troca de e-mails, comprovantes de 

pagamento e requeira a produção de prova pericial, não será /suficiente pela administração 

fazendária. Ou seja, além de desconsiderar o material probatório, pautando-se apenas nas 

provas produzidas no âmbito da investigação criminal, desconsidera as provas apresentas pelo 
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contribuinte e dispensa a prova pericial ou eventuais pedidos de diligência para confirmação da 

prestação de serviços com terceiro89. 

É importante ressaltar que a produção da prova pericial está intimamente ligada ao 

direito defesa do contribuinte, que o seu indeferimento poderá gerar cerceamento desse direito. 

Contudo, o art. 18, do Decreto nº 70.235/72, admite o indeferimento da perícia quando a 

autoridade julgadora considerar “prescindíveis ou impraticáveis”. Por isso, nem sempre o 

indeferimento da prova pericial causará a violação do referido direito, mas é indispensável a 

fundamentação da decisão que a indefere, uma vez que não pode a autoridade julgadora 

dispensar a sua produção e ao mesmo tempo manter uma autuação em razão da ausência de 

provas apresentadas pelo contribuinte. 

No Caso 01 foi negado provimento ao recurso de ofício da Fazenda Nacional e dado 

parcial provimento aos recursos voluntários interpostos pelo contribuinte e pelos responsáveis 

solidários pessoas físicas para cancelar a multa qualificada sobre os lançamentos em que o Fisco 

deixou de comprovar fraude ou simulação capaz de justificar a penalidade majorada. Através 

da ementa é possível constatar que o contribuinte deixou de apresentar provas à fiscalização e 

à DRJ, trazendo tão somente quando da interposição dos recursos para o CARF90. Ainda assim, 

o relator não exonerou o Fisco do seu ônus probatório, teve a cautela de analisar cada operação 

e as respectivas provas constantes nos autos, afastando a multa qualificada naquelas situações 

em que não há provas, ainda que indiciária de fraude, prevalecendo, assim, o contexto 

probatório dos autos. 

Segue trecho do voto do Conselheiro Relator que demonstra o referido 

entendimento. 

(...) 
Neste ponto, entendo que a fiscalização não traz qualquer elemento concreto a 
justificar a imputação da multa qualificada em face dessas glosas, presumindo, com 
base na experiência das operações “SAQUEADOR”, “MONTE CARLO” e LAVA 

 
89 PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. Indefere-se o pedido de perícia, quando não existir nos autos 
matéria que necessite de opinião de perito para ser decidida. (Acórdão 1302-003.151 – 3ª Câmara/2ª Turma 
Ordinária, Sessão 16/10/2018, Processo nº 13896.723.822/2015-61; Acórdão 1401-002.996/ - 4ª Câmara/1ª Turma 
Ordinária, Sessão 20/11/2018, Processo nº 13896.723.736/2016-30) 
90

 PRELIMINAR. DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS APENAS EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. 
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. O princípio da verdade material pode nortear o julgador de sorte a 
garantir que ele aprecie provas não contempladas pela instância interior, desde que tenham sido produzidas no 
momento oportuno. A análise de provas que não foram sequer disponibilizadas à DRJ, representaria iniludível 
supressão de instância. Não demonstrada a impossibilidade de apresentação dos documentos junto com a 
impugnação caracteriza-se a preclusão, não se conhecendo dos documentos trazidos no recurso voluntário. 
(Acórdão 1302-003.151 - 3ª Câmara/2ª Turma Ordinária, Sessão 16/10/2018, Processo nº 13896.723.822/2015-
61) 
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JATO”, que a mera apresentação de notas fiscais/contratos e respectivos pagamentos 
seria insuficientes para comprovar a efetividade das operações, e que a não 
apresentação desses elementos poderia configurar "simulação de despesas para 
reduzir o custo tributável, para transferência de recursos a sócios, ou para ocultar o 
pagamento de vantagens indevidas a terceiros". Com a devida vênia, entendo que não 
se pode transpor a conduta da contribuinte, ou pior ainda, de terceiros, verificada em 
situações específicas, para presumir a ocorrência de dolo ou fraude em outras 
operações, sem apontar e trazer elementos concretos que demonstrem a prática dolosa 
com vistas à reduzir ou suprimir tributos devidos. (...)91 

 

Nesse primeiro caso, verificou-se que a autoridade julgadora tinha apenas como 

prova para embasar o seu provimento o material probatório levantado pelo Fisco, inexistindo 

qualquer prova em sentido contrário apresentada pelo contribuinte. Então, o decisor não tinha 

outra alternativa senão considerar as provas indiretas, tendo a prudência em considerar a 

gravidade, precisão e a concordância dos indícios levantados, afastando a autuação na parte em 

que o Fisco não logrou êxito no exercício do ônus probatório. Ou seja, o material probatório 

compartilhado da Operação Lava Jato não foi utilizado de forma absoluta. 

Por sua vez, no Caso 02, que se trata do mesmo contribuinte e do mesmo fato, 

porém outro exercício, o entendimento do colegiado do CARF – de turma diversa do Caso 01 

– se posicionou de forma diametralmente oposta. Nesta situação, os recursos dos contribuintes 

foram negados e dado provimento ao recurso de ofício da Fazenda Nacional, reformando a 

decisão da DRJ, mantendo a glosa das despesas para recompor a base de cálculo do IPRJ e 

CSLL, porém restabeleceu a multa qualificada e, por consequência, a responsabilidade solidária 

das pessoas físicas, sob o argumento de que todo o trabalho da fiscalização foi pautado em 

diligencias ligadas à Operação Lava Jato, e que nessa operação identificou-se um modus 

operandi dos envolvidos em que todos, inclusive os dirigentes das empresas envolvidas, tinham 

pleno conhecimento do esquema criminoso. Logo, constatado esse modus operandi, ainda que 

a parte não esteja expressamente citada na mencionada investigação policial, não afasta a 

presunção de conduta ilícita. 

Convém transcrever trecho de voto vencedor de Conselheiro do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais, para compreender quais os fundamentos utilizados para 

afastar as provas constante nos autos e aplicar tão somente a presunção simples de que o “modus 

operandi”, qual seja: a utilização de contratos fictícios e notas fiscais inidôneas para gerar 

despesas inexistentes a fim de viabilizar o pagamento de vantagens indevidas a terceiros. 

 

91
 Acórdão 1302-003.151 - 3ª Câmara/2ª Turma Ordinária, Sessão 16/10/2018, Processo nº 13896.723.822/2015-

61, fls. 38. 
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(...) 
Todo o trabalho da Fiscalização confirma que os fatos apurados no âmbito da 
denominada Operação Lava Jato, compartilhados por autorização judicial com a 
Receita Federal, demonstram por si só, em face da riqueza de detalhes do aludido 
esquema criminoso, que tudo ali tramado era de pleno conhecimento dos dirigentes 
das aludidas empreiteiras. 
Os administradores tinham plena consciência que muitos dos aludidos contratos foram 
utilizados para acobertar e propiciar pagamento de propinas para o esquema criminoso 
como se serviços fossem. 
Ademais, necessário analisar todo o modus operandi da contribuinte e solidários. 
Trata-se de um dos braços do maior esquema de corrupção descoberto no País.  
Dos lançamentos contábeis é possível verificar um grande volume de pagamentos sem 
qualquer comprovação. Diante de todo o contexto não há como não concluir que se 
tratava de repasses financeiros aos operadores ou incentivadores do esquema 
criminoso. 
O fato de tais fornecedores não estarem expressamente citados na operação não 
desconfigura todo o modus operandi da contribuinte. 
E neste particular, não há como concluir que os sócios administradores de uma 
empresa que, prestava serviços efetivos de operador financeiro do grupo criminoso, 
não teria consciência da ilicitude dos atos por eles cometidos. 
Por sua vez, as hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 
1964, que fundamentam a majoração da multa para 150%, a meu ver, trata-se de 
hipóteses mais gravosas. Isto porque pressupõe a existência de simulação e atos 
tendentes a enganar o fisco. 
Entretanto, a conclusão da DRJ pela não qualificação da multa nestas despesas, por si 
só, não pode ser entendida como excludente da responsabilização pessoal dos 
responsáveis solidários, ainda mais diante das situações fáticas. 
E mesmo assim, entendo que também agiu mal a DRJ na desqualificação da multa. 
(...)92 

 

O argumento utilizado acima é única e exclusivamente o fato de a empresa 

contribuinte ter sido mencionada nas investigações da Operação Lava Jato e/ou ter-se 

relacionado comercialmente com qualquer das empresas mencionadas na referida investigação, 

estabelecendo a presunção de que a apresentação das notas fiscais, contratos e comprovantes 

de pagamento não são suficientes para comprovar um serviço prestado. Esse argumento foi 

suficiente para que diversas despesas, mesmo aquelas essenciais para atividades da empresa, 

fossem desconsideradas, e, pior, consideradas como fictícias e fraudulentas. 

Por sua vez, o Caso 03 consiste no Acórdão nº 1301-001.618, proferido nos autos 

do processo nº 13896.723.568/2015-00, pela 3ª Câmara/1ª Turma, em sessão realizada no dia 

20/09/2017. Trata-se também de recuso de ofício da Fazenda Nacional e recursos voluntários 

interpostos pela empresa contribuinte e os respectivos diretores, citada na Operação Lava Jato, 

visando reformar decisão da DRJ em glosou despesas deduzidas da base de cálculo do IRPJ e 

CSLL, como também atribuiu responsabilidade solidária às pessoas físicas. A motivação da 

 
92 Acórdão 1401-002.996 - 4ª Câmara/1ª Turma Ordinária, Sessão 20/11/2018, Processo nº 13896.723.736/2016-
30 
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autuação é a mesma dos casos anteriores já analisados e com base nas mesmas provas – 

“informações obtidas no curso da chamada Operação Lava Jato”93. 

 Nesse caso o contribuinte justifica a não prestação de documentos à fiscalização 

no fato de grande parte de suas informações terem sido apreendidas por determinação judicial, 

por ocasião da mesma investigação policial. Todavia, parece que a autoridade fiscalizadora teve 

maiores elementos para manter a autuação. Embora, a prova principal tenha sido as informações 

obtidas no âmbito da Operação Lava Jato, o voto do relator traz como argumento as demais 

provas produzidas, como exemplo diligências realizadas para as empresas prestadoras de 

serviços. Assim, convém transcrever trecho do referido voto, onde expõe os argumentos a 

respeito da falta de comprovação dos serviços prestados. 

 
(...) Logo, o exame que envolve a glosa das despesas com serviços poderia parar aqui. 
Entretanto, não é ocioso destacar que a fiscalização não intimou apenas a Engevix 
Engenharia S/A. Foram também intimadas as supostas prestadoras dos serviços. Pedia 
a fiscalização que as empresas comprovassem as atividades desenvolvidas em favor 
da recorrente. Todavia, de nenhuma delas obteve resposta capaz de demonstrar a 
existência dos serviços. 
O TVF relata que, entre as empresas supostamente prestadoras de serviços, algumas 
não tinham existência de fato; outra tinha como sócios pessoas sem capacidade 
econômica para tanto além de a própria empresa não dispor de equipamentos para 
realizar os serviços para os quais supostamente havia sido contratada (Trevo S 
Terraplenagem e Ltda.); outras ainda tinham por sócios pessoas com claro 
envolvimento em práticas de ilícitos penais apurados no bojo da chamada operação 
Lava Jato, como José Dirceu de Oliveira e Silva (JD Assessoria e Consultoria Ltda.), 
Paulo Roberto da Costa (Costa Global Consultoria e Participações Ltda.), Alberto 
Youssef (Empreiteira Rigidez e M.O. Consultoria Comercial e Laudos Estatísticos), 
Adir Assad (Soterra Terraplenagem e Locação de Equipamentos Ltda.). 
Os três últimos, inclusive, em acordo de cooperação, confessaram a prática de 
recebimento e repasse de propinas. 
Os recorrentes sustentam que houve prestação de serviços, embora admitam que tais 
serviços não sejam exatamente os consignados nos contratos e nas notas fiscais. Por 
isso, defendem que a despesa não poderia ter sido glosada integralmente, como fez o 
Fisco, mas apenas em parte. 
A manutenção parcial das despesas, como querem os recorrentes, dependeria da 
apresentação de prova documental, o que não ocorreu. Note-se que, até mesmo para 
determinar uma perícia, seria necessário que se apresentassem documentos, o que, 
repita-se, não ocorreu no caso concreto. (...)94 

 
Quanto à multa qualificada e a responsabilidade solidária, ainda que dois dos 

diretores tenham alegado a absolvição na esfera penal, restou mantida a autuação com base nos 

seguintes argumentos. 

 

93
 Acórdão nº 1301-002.618 – 3ª Câmara/1ª Turma Ordinária, sessão de 20/09/2017, processo nº 

13896.723.568/2015-00. 

94
 Acórdão nº 1301-002.618 – 3ª Câmara/1ª Turma Ordinária, sessão de 20/09/2017, processo nº 

13896.723.568/2015-00, p. 11-12. 
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(...) 
Segundo os recorrentes, contra a inclusão de Cristiano Kok e José Antunes Sobrinho 
pesaria o fato de que ambos foram absolvidos no processo penal. 
Esse detalhe, embora aparentemente possa ter influência no processo administrativo, 
é na verdade irrelevante. Em primeiro lugar, não existe identidade entre as acusações 
feitas no processo penal e no processo administrativo tributário. Na esfera penal, os 
autuados eram acusados por lavagem de dinheiro, corrupção ativa, participação em 
organização criminosa e fraude processual. No administrativo, os ilícitos são despesas 
respaldadas por documentação inidônea, pagamentos sem causa e dedução indevida 
de incentivo fiscal. 
Todavia, ainda que houvesse identidade de matéria fática, a absolvição no processo 
penal só produziria efeitos na esfera administrativa, se fundada na inexistência do fato 
ou em negativa de autoria. No caso, a absolvição na esfera penal se deu por falta de 
prova, de modo que nenhum efeito produziria no processo tributário. 
Por essas razões, é de ser mantida, nesse ponto, da decisão de primeira instância.95 
 

 
Ao que consta, o acórdão proferido no Caso 03 teve cautela no uso das provas 

indiretas, observando a inexistência de provas em sentido contrário, gravidade, precisão e 

concordância dos indícios96. Contudo, o que merecia ponderação seria a justificativa dada pelo 

contribuinte pela não apresentação dos documentos à fiscalização, pois certamente a apreensão 

de documentos para instrução da investigação e processos na esfera penal podem ter 

prejudicado a instrução do procedimento e processo administrativo, assim como merecia 

também ponderação a manutenção da responsabilidade solidária, ante as absolvições já 

existentes na esfera penal, pois ainda que haja independência entre as instâncias estamos 

falando das mesmas provas - informações obtidas no curso da Operação Lava Jato - , que não 

foram suficientes para demonstrar uma conduta dolosa. 

O Caso 04, que se refere ao Acórdão nº 1201-001.901, proferido nos autos do 

processo nº 13855.723.294/2015-27, pela 2ª Câmara/1ª Turma, em sessão do dia 21/09/2017, 

também foi resultado de fiscalização motivada pelo fato de a empresa estar envolvida na 

Operação Lava Jato. A fiscalização após a realização de diligências junto à fornecedores e 

prestadores de serviços da empresa contribuinte, e obviamente das informações obtidas no 

âmbito da Operação Lava Jato, lavrou auto de infração glosando despesas consideradas não 

necessárias e não comprovadas, assim como Imposto de Renda Retido na Fonte decorrentes de 

operações não comprovadas ou sem causa. 

 

95
 Idem, p. 18. 

96
 FERRAGUT, Maria Rita. Presunções no Direito Tributário. 2ª edição. Quartier Latin. São Paulo. 2005, p. 

139/140. 
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Consta no relatório do acórdão a resposta de cada diligência realizada pela 

autoridade fiscalizadora a fim de apurar a efetiva prestação dos serviços tidos como despesas 

na contabilidade da empresa contribuinte, bem como a extensa e minuciosa relação de 

documentos pela fiscalização. É certo que algumas empresas diligenciadas, por terem intenso 

envolvimento na Operação Lava Jato, seja porque era empresa de delator que reconheceu a 

finalidade ilícita, seja porque teve sua inidoneidade e/ou inaptidão reconhecida judicialmente, 

a prova da inexistência da prestação do serviço restou evidente justamente por haver um 

conjunto probatório que chegasse a tal conclusão. Por outro lado, há outras empresas 

diligenciadas que prestaram as devidas informações, porém sem apresentar exatamente os 

documentos exigidos, contudo capazes de demonstrar a efetividade da despesa. Ainda assim, 

entendeu a fiscalização que “não lograram êxito em comprovar de forma clara e objetiva a 

prestação de serviços.”97 

Convém transcrever uma das respostas da diligência fiscal realizada transcrita no 

voto do relator. 

 
19. Da Diligência Fiscal – DESER – DESENVOLVIMENTO E SER E 
PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ N° 01.960.705/0001-13 – SÃO PAULO/SP 
(...) 
Em 10/09/2015 a empresa apresentou diversos e-mails enviados e recebidos por 
diversas pessoas e empresas, além de relatos elaborados pelo sócio FERNANDO 
AUGUSTO REHDER QUINTELLA sobre os serviços de consultoria prestados a 
CONSTRUTORA OAS e a outras empresas, sem, contudo, apresentar documentos 
que pudessem, de forma clara e efetiva, comprovar a prestação dos serviços. 
(...) 
No curso da diligência fiscal, por duas vezes, o SR. FERNANDO AUGUSTO prestou 
formalmente uma série de informações sobre os contatos e trabalhos que teria 
executado junto a diversas empresas, sem, contudo, comprovar a efetiva prestação 
dos serviços, indicando ser ele, em nome da DESER, o elo e o executor dos serviços 
contratados. 
(...) 
Não obstante a empresa ter sido intimada a apresentar documentos hábeis e idôneos 
(relatórios técnicos e das tarefas realizadas, estudos, memoriais, planilhas, 
pareceres, atas de reunião, relatórios de viagens) que pudessem comprovar de forma 
clara e objetiva os serviços de consultoria/assessoria prestados as empresas 
CONSTRUTORA OAS LTDA, não o fez até a presente data. 
(...) 
Diante dos fatos acima relatados, conclui-se que a fiscalizada e nem a empresa 
prestadora dos serviços não lograram êxito em comprovar de forma clara e objetiva 
a prestação dos serviços e, especificamente em relação à fiscalizada, se tais despesas 
eram de fato necessárias, usuais ou normais à atividade da empresa e à manutenção 
da fonte produtora98. 
 

 

 

97
 Acórdão nº 1201-001.901 – 2ª Câmara/1ª Turma Ordinária, sessão de 21/09/2017, processo nº 

13855.723.294/2015-27, p.13 

98
 Idem, p.12-13. 
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O colegiado do CARF entendeu por manter a glosa das despesas consideradas não 

necessárias e não comprovadas, até porque a empresa contribuinte não as impugnou, como 

também manteve a multa qualificada, mas apenas para aqueles casos considerados como 

despesas fictícias, para as outras, inclusive algumas consideradas não necessárias, aplicou o 

percentual de 75% (setenta e cinco por cento) da multa. 

Nesse contexto, segue trecho do voto do Conselheiro Relator. 

 

(...) 

De plano, convém ressaltar que a autoridade fiscal somente qualificou a multa no caso 
de algumas despesas não comprovadas (fictícias), conforme apurado. Para as demais 
empresas, inclusive algumas consideradas necessárias, o percentual do gravame foi 
fixado em 75%. 

Com efeito, a qualificação da multa de ofício foi aplicada sobre o IPRJ e a CSLL 
apurados na glosa de despesas não comprovadas, que envolveram seis empresas: MO 
Consultoria Comercial e Laudo Estatísticos Ltda., Empreiteira Rigidez Ltda., RCI 
Software e Hardware Ltda., MRTR Gestão Empresarial, Hedge Auditoria e 
Consultoria e Morales e de Paula Advogados. A glosa das demais despesas não foi 
objeto de qualificação e igual raciocínio foi aplicado ao IRRF. 

A Recorrente aduz a qualificação da multa que a qualificação da multa teve como 
único fundamento o fato de o Ministério Público Federal ter alegado que parte do seu 
fluxo financeiro estava atrelada aos esquemas de propina apurados pela Operação 
Lavara Jato, mas que os conceitos de fraude e sonegação não se confundem com 
critérios penais de outra natureza. 

O argumento não procede, pois veremos que apesar do acesso aos elementos 
probatórios e documentos produzidos pela Polícia Federal e pelo MPF, na Operação 
Lava Jato, conforme autorização de compartilhamento de informações assinada pelo 
Ministro Teori Zavasck, a autoridade lançadora realizou completo levantamento das 
operações da Recorrente, diligenciando “noteiras” e dando à Recorrente plena 
oportunidade de comprovar a regularidade e a origem dos pagamentos efetuados. 
(...)99 

 

É possível extrair desse julgado que a autoridade fiscalizadora exerceu o seu dever 

de investigação e realizou diligências com a finalidade de apurar a veracidade dos contratos 

firmados e a existência da prestação dos serviços. Entretanto, conforme já observado em casos 

anteriores, a fiscalização impõe determinado meio de prova que jamais pode ser satisfeito 

documento diverso do exigido. Assim, não obstante, as empresas diligenciadas tenham atendido 

à fiscalização, a documentação apresentada na visão do Fisco é imprestável para fins de prova, 

elegendo a prova indireta (informações obtidas na Operação Lava Jato) como elemento 

 

99
 Acórdão nº 1201-001.901 – 2ª Câmara/1ª Turma Ordinária, sessão de 21/07/2017, processo nº 

13855.723.294/2015-27, p. 26. 
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suficiente para imposição da multa qualificada e a atribuição da responsabilidade tributária das 

pessoas física. 

A generalização deve ser ponderada, pois embora seja irrefutável que as algumas 

operações se deram de forma fraudulenta, por ser um contribuinte diretamente envolvido no 

esquema de corrupção desvendado pela Operação Lava Jato, comprovado por meio 

colaborações premiadas e/ou acordos de leniência, não se pode presumir que todos os contratos 

firmados eram fraudulentos, pois se trata de uma empresa que também operava dentro da 

licitude, existindo, portanto, despesas indispensáveis para o exercício de suas atividades. 

Por fim, o Caso 05 consiste no acórdão nº 1201-001.902, proferido pela 2ª Câmara 

da 1ª Turma Ordinária, em sessão realizada no dia 21/09/2017, que julga recurso voluntário 

interposto pela pessoa jurídica (contribuinte) e pessoa física. Da mesma forma, a fiscalização 

motivada pelo fato de a empresa contribuinte estar envolvida na Operação Lava Jato culminou 

na lavratura do auto de infração glosando despesas dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e 

CSLL e atribuindo a multa qualificada e a responsabilização solidária das pessoas físicas, sob 

o argumento de que essas despesas seriam fictícias, sem efetividade comprovada, destinada a 

“dar guarida documental à retirada de recursos da empresa para transferi-los a pessoa jurídica 

controlada pelo mesmo grupo familiar que controla a PEM Engenharia”100, empresa 

contribuinte. 

O referido acórdão não aprofundou a discussão nas provas produzidas no curso da 

fiscalização e do procedimento administrativo fiscal, uma vez que a controvérsia persistiu 

preponderantemente em questões de direito, e não fáticas. No entanto, foi possível extrair que 

a manutenção da autuação se baseou basicamente em dois argumentos, sendo eles: (i) o 

envolvimento da empresa contribuinte na Operação Lava Jato, tendo o seu administrador 

firmado termo de colaboração premiada e acordo de leniência; (ii) despesas contabilizadas pela 

recorrente com as empresas do grupo familiar. 

Cabe transcrever trechos do voto do relator seguido pela maioria dos conselheiros. 

 

(...) 

 

100
 Acórdão nº 1201-001.902 – 2ª Câmara/1ª Turma Ordinária, sessão de 21/09/2017, processo nº 

13896.723.538/2015-95, p. 5. 
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No caso dos autos não podemos olvidar que é induvidoso o fato de que as despesas 
glosadas se referiam a operações fraudulentas, cuja origem não foi comprovada ou 
sequer existiu. 

A interpretação dos dispositivos do art. 61, da Lei nº 8.981/95, nos leva a concluir que 
o fato jurídico que enseja o IRRF decorre de pagamentos sem causa (§1º) e a base de 
cálculo é fixada depois do reajustamento do rendimento bruto (§3º). 

A hipótese se amolda ao caso tem tela porque restou provado que as despesas 
contabilizadas pela recorrente com as empresas do grupo familiar, que apenas emitiam 
notas fiscais eram inidôneas e inexistentes, razão pela qual deve ser aplicado o 
comando legal.101 (...). 

 

Fundamenta ainda o voto condutor nos argumentos utilizados pela autoridade 

julgadora ao proferir a decisão de primeira instância, a saber: 

 

(...) 

No caso concreto, os Impugnantes não negam a ocorrência dos aludidos pagamentos, 
contudo, não comprovam a operação, e, por se tratar de um mesmo grupo familiar 
de empresa, é de se aplicar o dispositivo legal de tributação exclusiva de fonte (art. 
674 do RIR/99), ante a presunção de envio de rendimentos a pessoas ligadas à mesma 
empresa. 

Ademais, como defendido em linhas passadas, os documentos trazidos aos autos 
(notas fiscais de serviço) embora emitidos por pessoa jurídica não considerada ou 
declarada inapta, são, para efeitos tributários, inidôneos. Ou seja, a exigência do 
IRRF, por alegado pagamento sem causa, merece ser mantida, ante a ausência de 
elementos seguros que demonstrem a causa dos pagamentos efetuados às citadas 
empresas. Nota-se que os documentos juntados pela Contribuinte, quando muito, 
demonstrariam a assunção da despesa ou custo, mas não a causa do pagamento 
realizado e as Notas Fiscais juntadas aos autos, por si só também não são documentos 
hábeis para a comprovação do serviço.  

Exige-se, no caso, a comprovação, pelo contribuinte, da efetiva prestação pelo 
terceiro dos serviços contratados. Seria indispensável a apresentação de relatórios 
dos serviços prestados, detalhamento expresso dos serviços executados, de propostas 
técnicas firmadas entre as partes, papéis de trabalho, relatórios de consultoria, 
laudos, pareceres conclusivos com avaliação dos serviços pactuados e resultados 
finais do serviço, mormente se considerado o fato de que os pagamentos realizados 
foram de grande vulto para a Contribuinte. (...)102 

 

Por fim, ao trazer as conclusões para imposição da multa qualificada se pauta nos 

elementos probatórios e documentos produzido pela Polícia Federal e o pelo Ministério Público 

Federal, no âmbito da Operação Lava Jato, no levantamento das operações da Recorrente e nas 

 

101
 Idem, p. 24. 

102
 Idem, p. 25/26. 
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diligências realizadas nas empresas supostamente contratadas, deduzindo, assim, pela falsidade 

dos contratos celebrados entre a empresa contribuinte e as empresas do grupo familiar103. 

O acórdão analisado não trouxe de forma clara e objetiva quais provas levaram a 

concluir pela falsidade dos contratos celebrados com as outras empresas do grupo familiar, 

muito menos com base em quais pressupostos e provas entendeu pela existência do grupo 

familiar. O fato de a empresa estar envolvida da Operação Lava Jato e fazer parte de um grupo 

econômico familiar não podem ser elementos, por si só, para presumir qualquer ilicitude 

tributária e nem a responsabilidade solidária. 

É importante destacar que nos casos expostos não foram analisados os respectivos 

procedimentos de fiscalização para saber exatamente o conteúdo probatório produzido, 

observou-se tão somente a íntegra dos acórdãos proferidos pelo órgão colegiado e os 

argumentos utilizados para valoração das provas. Portanto, não se pretende no presente estudo 

fazer qualquer juízo de valor acerca das possíveis condutas ilícitas praticadas pelos 

contribuintes, envolvidos ou não na Operação Lava Jato, pretende-se apenas averiguar as 

decisões que fundamentaram a valoração e justificação das provas produzidas ou se a 

autoridade fiscal preferiu o caminho mais fácil e eleger tão somente das provas indiretas. 

Diante disso, torna-se questionável se essas decisões observaram os princípios 

constitucionais da legalidade, segurança jurídica, da busca pela verdade material e do devido 

processo legal, bem como se as suas fundamentações observam os parâmetros e condições 

mínimas de legitimidade. 

A análise dos critérios de fundamentação será objeto de estudo no capítulo seguinte. 

Por ora, convém averiguar, à luz da legislação brasileira, se esse tipo de decisão usa 

adequadamente a prova indireta ou se a utiliza de forma arbitrária. 

 

3.1.1. Do uso das presunções e indícios jurídicos em processos administrativos fiscais 

decorrentes da Operação Lava Jato. 

 

A Operação Lava Jato se trata de um procedimento de investigação deflagrado pela 

Polícia Federal em conjunto com a Ministério Público Federal e a Receita Federal do Brasil, 

 

103
  Idem, p. 32/33. 
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em que restou desvendado o complexo e grandioso esquema de corrupção e de lavagem de 

dinheiro, inicialmente dentro da Petrobrás, e depois em diversos órgão públicos, envolvendo 

grandes empreiteiras, diretores de empresas estatais, empresas prestadoras de serviços, agentes 

públicos e políticos. 

As provas e conclusões da referida operação tiveram, e ainda têm, repercussões em 

diversas esferas. O compartilhamento das provas levantadas culminou no ajuizamento de ações 

penais, ações de improbidade administrativa, processo administrativo no Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (CADE), na Corregedoria Geral da União (CGU), bem 

como também em procedimento administrativo fiscais (RFB), sendo este objeto de análise neste 

trabalho.  

Por ocasião da aludida investigação, bem como de outras que a antecederam 

(operação “saqueador” e “monte carlo”104), detectaram a utilização de empresas controladas 

por agentes financeiros para repasse de propina mediante de contratos de prestação de serviços 

fictícios e notas fiscais fraudulentas. E qual seria a consequência tributária decorrente desse 

fato? Constatou-se que na apuração do Imposto de Renda (IRPJ e IRRF) e da Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) esses contratos e notas fiscais, imputados pela 

investigação como fictícios, foram contabilizados como despesas, deduzidos os seus 

respectivos valores da base de cálculo dos referidos tributos. 

A despesa para ser deduzida da base de cálculo das aludidas exações tributárias 

deve ser comprovada a sua ocorrência, demonstrando a sua essencialidade para o 

desenvolvimento e manutenção da atividade empresarial. Nesse sentido, os arts. 302, 311, 312, 

316 e 730, todos do Decreto nº 9.580/2018, estabelecem as regras de dedutibilidade das 

despesas operacionais105.  

 
104 A Operação Saqueador investigou crime de lavagem de dinheiro envolvendo a Construtora Delta e Carlinhos 
Cachoeira. A Operação Monte Carlo desarticulou organização que explorava máquinas de caça-níqueis e jogos de 
azar em Goiás. 
105 Art. 302. O custo de produção dos bens ou dos serviços vendidos compreenderá, obrigatoriamente: I - o custo 
de aquisição de matérias-primas e de outros bens ou serviços aplicados ou consumidos na produção, observado o 
disposto no art. 301 ; II - o custo do pessoal aplicado na produção, inclusive de supervisão direta, na manutenção 
e na guarda das instalações de produção; III - os custos de locação, manutenção e reparo e os encargos de 
depreciação dos bens aplicados na produção; IV - os encargos de amortização diretamente relacionados com a 
produção; e V - os encargos de exaustão dos recursos naturais utilizados na produção. Art. 311. São operacionais 
as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora. 
§.§ 1º São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela 
atividade da empresa. § 2º As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, 
operações ou atividades da empresa. § 3º O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos 
 



 

65 

 

Nessa oportunidade, convém trazer os comentários de Fábio Fanucchi acerca da 

efetividade da ocorrência das despesas dedutíveis. 

 

A aceitação dessas despesas como válidas, depende sempre de dois fatores concomitantes, 
fixados pela jurisprudência administrativa: que sua realização se ligue a fatos materialmente 
comprovados (por exemplo: gorjetas concedidas em viagens comprovada com bilhetes de 
empresas de transporte, contas de hotel e de restaurantes); e, que seu montante seja razoável em 
função do total dos dispêndios efetivamente comprovados106. 

 

Em vista disso, a Receita Federal do Brasil (RFB) vem instaurando diversos 

procedimentos administrativos em face das empresas cujo nome foi mencionado, por qualquer 

razão, nas investigações da Operação Lava Jato, a fim de apurar a aludida irregularidade 

tributária, culminando em vultuosos autos de infração com aplicação de multa qualificada por 

indício de fraude e, por consequência, a atribuição da responsabilidade solidária das pessoas 

físicas ao cumprimento da obrigação tributária. Em que pese os meros procedimentos 

administrativos tenham caráter inquisitório, levados unilateralmente pela Administração 

Pública, sem necessária participação do contribuinte, não significa que possa ser arbitrário e 

discricionário. O limite ao caráter inquisitório do procedimento administrativo é justamente o 

processo administrativo, que nesse deve haver necessariamente a efetiva participação do 

contribuinte. Logo, em razão da existência de uma lide processual, deve prevalecer o devido 

processo legal sendo observados os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório 

e, especialmente, da busca pela verdade real. 

Contudo, o que se tem observado nos processos administrativos instaurados por 

ocasião da Operação Lava Jato é que os procedimentos que os antecedem, de cunho puramente 

investigativo, se formam com provas já pré-constituídas, advindas do compartilhamento do 

 

empregados, independentemente da designação que tiverem. Art. 312. As disposições sobre dedutibilidade de 
rendimentos pagos a terceiros aplicam-se aos custos e às despesas operacionais. Art. 316. Não são dedutíveis as 
importâncias declaradas como pagas ou creditadas a título de comissões, bonificações, gratificações ou 
semelhantes: I - quando não for indicada a operação ou a causa que deu origem ao rendimento; e II - quando o 
comprovante do pagamento não individualizar o beneficiário do rendimento. Art. 730. Fica sujeito à incidência do 
imposto sobre a renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado 
pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais. § 1º A 
incidência de que trata o caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros 
ou sócios, acionistas ou titulares, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa. § 
2º Considera-se vencido o imposto sobre a renda na fonte no dia do pagamento da referida importância. §.§ 3º O 
rendimento será considerado líquido e caberá o reajustamento do rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto 
sobre a renda. 

106
 FANUCCHI, Fábio. Imposto de renda das empresas. São Paulo: Resenha Tributária, 1968, p. 55-56, apud 

FERRAGUT, Maria Rita. As provas e o direito tributário: teoria e prática como instrumento para construção da 
verdade jurídica. São Paulo: Saraiva, 2016. 
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material probatório produzido em inquéritos policiais, e que muitas vezes o contribuinte que 

está respondendo ao procedimento administrativo fiscal sequer participou do procedimento 

investigativo policial. Isso não significa que esse material probatório não deva ser utilizado, 

porém a administração tem o dever de investigar e apurar os fatos concernentes às condutas 

praticadas por aquele contribuinte que está sendo fiscalizado, buscando descobrir a efetiva 

ocorrência dos fatos correspondentes à conduta praticada e se tal conduta está descrita na 

hipótese de incidência tributária. 

É natural nos casos em que existem indícios de fraude que a Administração Pública 

tenha uma dificuldade maior em ter acesso a verdade material, muitas vezes esse obstáculo 

decorre até mesmo de falta imputável ao contribuinte, por isso que nessas situações se faz uso 

das presunções, para que atividade da Administração não seja tolhida.107 Todavia, essa situação 

não pode ser justificativa para a Administração Pública deixar exercer o seu dever de 

investigação e buscar outros meios de provas que estejam ao seu alcance. 

As lições de James Marins são oportunas nesse contexto. 

 

Presunções Tributárias, ficções legais, pautas fiscais, arbitramentos tributários, 
substituições “para frente” e outros expedientes semelhantes jaez, quando utilizado s 
desnecessariamente, operando como autêntico “atalho” ao dever de investigação, 
conculcam o primado da verdade material e, muitas vezes, sequer satisfazem a 
verdade formal”.108 

 

Nos casos analisados, os procedimentos administrativos são instaurados para 

investigar se as operações contabilizadas como despesas pelo contribuinte efetivamente 

ocorreram, a fim de confirmar a possibilidade ou não de dedução da base de cálculo do IRPJ e 

CSLL. Para isso, a RFB se utiliza do material probatório produzido no âmbito da Operação 

Lava Jato, como também exige uma série de documentos para confirmar a efetiva ocorrência 

daquela operação passível de dedução. Porém, o que ocorre é que muitas vezes o contribuinte 

não consegue a obter exatamente a documentação exigida, apresentando outra, ou não consegue 

apresentá-las a tempo, sendo considerada ausente a prova e, por consequência, efetuado o 

lançamento. 

 
107 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo Tributário. 6ª Edição. São Paulo. Atlas. 2012, p. 30. 
108 MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro (Administrativo e Judicial). São Paulo. Dialética, 5ª 
edição, 2010, p. 159. 



 

67 

 

Hugo de Brito Machado Segundo ao dissertar acerca do princípio da verdade real 

exemplifica essa situação. 

 

(...) nas demais situações em que o conhecimento dos fatos for possível, e o 
contribuinte simplesmente não consegue comprová-los a tempo, ou não lograr fazê-
lo através do meio eu Administração deseja, o Fisco não poderá valer-se da sanável 
insuficiência dos elementos fornecidos pelo contribuinte para tributá-lo, ou por 
qualquer meio de prejudica-lo, em face apenas dessa fatal de diligência de 
demonstração da verdade. Imagine-se que agentes fiscais peçam ao contribuinte a 
comprovação de certas despesas escrituradas como dedutíveis para fins do Imposto 
de Renda. A assinatura do Diário de Justiça, por parte de um escritório de advocacia, 
por exemplo. A administração constata que tais Diários de Justiça foram realmente 
adquiridos, estão todos na biblioteca do escritório, e são indispensáveis ao exercício 
da atividade produtora da renda (advocacia). Mas a administração exige que a 
“despesa” relativa à assinatura do Diário de Justiça seja comprovada por meio de 
determinada nota fiscal com determinado formato e cor, e o escritório de advocacia 
só dispõe de recibo fornecido pela Imprensa Oficial, que, imune, não emite notas 
fiscais. Dispõe ainda de cópia do cheque utilizado para pagar dita assinatura. Mas não 
da nota fiscal exigida. É da maior evidência que no exemplo acima, estando 
demonstrada a efetiva ocorrência da despesa dedutível da base de cálculo do Imposto 
de Renda, a administração não pode se recusar a admiti-la ante o argumento de que 
deveria ser apresentada nota fiscal, e não outros meios de prova (ainda que mais 
contundentes e irrefutáveis!). Do contrário, estar-se-á exigindo Imposto de Renda não 
por conta da inocorrência da despesa (que se sabe que houve), mas por conta da 
ausência de determinado meio prova.109 

 

As considerações do aludido autor consistem justamente no cerne da problemática 

ora enfrentada. Nos autos de infração lavrados por ocasião da Operação Lava Jato, a 

Administração Fazendária vem exigindo o imposto “não por conta da inocorrência da 

despesa”, mas por conta de o contribuinte ter sido mencionado nas investigações da Operação 

Lava Jato.  

A legislação brasileira não traz uma regra específica que discipline o uso da 

presunção simples, como possui na legislação italiana que estabelece pressupostos. Conforme 

já comentado, o art. 375, do Novo Código de Processo Civil, traz a possibilidade de o juiz 

aplicar regras de experiência comum conforme atos que geralmente ocorrem. Poderia dizer que 

esse dispositivo trata da presunção simples, porém não traz limites, simplesmente deixa a 

autoridade julgadora concluir subjetivamente acerca da ocorrência ou não fato presumido de 

acordo com seu conhecimento adquirido ao longo da vida. 

Nesse contexto, convém trazer os comentários de Bianor Arruda Bezerra Neto ao 

comparar a regra de experiência na vigência do CPC/73 e do CPC/15. 

 
109 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo Tributário. 6ª Edição. São Paulo. Atlas. 2012, p. 32. 
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Em tais termos, talvez a principal diferença entre a experiência atual e aquela 
vivenciada durante a vigência do CPC de 1973 parece estar no tímido surgimento de 
questões que sequer eram formuladas. Pode o magistrado, quando às partes, julgar 
através de estereótipos? Políticos normalmente são corruptos, alcoólatras não são 
pessoas confiáveis, ex-presidiários voltam a delinquir, jovens pobres e favelados 
normalmente são envolvidos com entorpecentes, ciganos são conhecidos como 
mentirosos, padres, quando acusados de pedofilia geralmente são culpados, pessoas 
de pele clara e mãos lisas mentem quando dizem que são agricultores, em atuações 
fiscais, provavelmente o fiscal, que é isento, tem mais credibilidade, mulheres que 
traem seus maridos são culpadas pelo fim do casamento. A lista não tem fim. Temos 
uma quantidade de preconceitos da qual não temos sequer noção.110 

 

Fabiana Del Padre Tomé ao analisar a axiologia das provas comenta sobre as regras 

de experiência, ou máximas de experiências, como denomina, na perspectiva do Direito 

Tributário. 

 
Ainda que a legislação do processo administrativo tributário nada disponha sobre o 
assunto, o emprego dessas máximas é imperativo, especialmente em face do art. 15, 
CPC/15. 
O julgador, na qualidade de ser humano que vive em sociedade, observando os 
acontecimentos e passando por experimentos diversos, utiliza-se desse arcabouço 
cultural ao avaliar as provas, interpretar o direito e aplicá-lo. Essa é a razão pela qual 
Arruda Alvim afirma que as máximas de experiências completam o sentido 
normativo, expressando uma “referibilidade de lei à realidade sobre a qual ela incide, 
tendo em vista o que a experiência comum (leis físicas, da medicina, da biologia, etc), 
necessariamente generalizada, significa de verdadeiro”111. 

 
 

Embora a referida autora afirme que não há no processo administrativo tributário 

nenhuma referência sobre o assunto, devemos destacar que o art. 100, III, do CTN, traz como 

norma complementar “as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades 

administrativas”112.  

Os dois dispositivos deixam à cargo da experiência do julgador, administrativo ou 

judicial, o que seria “práticas reiteradas” ou “regras de experiência comum”.  Trazem, portanto, 

um conceito indeterminado com elevada carga de subjetividade, e, por consequência, alto grau 

de discricionariedade ao aplicador, servindo de excelente instrumento para viabilizar o 

princípio da praticabilidade tributária. Porém não pode ser utilizado ao ponto de afastar o 

 

110
 BEZERRA NETO, Bianor Arruda. O que define um julgamento e quais são os limites do juiz? 1ª Edição. São 

Paulo. Noeses, 2018, p. 114.  
111

 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no Direito Tributário. 4ª Edição. São Paulo. Noeses, 2016, p. 326. 
112 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos: 
(...) III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas; 
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princípio da legalidade, princípio cuja tributação é regida, efetuando o lançamento do crédito 

tributário com base apenas na regra de experiência. 

Lênio Streck questionou justamente como o aplicador da norma poderá aferir “o 

que ordinariamente acontece” em um país em que escândalos de corrupção pode ser 

considerado “o que ordinariamente acontece”113. 

Dessarte, considerando que a legislação brasileira não trouxe pressupostos 

específicos acerca do uso das presunções, tal atribuição ficou à cargo da doutrina. Como já 

destacado acima, Maria Rita Ferragut propõe que a constitucionalidade do uso das presunções 

está vinculada à ausência de proposição prescritiva geral e abstrata, inexistência de prova em 

sentido contrário, e gravidade, precisão e concordância dos indícios. 

Por sua vez, Florence Cronemberger disserta que os primeiros limites que uso das 

presunções se encontram no texto constitucional, uma vez que a violação dos princípios lá 

estabelecidos é violar as diretrizes maiores da ordem jurídica. Da mesma forma, encontra 

limites também no plano infraconstitucional. A referida autora foi sensível ao fixar limites 

objetivos ao legislador justamente em razão da carência de estudos e discussões acerca do 

assunto. Para isso, fixou uma série de limites materiais e formais, que a intenção aqui não é 

esgotá-los, mas apenas destacar alguns de acordo com a problemática aqui exposta114. 

Assim, a autora traz como “limites materiais ao legislador para presumir”,  por 

exemplo: i) as cláusulas pétreas, não podendo, por exemplo, as presunções violar direitos e 

garantias fundamentais; ii) princípio da tipicidade, a norma presuntiva deve conter critérios apto 

a identificar a conduta presumida e o fato típico da presunção; iii) reciprocidade dos efeitos, ou 

seja, a realidade jurídica constituída pela presunção não deve beneficiar ninguém, pois não tem 

a finalidade de subverter valores reais da operação e fazer aumentar a arrecadação dos cofres 

públicos; iv) ratio legis comum e em direito tributário, pois por serem as presunções 

mecanismos excepcionais em domínio tributário, o legislador tem a obrigação de motivar o seu 

uso, devendo o fato jurídico presumido e fato jurídico em sentido estrito alcançarem o mesmo 

fim em Direito Tributário115. 

 
113 STRECK, Lênio Luiz. O NCPC e as esdrúxulas “regras de experiência”: verdades ontológicas?. Consultor 
Jurídico, 09/04/2015.  
114 HARET, Florence Cronemberger. Presunções no Direito Tributário: teoria e prática. Tese de Doutorado. 
Universidade de São Paulo, 653 folhas. São Paulo, p.534 
115 Idem. 



 

70 

 

Quanto aos limites objetivos, a autora esclarece que o conteúdo material da 

presunção irá estabelecer os limites formais, como por exemplo, a autoridade e procedimento 

competente. Assim, a norma presuntiva que regula matéria que é regulamentada por lei 

complementar também deverá observar o procedimento de aprovação de lei complementar.116 

Diante da análise das limitações trazidas pela doutrina no uso das presunções, e das 

provas indiretas como um todo, é possível averiguar com maior maturidade se o instrumento 

da presunção está sendo utilizado de forma adequado nos autos de infração lavrados por ocasião 

da Operação Lava Jato.  

Sem dúvida, a técnica presuntiva é indispensável, pois em casos de fraude, 

corrupção, lavagem de dinheiro, a prova direta é extremamente difícil, exigindo do aplicador 

investigação minuciosa e um raciocínio dedutivo que possua nexo com os demais indícios e 

provas diretas identificados. Contudo, os casos analisados têm em comum o uso presunção de 

forma geral e abstrata, aplicando a mesma regra presuntiva – de que a mera apresentação do 

contrato de prestação de serviço, nota fiscal e comprovante de pagamento não são suficientes 

para comprovar a realização da despesa deduzida – para situações em que há outros documentos 

ou que a despesa deduzida envolve empresa ativa, que sequer foi mencionada ou considerada 

como fictícia pela investigação criminal. 

Desconsidera-se, assim, provas em sentido contrário, diante de um fato conhecido 

na Operação Lava Jato se deduz diversas situações com empresas diversas, sem qualquer 

motivação do porquê a prova indireta está sendo escolhida em detrimento de outras. Há, 

portanto, violação de direitos e garantia fundamentais como por exemplo o princípio da 

legalidade e da segurança jurídica. 

Conforme já comentado, o princípio da legalidade é um dos princípios norteadores 

do Direito Tributário, não podendo ser ponderado ao ponto de ser afastado para constituir uma 

obrigação tributária tão somente com base em presunção, desconsiderando todos os outros 

meios de provas existentes, sem qualquer razoabilidade. Pois, de acordo com os ensinamentos 

de Hugo de Brito Machado Segundo “estar-se-á exigindo Imposto de Renda não por conta da 

inocorrência da despesa (que se sabe que houve), mas por conta da ausência de determinado 

meio de prova.”117 

 
116 Idem. 
117 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo Tributário. 9ª edição São Paulo: Atlas, 2017, p. 32. 
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Ressalta-se, que nesses casos, além da constituição da obrigação tributária, a 

autoridade administrativa aplica ainda multa qualificada, por considerar a existência de crime 

passível de apuração, seja lavagem de dinheiro, corrupção ou crimes contra ordem tributária, 

previstos na Lei nº 8.137/90. Para aplicação dessa penalidade, a legislação exige que reste 

evidencia a prática das condutas descritas nos arts. 71 a 73, da Lei 4.502/64, que assim descreve. 

 

Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, 
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: 

I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou 
circunstâncias materiais; 

II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária 
principal ou o crédito tributário correspondente. 

Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total 
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a 
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante 
do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento. 

Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, 
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72. 

 

Nos autos infração ora em análise o fundamento fático para constituição da 

obrigação tributária é o mesmo para aplicação da multa qualificada, qual seja: “o modus 

operandi” da Operação Lava Jato. Com base nessa presunção, a autoridade administrativa 

presume novamente que todos os administradores tenham plena consciência do contrato 

fictício. 

Não se pode esquecer que os crimes previstos na Lei nº 8.137/90 exigem como 

elemento subjetivo essencial o dolo. Logo, a prova da intenção, mediante ato ilícito, de suprimir 

ou reduzir tributo é indispensável. Todavia, precisa-se observar, além da tributação diante da 

ausência de determinado meio de prova, a punição pelo desconhecimento, sendo este 

considerado como um elemento subjetivo substituto ao dolo eventual ou a ele equiparado. 

Desde o escândalo do mensalão, roubo do Banco Central em Fortaleza e, agora, 

com a Operação Lava Jato, fala-se muito acerca da Teoria da Cegueira Deliberada. Comumente 

aplicada no Direito Penal, é uma teoria reportada do direito anglo-saxão, que, em síntese, 
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sustenta haver dolo no indivíduo que voluntariamente se coloca em situação de 

desconhecimento para furtar-se de quaisquer responsabilidades. 

Nesse contexto, Guilherme Brenner Lucchesi, em sua tese de doutorado, traz 

esclarecimentos ao voto proferido pela Ministra Rosa Weber no caso do “Mensalão”, que trata 

da cegueira deliberada ao analisar as imputações feita a respeito do crime de lavagem de 

dinheiro, e consigna o que “explica a ministra que a cegueira deliberada permite estabelecer 

que age intencionalmente não só aquele cuja conduta é movida por conhecimento positivo, mas 

igualmente aquele que age com indiferença quanto ao resultado de sua conduta.”.118 

Assim, após analisar algumas decisões proferidas no cenário brasileiro, traça as 

primeiras constatações acerca da aplicação da referida teoria. 

 

É este, portanto, o panorama da cegueira deliberada no Brasil: se o autor, 
cumulativamente, tiver ciência da elevada probabilidade de existência de alguma 
circunstância elementar de crime, mantiver-se indiferente quanto a tal ciência e evitar 
aprofundar o seu conhecimento acerca da circunstância elementar que desconfia 
existir, será condenado pelo crime a título de dolo eventual119. 

 

A aludida teoria, portanto, passou a ser uma forma de contornar as dificuldades de 

prova acerca do dolo e da individualização das condutas em crimes complexos, como os crimes 

de colarinho branco, legitimando a responsabilidade penal objetiva. É certo que o ordenamento 

jurídico deve viabilizar instrumentos que facilitem a atividade investigativa do Estado, 

notadamente em casos em que apuração dos fatos e acesso, ainda que parcial, da verdade seja 

impossível. Porém, tal fato não pode servir de justificativa para deturpar o referido instituto, 

distanciando-o da sua origem, e violar princípios constitucionais, como o da legalidade, por 

exemplo. 

A teoria da cegueira deliberada foi transplantada do direito estrangeiro para o 

Direito Penal brasileiro que se distancia da sua aplicação originária e vem sofrendo severas 

críticas por esbarrar no princípio da legalidade (art. 5º II, XXXIX, CF/88120). O Código Penal 

 
118 LUCCHESI, Guilherme Brenner. A punição da culpa a título dolo o problema da chamada “cegueira 
deliberada”. Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito, Setor de Ciências Jurídicas da 
Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2017, p. 61/62.  
119 Idem. 
120 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: (...)  II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 
em virtude de lei; (...) XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal; 
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prevê a responsabilidade penal através da apuração do dolo ou culpa, sendo essas espécies 

claramente definidas na legislação (art. 18, do Código Penal121). Por sua vez, a teoria da 

cegueira deliberada pretende, através de uma construção doutrinária e, especialmente, 

jurisprudencial, legitimar a presunção do dolo, considerando conduta dolosa, na modalidade 

eventual, aquele individuo de que se coloca em situação de ignorância. 

Novamente são oportunas as lições de Guilherme Lucchesi acerca do assunto. 

 

A jurisprudência é capaz de captar o direito em movimento, podendo coletar o que há 
de mais avançado na doutrina ou mesmo no direito comparado, propondo, com isso, 
soluções criativas e inovadoras para a solução de casos e problemas jurídicos. No 
entanto, é necessário que essa atividade criativa pela jurisprudência seja feita de forma 
cuidadosa e criteriosa, comprometida com a Constituição e com os fundamentos do 
ordenamento jurídico. Pode-se evitar, com isso, a criação do direito de maneira 
deturpada, emprestando a força hierárquico normativa do poder jurisdicional a 
soluções contrárias ao princípio da legalidade. Não se pretende criticar 
indiscriminadamente a jurisprudência ou negar-lhe protagonismo no desenvolvimento 
do direito, no entanto é preciso que essa atividade venha acompanhada de senso de 
adequação de suas soluções, buscando-se compatibilizar as proposições 
jurisprudenciais à constitucionalidade e à sistematicidade do ordenamento jurídico122. 

 

Embora a aplicação da teoria da cegueira deliberada não tenha sido ainda 

expressamente aplicada nos casos ora analisados, é possível constatar seus traços no tocante à 

atribuição da responsabilidade solidária das pessoas físicas no cumprimento da obrigação 

tributária. Porém, é importante não esquecer que a referida teoria se trata apenas de uma 

construção jurisprudencial, que não há qualquer previsão legal no ordenamento jurídico 

brasileiro nesse sentido. Por mais que seja uma forma de viabilizar a punição em casos 

complexos, evitando impunidades, não justifica sua aplicação. Se assim fosse, o princípio da 

legalidade e da segurança jurídica seriam afastados e o utilitarismo processual, pautado na 

máxima Maquiavélica segundo a qual “ os fins justificam os meios”, prevaleceria. 

Convém destacar que o referido entendimento não é posição isolada, como também 

não é um entendimento majoritário da administração fazendária. Existem decisões proferidas 

que presumem o “modus operandi” da Operação Lava Jato para diversas situações, como 

 

121
  Art. 18 - Diz-se o crime:  I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo; II - 

culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.  Parágrafo único - 
Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica 
dolosamente. 

122
 LUCCHESI, Guilherme Brenner. A punição da culpa a título dolo o problema da chamada “cegueira 

deliberada”. Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito, Setor de Ciências Jurídicas da 
Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2017, p. 79. 
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também existem outras decisões que aprofundam a instrução probatória e descartam o indício 

de fraude, diante das circunstâncias analisadas. Nos casos analisados, verificou-se que, exceto 

no Caso 02 em que a presunção é aplicada de forma absoluta e arbitrária, a autoridade 

fiscalizadora faz uso das provas indiretas com uma certa ponderação, exigindo o exercício do 

ônus probatório do Fisco, mas ainda se muito a evoluir, pois os efeitos midiáticos da Operação 

Lava Jato ainda são elementos de maior peso no convencimento da autoridade julgadora e na 

valoração das provas que sequer são justificadas, tornando a cobrança do tributo como um meio 

uma política sancionatória pela prática de um possível ilícito penal, violando o disposto no art. 

3º, do CTN123. 

A intenção no presente estudo é, portanto, tão somente chamar atenção que decisões 

como as aqui comentados estão sendo proferidas, e outros casos ainda estão por vir. Por isso, 

que merecem ser criticadas e combatidas quando direitos e garantias fundamentais estiverem 

sendo amesquinhados em prol de um utilitarismo processual. 

  

3.2. ANÁLISE DE CASOS: ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE 

GRUPOS ECONÔMICOS EM PROCESSOS JUDICIAIS. 

 

A regra matriz de incidência tributária traz, além do seu antecedente normativo, que 

possui como elementos o critério material, especial e temporal, o seu consequente normativo, 

tendo como elementos o critério pessoal e quantitativo. 

Nesta oportunidade trataremos do critério pessoal, que estabelece o sujeito ativo e 

o passivo da relação jurídica instaurada após a concretização do fato jurídico tributário descrito 

no antecedente normativo da regra matriz de incidência. 

As maiores controvérsias judiciais persistem na identificação do sujeito passivo da 

obrigação tributária, especialmente quando se trata da figura do responsável tributário, aquele 

cujo Fisco e o legislador elege para o cumprimento da obrigação tributária. 

Nesta ocasião, serão analisadas decisões proferidas na esfera judicial em que se 

atribui a responsabilidade tributária à grupos econômicos através de provas indiretas. Para isso, 

 
123 Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que 
não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 
vinculada. 
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conforme apontado acima, foram levantados recentes acórdãos do Tribunal Regional da 5ª 

Região e do Superior Tribunal de Justiça, cujas ementas por serem suficientemente explicativas 

e constarem os principais pontos da íntegra dos acórdãos serão transcritas para posteriores 

comentários. 

Caso 01 

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INDÍCIOS DE 
EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. 
ART. 124 DO CTN. INCABIMENTO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO 
INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 

1. Trata-se de apelação em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à 
execução fiscal opostos por PRATAGY ADMINISTRAÇÃO LTDA - ME em face 
do MUNICÍPIO DO RECIFE. Sem honorários advocatícios, porque já abrangidos no 
encargo cobrado nas execuções fiscais da União. 

2. Em suas razões recursais, sustenta a necessidade de sobrestamento do feito em 
razão de a matéria relativa à prescrição do redirecionamento estar afetada pela 
sistemática dos recursos repetitivos (RESP 1.201.993/SP). Alternativamente, defende 
a prescrição para o redirecionamento do feito às empresas supostamente componentes 
do grupo econômico, tendo em vista que tal decisão foi tomada mais de 5 (cinco) anos 
após a citação do devedor principal, qual seja a sociedade empresária R. Pessoa de 
Queiroz e Cia Ltda. 

3. Acrescenta, no mérito, que o reconhecimento da existência de um grupo econômico 
de fato depende não apenas da existência de uma aparente comunicação societária 
entre as empresas, mas sim da comprovação efetiva de que existe confusão 
patrimonial, desvio de finalidade ou abuso da personalidade jurídica, o que, consoante 
defende, não ocorreu na hipótese. 

4. Aduz, ainda, inexistência de comprovação do abuso da personalidade jurídica da 
empresa com a intenção de fraudar a lei, bem como a inaplicabilidade do art. 124, I, 
do CTN ao caso em comento, porquanto não teria restado comprovado interesse 
comum entre a apelante e a executada originária, na situação constituinte do fato 
gerador. 

5. Há situações em que as sociedades não estão formalmente coligadas ou controladas, 
mas que fica evidente a influência significativa de uma na outra, com sócios comuns 
que exercem cargos de direção, sendo influentes nas deliberações sociais, podendo 
haver participação no capital social uma da outra, o que caracteriza os chamados 
grupos econômicos de fato. 

6. Entende-se que a solidariedade tributária, no caso de grupo econômico, não decorre, 
simplesmente, da caracterização deste, cujo ônus da prova é do Fisco. É preciso 
também demonstrar o cumprimento dos requisitos do art. 124 do CTN. No entanto, a 
simples existência de grupo econômico não enseja responsabilidade tributária prevista 
no art. 124 do CTN. A solidariedade tributária entre as empresas depende de prova a 
demonstrar que elas tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador 
da obrigação principal ou esteja previsto em lei. 

7. Na hipótese, as circunstâncias e fatos apontados pela exequente evidenciam a forte 
ligação de interesse econômico, bem como uma forte relação administrativa, entre as 
pessoas jurídicas em questão. Os documentos trazidos revelam diversas ligações entre 
as referidas empresas, tais como: similaridade ou complementaridade dos objetos 
sociais, compartilhamento de endereços, comando gerencial das atividades exercidas 
pelas diversas pessoas jurídicas do grupo. Porém, o reconhecimento da formação do 
grupo econômico no caso, não enseja a responsabilidade solidária de todas as pessoas 
jurídicas que a ele pertencem. 
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8. Em recente julgado, o STJ, no Resp. 1.775.269/PR, de relatoria do Min. Gurgel de 
Faria, em 1º.03.2019, chamou a atenção para o fato de que o art. 124 do CTN não 
serve à pretensão de redirecionamento da execução fiscal, lembrando que uma 
característica comum tanto na solidariedade de fato como na de direito é que não há 
benefício de ordem (CTN, art. 124, par. único). Isso significa que o fisco pode exigir 
a dívida integralmente de qualquer um dos devedores solidários, sem seguir qualquer 
ordem, o que deve ser feito no lançamento. Quando do lançamento, o fisco está 
autorizado a constituir o crédito mediante a imputação de responsabilidade solidária 
contra quaisquer pessoas jurídicas ou físicas que compartilhem do interesse comum 
com o contribuinte. Já o redirecionamento na execução fiscal apenas poderia se dar 
nas hipóteses do art. 134 e 135 do CTN ou pela desconsideração da personalidade 
jurídica. 

9. Concluiu-se, no julgamento do Resp 1.775.269/PR, o qual se passa a acompanhar, 
que o redirecionamento de execução fiscal a pessoa jurídica que integra o mesmo 
grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada, mas que não foi 
identificada no ato de lançamento (nome da CDA) ou que não se enquadra nas 
hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, depende da comprovação do abuso de 
personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal 
como consta do art. 50 do Código Civil, e, nessa hipótese, é obrigatória a instauração 
do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora. 

10. Em obra específica sobre o tema, como ressaltado pelo Min. Gurgel Faria, Marcelo 
da Rocha Ribeiro Dantas lecionou que: "Ficou consignado que "ter interesses comum 
no fato gerador" não pode ser interpretado no sentido de comunhão de interesse 
econômico, já que a delimitação jurídica do fato tributável e da sujeição passiva, 
marcados pela tipificação da estrita legalidade, impede que o intérprete amplie o polo 
passivo da obrigação com fulcro em conceitos extrajurídicos. Nessa linha, [...] tanto a 
doutrina quanto a jurisprudência rechaçam a interpretação de interesse comum como 
sendo sinônimo de interesse econômico, exigindo que a solidariedade advenha de 
interesse jurídico compartilhado. [...] Aplicando-se o raciocínio acima aos grupos 
econômicos, constata-se que somente haverá solidariedade entre seus integrantes 
quando tais sujeitos participem na constituição do fato jurídico tributário. Ser parte de 
um grupo econômico, de per si, não representa a existência de um vínculo de 
solidariedade. [...] A única maneira pela qual o agrupamento pode efetivamente 
responder, dentro dos dispositivos da lei tributária, é em caso de prática conjunta do 
fato tributário, nos termos do art. 124, I, da norma em comento (capítulo VI). 
Ademais, a maneira que o direito encontrou de fazer com que os grupos econômicos 
ilícitos respondam por suas condutas antijurídicas, foi através da desconsideração 
inversa da personalidade jurídica, consagrada no art. 50 do Código Civil, e que, agora, 
dentro do processo de execução, irá receber novo tratamento, em razão das novidades 
trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista o Incidente de 
Desconsideração de Personalidade Jurídica (art. 133 a 137)" - (Dantas, Marcelo da 
Rocha Ribeiro. Grupos econômicos e a responsabilidade tributária em execuções 
fiscais. 1ª ed. São Paulo: Noeses, 2018, p. 158 e 185). 

11. O art. 30, IX, da Lei n. 8.212/1991 ("as empresas que integram grupo econômico 
de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes 
desta lei") não permite o redirecionamento de execução fiscal a pessoa jurídica que 
não tenha participado da situação de ocorrência do fato gerador, ainda que integrante 
do grupo econômico. 

12. Acerca da desconsideração da personalidade jurídica levantada pela agravante, à 
luz da teoria maior acolhida em nosso ordenamento jurídico e encartada no art. 50 do 
Código Civil de 2002, reclama a ocorrência de abuso da personificação jurídica em 
virtude de excesso de mandato, a demonstração do desvio de finalidade (ato 
intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade 
jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, 
no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e 
dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 
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13. O CPC/15 disciplinou em seus artigos 133 a 137 o incidente de desconsideração 
da personalidade jurídica, o qual permite o contraditório antes de qualquer decisão 
sobre a desconsideração. As novas regras deram início a um debate sobre sua 
aplicabilidade ou não às execuções fiscais que são reguladas por lei específica, de 
caráter especial, Lei nº 6830/1980. Há quem defenda, sob a observância do princípio 
da especialidade, de que os dispositivos do CPC/2015 não seriam aplicáveis aos 
procedimentos tributários de execução fiscal. No entanto, entendemos que a questão 
deve ser observada de outra forma. Isso porque o art. 1º da Lei de Execuções Fiscais 
é claro ao dispor que "a execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida 
por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil". 

14.O acervo e os elementos dos autos conduzem à conclusão pela existência de grupo 
econômico, no entanto, para que haja a desconsideração da personalidade jurídica, 
faz-se necessário que sejam observados os requisitos previstos no art. 133 a 137 do 
CPC, o que não ocorreu na hipótese, não havendo que se falar, no momento, em 
redirecionamento pela solidariedade tributária. 

15. Prejudicada a questão referente à prescrição para o redirecionamento. 

16. Apelação provida, para excluir a recorrente do polo passivo da execução fiscal, 
bem como para reconhecer que para a desconsideração da personalidade jurídica se 
faz necessária a instauração do incidente previsto nos arts. 133 a 137 do CTN. 
Embargos de declaração prejudicados. 

(PROCESSO: 08035546420174058300, AC - Apelação Cível -, 
DESEMBARGADOR FEDERAL BRUNO LEONARDO CÂMARA CARRÁ 
(CONVOCADO), 2ª Turma, JULGAMENTO: 16/09/2019, PUBLICAÇÃO) 

 

O caso 01 utiliza como fundamento do REsp 1.775.269/PR124 que firma o 

precedente de que o art. 124, do CTN, é suficiente apenas para atribuição da responsabilidade 

solidária no ato do lançamento do crédito tributário quando demonstrado o interesse em comum. 

Já o redirecionamento na execução fiscal apenas pode se dar nas hipóteses dos arts. 134 e 135, 

do CTN, que depende da configuração de abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de 

 
124 PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A PESSOA 
JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO "DE FATO". INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA 
PERSONALIDADE JURÍDICA. CASO CONCRETO. NECESSIDADE. 1. O incidente de desconsideração da 
personalidade jurídica (art. 133 do CPC/2015) não se instaura no processo executivo fiscal nos casos em que a 
Fazenda exequente pretende alcançar pessoa jurídica distinta daquela contra a qual, originalmente, foi ajuizada a 
execução, mas cujo nome consta na Certidão de Dívida Ativa, após regular procedimento administrativo, ou, 
mesmo o nome não estando no título executivo, o fisco demonstre a responsabilidade, na qualidade de terceiro, 
em consonância com os artigos 134 e 135 do CTN. 2. Às exceções da prévia previsão em lei sobre a 
responsabilidade de terceiros e do abuso de personalidade jurídica, o só fato de integrar grupo econômico não torna 
uma pessoa jurídica responsável pelos tributos inadimplidos pelas outras. 3. O redirecionamento de execução fiscal 
a pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada, mas 
que não foi identificada no ato de lançamento (nome na CDA) ou que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 134 
e 135 do CTN, depende da comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou 
confusão patrimonial, tal como consta do art. 50 do Código Civil, daí porque, nesse caso, é necessária a instauração 
do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora. 4. Hipótese em que o TRF4, na 
vigência do CPC/2015, preocupou-se em aferir os elementos que entendeu necessários à caracterização, de fato, 
do grupo econômico e, entendendo presentes, concluiu pela solidariedade das pessoas jurídicas, fazendo menção 
à legislação trabalhista e à Lei n. 8.212/1991, dispensando a instauração do incidente, por compreendê-lo incabível 
nas execuções fiscais, decisão que merece ser cassada. 5. Recurso especial da sociedade empresária provido. (STJ, 
REsp 1.775.269/PR – Primeira Turma – DJE 01/03/2019) 
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finalidade ou confusão patrimonial, ou pela desconsideração da personalidade jurídica, nos 

termos do art. 50, do Código Civil. Com base nesses argumentos foi dado provimento à 

apelação do contribuinte para sua exclusão do polo passivo, pois o acervo probatório, apesar de 

concluir pela existência de grupo econômico, não preencheu os pressupostos dispostos nos arts. 

133 a 137, do CPC, não havendo que se falar em redirecionamento. 

 

Caso 02 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. 
INDISPONIBILIDADE DOS BENS DE TODOS OS PROMOVIDOS. 
REQUISITOS PREVISTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR 
FISCAL. LEI Nº 8.397/92. NÃO PREENCHIMENTO. GRUPO ECONÔMICO.  
PESSOAS JURÍDICAS QUE PERTENCEM AO MESMO GRUPO DE FATO. 
CONFUSÃO PATRIMONIAL E ABUSO DE PERSONALIDADE. 
INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE 
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 135 CTN. NÃO 
CONFIGURAÇÃO. 

I. Trata-se de apelação em face de sentença que, em sede de medida cautelar fiscal 
incidente, distribuída por dependência à Execução Fiscal n° 0015321- 
63.2011.4.05.8100, julgou procedentes os pedidos, determinando, com fulcro no art. 
4° da Lei n° 8.397/92, a indisponibilidade dos bens móveis, imóveis e direitos 
pertencentes à parte requerida, confirmando a liminar concedida às fls. 125/135, bem 
como o bloqueio dos ativos financeiros das sociedades empresariais e de todas as 
pessoas físicas requeridas. Honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor 
atualizado da causa em favor da Fazenda Nacional, de acordo com o que dispõe o art. 
85, â 30, I, do CPC/2015. 

II. A parte apelante, em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a nulidade 
da sentença, em face de ausência de enfrentamento de argumentos fundamentais 
suscitados pelo executado, capazes de refutar os fatos narrados na inicial. Defende, 
assim, cerceamento de defesa. 

III. No mérito, alega: a) os débitos lançados contra a apelante Distribuidora de Pneus 
Nossa Senhora da Gloria Ltda. (processos administrativos n° 10380.721579/2001-35 
e 10380.732608/2011-94), que embasaram a cautelar fiscal ainda estavam com 
exigibilidade suspensa, em descumprimento, segundo alega, ao art. 1° da Lei n° 
8.397/92, no entender do STJ, que exige a sua constituição definitiva; b) a Fazenda 
Nacional deixou de juntar aos autos documentos indispensáveis à propositura da ação, 
quais sejam, as declarações de renda dos requeridos, essenciais para aferir se a dívida 
fiscal superaria ou não o percentual de 30% do patrimônio conhecido dos requeridos 
(art. 2°, Vi da Lei n° 8.397/92); c) o princípio da autonomia patrimonial da pessoa 
jurídica impede que se imputem débitos de uma sociedade empresária a outra, ou de 
uma delas aos seus sócios, sem a prévia desconsideração de suas personalidades 
jurídicas, medida incompatível como procedimento de cognição sumária da cautelar 
fiscal; d) o mero interesse do requerido Orlando Benevides Cavalcante que jamais foi 
sócio ou gerente de quaisquer das pessoas jurídicas requeridas e de Lecilda 
Evangelista Benevides Cavalcante no sucesso das atividades empresárias não se 
enquadra nos requisitos legais da responsabilidade tributária; e) a Fazenda Nacional 
jamais comprovou a ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, 
mas apenas a configuração de suposto inadimplemento tributário, verificado a partir 
de comparação entre as DIPJ's e as movimentações bancárias da Penta Comércio De 
Pneus Ltda. e as suas movimentações; f) a solidariedade tributária não pode ser 
presumida, derivando sempre de lei complementar, como determina o art. 146, III, da 
CF/88; e g) o instituto da desconsideração da personalidade jurídica não serve de 
fundamento à ilegal extensão de responsabilidade tributária pretendida pela Fazenda. 
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IV. A Medida Cautelar Fiscal, prevista na Lei nº 8.397/92, enseja a indisponibilidade 
dos bens do devedor até o limite de satisfação da obrigação. 

V. Há, com base no Termo de Sujeição Passiva Solidária e o Termo de Verificação 
Fiscal como demonstram os documentos de fls. 34/44 e 45/71, fortes indícios das 
participações societárias cruzadas entre as duas empresas mencionadas e de pessoas 
integrantes da mesma família, ou seja, a composição societária das empresas enlaçada 
em uma rede complexa que gira em torno do Sr. Orlando Benevides Cavalcante e 
demais réus. 

VI. Os documentos trazidos aos autos demonstram a coincidência de sócios total ou 
parcial, identidade de endereço entre algumas delas; sobreposição de endereços; 
atuação idêntica, similar ou complementar, atuação coordenada, comunhão ou 
conexão de negócios; existência de interligação familiar entre as empresas; 
fechamento e abertura de empresas devedoras, mantidas ativas com CNPJ original, 
enquanto são esvaziadas de suas atividades produtivas, que são "absorvidas" por 
outras empresas do grupo, cumulando diversos CNPJs distintos. 

VII. No entanto, a simples existência de grupo econômico não enseja responsabilidade 
tributária prevista no art. 124 do CTN. A solidariedade tributária entre as empresas 
depende de prova a demonstrar que elas tenham interesse comum na situação que 
constitua o fato gerador da obrigação principal. 

VIII. A jurisprudência do STJ tem entendido que: "a responsabilidade solidária do art. 
124 do CTN, c/c o art. 30 da Lei n. 8.212/1991, não decorre exclusivamente da 
demonstração da formação de grupo econômico, mas demanda a comprovação de 
práticas comuns, prática conjunta do fato gerador ou, ainda, quando há confusão 
patrimonial." (1ª T., AgRg no AREsp 89.618/PE, rel. Min. Gurgel de Faria, julgado 
em 23/06/16, DJ 18/08/16). 

IX. No julgamento do Resp 1.775.269/PR, restou assentado que o redirecionamento 
de execução fiscal a pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da 
sociedade empresária originalmente executada, mas que não foi identificada no ato de 
lançamento (nome da CDA) ou que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 135 
do CTN, depende da comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo 
desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como consta do art. 50 do Código 
Civil, e, nessa hipótese, é obrigatória a instauração do incidente de desconsideração 
da personalidade da pessoa jurídica devedora. 

X. O incidente previsto no art. 133 do CPC não é incompatível com a execução fiscal, 
podendo ser aplicado subsidiariamente às execuções fiscais. Na verdade, o que é 
incompatível com o rito das execuções fiscais e também com o de todos os demais 
processos judiciais é a inobservância de garantias fundamentais, entre as quais o 
direito ao contraditório e à ampla defesa, assegurando pela Constituição Federal, em 
se art. 5º, LIV e LV. 

XI. O acervo e os elementos dos autos conduzem à conclusão pela existência de grupo 
econômico, no entanto, para que haja a desconsideração da personalidade jurídica, 
faz-se necessário que sejam observados os requisitos previstos no art. 133 a 137 do 
CPC, o que não ocorreu na hipótese. 

XII. Ademais, segundo o art. 135, CTN, para que os administradores sejam 
responsabilizados, deve restar comprovado que agiram com excesso de poderes, 
infração à lei, contrato social ou estatuto, o que não se vislumbra no presente caso. 

XIII. Apelação provida. 

(PROCESSO: 00090422720124058100, AC - Apelação Cível -, 
DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO CARVALHO, 2ª Turma, 
JULGAMENTO: 18/07/2019) 
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Situação semelhante ao caso 01 ocorre no caso 02, em que há indícios de 

participação societária cruzada e de pessoas integrantes do mesmo grupo familiar, mas que tais 

provas indiretas que demonstram apenas a possível existência de um grupo econômico não são 

suficientes para manutenção da indisponibilidade de bens deferida em sede de cautelar fiscal, 

haja vista a ausência dos requisitos dispostos no art. 135, do CTN. Por isso, a sentença proferida 

pelo juízo de piso foi reformada, considerando a impossibilidade de atribuição de 

responsabilidade solidária fundada apenas em laços familiares. 

 

Caso 03 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. 
ATOS EXPROPRIATÓRIOS DOS BENS PENHORADOS. SUSPENSÃO. 
LIMINAR SUBMETIDA A REFERENDO DO ÓRGÃO COLEGIADO. 

1. Cuida-se de agravo de instrumento manejado por BRM EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS S.A em face de decisão, que em sede de execução fiscal, indeferiu 
o pedido de suspensão dos atos preparatórios do leilão dos bens penhorados. 

2. Em suas razões recursais, a parte ora agravante assevera que a alienação judicial 
acarretaria danos irreparáveis, podendo levá-la à falência, na medida em que os 
imóveis penhorados integrariam o seu ativo circulante e fariam parte de seu "estoque", 
sendo bens destinados à venda e ao exercício das suas atividades empresariais. Bem 
assim, alega haver interposto os embargos à execução nº 0817476-41.2018.4.05.8300, 
de modo que a expropriação dos bens deveria ficar condicionada a eventual 
improcedência dos embargos. Ao final, requer que seja dado provimento ao presente 
recurso para suspender a realização do leilão dos imóveis. 

3. No caso, se discute na execução fiscal da dívida atribuída originariamente à 
Empresa "BSL - Brasileira de Serviços Ltda.", tendo sido reconhecida a formação de 
grupo econômico e a solidariedade tributária entre a executada e outras empresas, 
dentre elas ora a Agravante, BMR Empreendimentos Imobiliários S/A. 

4. A partir do exame do sistema integrado da Justiça Federal, identifica-se que o valor 
do débito executado, relativamente todas as empresas que supostamente comporiam 
do grupo econômico, corresponde a R$ 21.998.743,41 (vinte e um milhões, 
novecentos e noventa e oito mil, setecentos e quarenta três reais e um centavos - 
atualizada em 12/2018), sendo que foram penhorados alguns imóveis da Agravante, 
cujos valores somariam R$ 12.327.000,00 (doze milhões, trezentos e vinte e sete mil 
reais). 

5. Ademais, observa-se que, a decisão na qual restou reconhecida a configuração de 
grupo econômico, se deu em sede Exceção de Pré-Executividade, meio de defesa 
incidental em que o executado, munido de prova documental e sem a necessidade de 
dilação probatória, provoca Órgão Julgador no próprio processo de execução. Logo, 
tem-se que a percepção do douto juízo 'a quo' sobre a formação de grupo econômico 
de fato se deu de maneira ainda incipiente, restando pendente de análise a ação 
declaratória de nº0805018-26.2017.4.05.8300 (oportunidade em que a questão 
relacionada à configuração de grupo econômico de fato será analisada a partir da 
efetiva instauração do contraditório). Ainda neste tocante, importa salientar que, 
embora a ora agravante mencione a pendência do julgamento dos Embargos à 
Execução nº 0817476-41.2018.4.05.8300, estes foram extintos sem a resolução do 
mérito, sob o fundamento da suposta ocorrência de litispendência com a Ação 
Declaratória de nº0805018-26.2017.4.05.8300. 
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6. Por sua vez, o risco de dano irreparável se encontra consubstanciado na 
possibilidade de as executadas, ora agravantes, virem a ser privadas dos seus bens, 
sem que lhe tenha sido oportunizado o exercício do direito de defesa em sua plenitude. 
Bem assim, cabe salientar que a execução se encontra totalmente garantida pela 
penhora, situação que assegura à Fazenda Nacional o integral adimplemento do 
débito, acaso, ao final, seja mantido o reconhecimento da legitimidade passiva das ora 
recorrentes quanto ao executivo fiscal. 

7.  Concedida a antecipação da tutela recursal para o fim de suspender a douta decisão 
recorrida, na parte em que determinou a designação de leilão para os dias 05/08/2019 
e 07/08/2019, especificamente no que se refere ao crédito discutido na execução fiscal  
nº0012494-42.2003.4.05.8300; até o julgamento do mérito do presente agravo de 
instrumento. Liminar referendada. 

(PROCESSO: 08040543320194050000, AG - Agravo de Instrumento -, 
DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO 
(CONVOCADO), 3ª Turma, JULGAMENTO: 30/07/2019) 

 

O caso 03 chama atenção pelo fato de que a decisão do juízo singular reconheceu a 

existência do grupo econômico ao apreciar exceção de pré-executividade, que consiste em um 

meio de defesa que dispensa dilação probatória. Por isso, que foi concedida a tutela recursal do 

agravo de instrumento pelo colegiado do TRF5, pois não foi oportunizado o exercício do direito 

de defesa ao contribuinte em sua plenitude. 

 

Caso 04 

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXISTÊNCIA DE GRUPO 
ECONÔMICO FATO. REDIRECIONAMENTO. PRESCRIÇÃO. NÃO 
OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESNECESSIDADE DE 
INSTAURAÇÃO DE IDPJ. EXCESSO DE PENHORA. INEXISTÊNCIA. MULTA 
DE MORA. REGULARIDADE. 

1. Trata-se de apelação interposta por TRIGO COMÉRCIO EIRELI e TOQUE 
FOODS COMÉRCIO EIRELI em face da União (FAZENDA NACIONAL) contra 
sentença que, em embargos à execução fiscal, julgou improcedentes os pedidos 
deduzidos na inicial, reconhecendo a ocorrência de grupo econômico de fato entre as 
recorrentes e o executado original ADAUTO FRANKLIN E CIA. LTDA, a 
inexistência de prescrição no redirecionamento, a existência de responsabilidade 
solidária entre o executado principal e as apelantes, a ausência de excesso de penhora 
e a legalidade da multa de mora. 

2. As apelantes alegam, em síntese, que: a) ocorreu a prescrição para o 
redirecionamento do feito, porquanto transcorreram mais de cinco anos entre o 
despacho que ordenou a citação do executado ADAUTO FRANKLIN E CIA. LTDA 
(15.02.2007) e o pedido de redirecionamento da execução fiscal para as embargantes-
apelantes (07.01.2015); b) inexistência de provas do suposto "grupo econômico de 
fato" e da afirmada "unidade gerencial" entre as empresas pelo simples fato de existir 
parentesco entre os sócios das referidas empresas; c) inaplicabilidade, ao caso, do art. 
30, IX, da Lei nº 8.212/1991, para reconhecimento da solidariedade, dado que esse 
dispositivo refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias da empresa e do 
empregador instituídas sobre a folha de pagamento, excluindo a COFINS devida sobre 
o faturamento; d) excesso de penhora efetivada, dado que os valores bloqueados 
superam, e muito, o montante da dívida excutida; e) ausência de lançamento da 
parcela da dívida executada consistente em multa de mora. 
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3. Constatação de que há indícios suficientes da formação de grupo econômico entre 
as empresas em tela, especialmente pela igualdade do objeto social, bem como uma 
forte relação administrativa entre as pessoas jurídicas, considerando-se a coincidência 
dos sócios, seja total ou parcial, atuação idêntica, similar ou complementar, comunhão 
ou conexão de negócios; existência de ligação familiar entre as empresas. Há situações 
em que as sociedades não estão formalmente coligadas ou controladas, mas que fica 
evidente a influência significativa de uma na outra, com sócios comuns que exercem 
cargos de direção, sendo influentes nas deliberações sociais, o que caracteriza os 
chamados grupos econômicos de fato. 

4. Conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento 
de grupo econômico para ensejar responsabilização de outras empresas não 
caracteriza autêntico redirecionamento, o que implicaria a cogitação da prescrição 
intercorrente, mas continuidade dos atos necessários para a satisfação do débito 
executado (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1363114/RJ, Rel. Ministro 
Francisco Falcão, DJe 14/05/2019). Ademais, nos termos do art. 124, II, do CTN, a 
formação do grupo econômico de fato importa em responsabilidade solidária, de 
modo que a citação da executada não pode servir de marco ao lustro prescricional, 
mas sim quando o exequente toma conhecimento da existência de grupo econômico 
de fato, aplicando à espécie a teoria da actio nata. 

5. No tocante à necessidade da prévia oitiva dos embargantes-apelantes ou da 
necessidade de instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, 
consubstanciada pelo art. 133, do CPC/15, observa-se que referida questão não foi 
suscitada perante o juízo de origem, de modo que eventual análise por esta Corte 
Recursal ensejaria em supressão de instância. Ademais, ainda que superada essa 
questão, não merece acolhimento o argumento aduzido, porquanto a inclusão das 
apelantes deu-se em virtude do reconhecimento de grupo econômico. Nesses casos, a 
fim de infirmar a existência de responsabilidade solidária no presente caso, a parte 
deve valer-se dos embargos à execução. 

6. A alegação de excesso de penhora já foi analisada no bojo do executivo fiscal, tendo 
sido decidido que existem valores bloqueados que excedem o total da dívida cobrada 
porque as mesmas também estão no polo passivo de outras execuções. 

7. Não há necessidade de se instaurar um processo administrativo ou realizar o 
lançamento de ofício a fim de impor multa moratória, eis que constitui penalidade 
prevista na legislação tributária decorrente do inadimplemento do tributo. 

8. Apelação não provida. 

(PROCESSO: 08011727520154058201, AC - Apelação Cível -, 
DESEMBARGADOR FEDERAL RODRIGO VASCONCELOS COELHO DE 
ARAÚJO (CONVOCADO), 1º Turma, JULGAMENTO: 15/07/2019) 

 

Por sua vez, o caso 04 é uma demonstração do uso inadequado da prova indireta, 

bem como da contradição do próprio Tribunal com os precedentes já firmados, pois nega 

provimento à apelação do contribuinte, mantendo a decisão de reconhecimento do grupo 

econômico e da existência da responsabilidade solidária, diante da constatação de indícios de 

formação de grupo econômico, considerando a igualdade do objeto social, forte relação 

administrativa entre as pessoas jurídicas, coincidência dos sócios e existência de ligação 

familiar entre as empresas, sem fundamentar nos pressupostos constantes no art. 135, do CTN. 
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Nos julgados proferidos pelo Tribunal Federal da 5ª Região – casos 01 a 04, fica 

claro que não é suficiente para atribuição da responsabilidade tributária solidária o 

reconhecimento da formação do grupo econômico, uma vez que, conforme será exposto no 

próximo item, existem outros requisitos que precisam ser conjugados para o reconhecimento 

do grupo econômico, dentre eles os dispostos nos artigos 124, 133 a 135, do CTN e art. 50, do 

Código Civil. 

Passemos à análise dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça. 

Caso 05 

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. 
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO 
ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. PRETENSÃO DE REEXAME 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO 
STJ. ÓBICES PROCESSUAIS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 

 I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que em execução 
fiscal rejeitou a exceção de pré-executividade. A União requereu a inclusão de outras 
pessoas no polo passivo da execução fiscal mediante substituição de CDA.  

II - Oposta exceção de pré-executividade, foram rejeitadas as alegações de: (i) parcial 
decadência do crédito tributário; (ii) ilegitimidade passiva dos executados, em virtude 
da impossibilidade de substituição da CDA para inclusão de novos executados, com 
incidência do enunciado da Súmula n. 392/STJ e inexistência de prova da prática dos 
atos descritos no art. 135, CTN ; (iii) ilegitimidade passiva de todo o "Grupo 
Firenze/Pão Gostoso" em razão da sucessão empresarial levada a efeito pela Bimbo 
do Brasil Ltda. nos termos do art. 133, I, CTN; e (iv) inexistência de responsabilidade 
solidária para empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. Negou-se 
provimento ao agravo de instrumento. Nesta Corte não se conheceu do recurso 
especial.  

III - Em relação à indicada violação dos arts. 11, 489 e 1.022, todos do CPC/2015, 
pelo Tribunal a quo, não se vislumbra a alegada omissão das questões jurídicas 
apresentadas pelos recorrentes, quais sejam: débitos alcançados pela decadência; 
substituição das CDAs em ofensa ao Enunciado Sumular n. 392/STJ; bem assim 
acerca de supostos elementos fáticos que atrairiam a incidência do art. 133, I, do CTN.  

IV - No caso, o julgador abordou essas questões às fls. 1893/1898, consignando que 
o redirecionamento da execução se deu em razão de fortes indícios de formação de 
grupo econômico de fato com o intuito de inadimplir obrigações tributárias, tendo sido 
adquirido fundo de comércio do Grupo Firenze e utilizada mão-de-obra e clientela 
dessa marca, em violação da cláusula de não-concorrência no período de 5 anos (art. 
133, I, do CTN), afastando-se, ademais, o teor do Enunciado Sumular n. 392/STJ, ante 
a utilização fraudulenta da pessoa jurídica. Ademais, restou afastada a decadência do 
crédito, tendo em conta que a constituição se deu com a entrega da declaração pelo 
contribuinte do tributo sujeito ao lançamento por homologação (Enunciado Sumular 
n. 436/STJ).  

V - Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão 
somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, 
o que não viabiliza o referido recurso. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de 
rigor o afastamento da suposta violação do art. 1.022 do CPC/2015, conforme pacífica 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.  
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VI - Sobre a apontada ofensa aos arts. 150, § 4º, 156, V, e 173, I, todos do CTN, o 
recurso não comporta seguimento. No presente caso, sustentam os recorrentes que 
houve a declaração do tributo e pagamento a menor, de modo que os créditos 
tributários anteriores ao quinquênio legal que antecede a data de declaração, qual seja, 
28 de abril de 2001, já se encontravam fulminadas pela decadência quando da 
ocorrência do autolançamento.  

VII - Ocorre que essa irresignação dos recorrentes implica o revolvimento do conjunto 
probatório constante dos autos, tendo restado consignado no acórdão recorrido que 
"consta nas Certidões de Dívida Ativa que os créditos tributários foram constituídos 
por declaração do próprio contribuinte (fls. 98/232)", de modo que a pretensão 
recursal encontra óbice no Enunciado Sumular n. 7/STJ. 

 VIII - Ainda que superado esse óbice, ad argumentandum tantum, verifica-se que o 
acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal 
de Justiça, no sentido de que: "A entrega de declaração pelo contribuinte 
reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra 
providência por parte do fisco." (Enunciado Sumular n. 436/STJ).  

IX - Sobre a alegada ofensa aos arts. 124, I, 133, I, 203 e 204, todos do CTN, e 265 
do CC/2002, o recurso não comporta seguimento. No caso, o acórdão recorrido 
encontrou fundamento no fato de que foram comprovados indícios de utilização 
fraudulenta da pessoa jurídica, tendo sido, ademais, adquirido fundo de comércio do 
Grupo Firenze e utilizadas mão-de-obra e clientela dessa marca, em violação da 
cláusula de não-concorrência no período de 5 anos (art. 133, I, do CTN), sendo, assim, 
devido o redirecionamento da execução fiscal.  

X - Com efeito, o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do 
recurso especial, revela que esse fundamento apresentado naquele julgado, foi 
utilizado de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal a quo, mas 
não foi rebatido no apelo nobre, o que atrai os óbices do Enunciados Sumulares n. 283 
e 284, ambos do STF.  

XI - Agravo interno improvido.  

(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.460.904/RJ, 2ª Turma, 
Relator: Ministro Francisco Falcão, DJe 03/10/2019) 

 

O caso se trata de recurso do contribuinte interposto para Egrégia Corte Superior, 

visando reformar decisão proferida em primeira instância, e mantida em segunda instância, 

incluindo as pessoas físicas no pólo passivo do processo executivo fiscal sob o fundamento de 

existência de grupo econômico de fato e sucessão empresarial. No acórdão proferido em 

segunda instância, restou consignado a existência de fortes indícios de formação de grupo 

econômico de fato com o intuito de inadimplir obrigações tributárias, utilizando-se de forma 

fraudulenta pessoa jurídica constituída. Em vista disso, o STJ manteve as decisões 

anteriormente proferidas, haja vista a existência de tais indícios, restando impedido do reexame 

do conteúdo fático probatório por força da Súmula nº 07125. 

 
125 Súmula 07. A PRETENSÃO DE SIMPLES REEXAME DE PROVA NÃO ENSEJA RECURSO ESPECIAL. 
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Apesar de não adentrar na análise das provas produzidas no curso do processo, o 

acórdão do STJ teve prudência de fundamentar a manutenção da decisão recorrida com base 

nessas provas produzidas nas instâncias inferiores.  

Todavia, o caso chama atenção em razão do material probatório ter sido 

praticamente produzido somente pelo Fisco, uma vez que o contribuinte se utilizou da exceção 

de pré-executividade para se defender do redirecionamento da execução fiscal, inviabilizando, 

assim, a instrução probatória. O Poder Judiciário analisou a controvérsia conforme os atos 

processuais praticados pelas partes, cabendo a cada parte a estratégia processual que entenda 

mais favorável. 

Caso 06 

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CAUTELAR FISCAL. RESPONSÁVEL 
TRIBUTÁRIO. GRUPO ECONÔMICO. INTERESSE COMUM. ART. 535 DO 
CPC/1973. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DE 
LEI FEDERAL. MATÉRIA DECIDIDA COM ESTRITO FUNDAMENTO NO 
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. 
INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MÉRITO DESFAVORÁVEL À 
RECORRENTE. DECISÃO RECORRIDA APLICOU CORRETAMENTE O 
DIREITO À ESPÉCIE.  

1. Insurge-se a recorrente contra acórdão que manteve a indisponibilidade de bens do 
seu patrimônio decretada em Medida Cautelar Fiscal, por estar reconhecida a 
formação de grupo econômico de fato e a existência de interesse comum entre a 
recorrente e devedora principal.  

2. Alega a recorrente violação aos arts. 535 e 333, II, do CPC/1973, 2º da Lei 
8.397/1992, 124 e 135 do CTN, além de dissídio jurisprudencial.  

3. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o 
Tribunal de origem julgou a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com 
o que lhe foi apresentado.  

4. Sobre o descabimento da produção de prova pericial, asseverou o acórdão recorrido 
que as questões de fundo relativas à caracterização de grupo econômico, 
desconsideração da pessoa jurídica, existência, ou não, de elisão e evasão fiscal, 
responsabilidade de sócio da empresa, assim como a ocorrência de prescrição e 
decadência devem ser discutidas nos Embargos à Execução fiscal, e não na via estreita 
do processo cautelar.  

5. A hipótese não é de omissão, mas de insatisfação com o decisum.  

6. Também não há omissão sobre a fundamentação para considerar a vinculação 
existente entre a recorrente e a sociedade Minter Trading Ltda.  

7. Nesse ponto, sustentou o Tribunal de origem, exaustiva e detidamente (fls. 1821-
1833, e-STJ), haver "indícios claros de grupo econômico" (fl. 1833, e-STJ), com 
indicação de todos os "pontos de contato" entre a recorrente e a executada. 

 8. A recorrente pode até discordar da conclusão da origem, mas novamente não se 
trata de omissão, mas de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi 
contrário aos seus interesses. 
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 9. Superada a preliminar de nulidade do acórdão recorrido por violação ao art. 535 
do CPC/1973, no mérito não se conhece do Recurso Especial por esbarrar na Súmula 
7/STJ. 

 10. A decisão a quo dirimiu a lide de forma extremamente fundamentada e detalhada 
quanto ao conjunto de elementos fáticos que levaram à conclusão pela 
responsabilidade da recorrente (art. 124 do CTN) e aplicação da Lei 8.397/1992.  

11. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário 
exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no 
contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 
7 desta Corte. 

12. A análise no caso concreto da presença ou não dos requisitos legais pertinentes e 
da suposta afronta aos dispositivos legais tidos por violados (art. 333, II, do 
CPC/1973, art. 2º da Lei 8.397/1992, arts. 124 e 135 do CTN) demanda reexame de 
circunstâncias factuais que escapam à viabilidade procedimental pelo Superior 
Tribunal de Justiça. Precedentes em casos símiles.  

13. Em relação à interposição pela alínea "c", este Tribunal tem entendimento no 
sentido de que a incidência da Súmula 7 desta Corte impede o exame de dissídio 
jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados 
e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com 
base na qual deu solução à causa a Corte de origem.  

14. E mesmo se ultrapassada a vedação da Súmula 7/STJ, o que se admite apenas para 
argumentar, no mérito melhor sorte não obteria o Recurso Especial. Isso porque a 
decisão recorrida aplicou corretamente os dispositivos legais tidos por violados, uma 
vez admitidos os fatos descritos no aresto impugnado. 

15. O art. 2º da Lei 8.397/1992 prevê seja a ação cautelar fiscal requerida em face do 
sujeito passivo da obrigação tributária. Já o art. 121, parágrafo único, do CTN, 
considera sujeito passivo da obrigação tributária (i) o contribuinte, quando tenha 
relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador; e o (ii) 
responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra 
de disposição expressa de lei. 

16. A inclusão da recorrente no polo passivo da cautelar fiscal obedece à previsão 
legal e depende apenas da sua condição como responsável tributário à luz do CTN.  

17. Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça entende ser aplicável a 
responsabilidade solidária do art. 124 do CTN quando há comprovação de práticas 
comuns, prática conjunta do fato gerador ou, ainda, quando há confusão patrimonial.  

18. É o que se passa na espécie, em que o Tribunal local reconheceu a existência de 
grupo econômico e ligações empresariais estreitas entre a recorrente e a devedora 
originária decorrentes da administração familiar das empresas, coincidência de 
endereços e objetos sociais, movimentação da conta bancária da recorrente pelo 
fundador da executada, esvaziamento patrimonial da devedora originária 
concomitantemente ao desenvolvimento econômicos da recorrente. Tudo a 
demonstrar não só a existência, no mundo dos fatos, de grupo econômico integrado 
pela recorrente, como o interesse comum previsto no art. 124 do CTN.  

19. O Tribunal a quo, na fundamentação do seu decisum, teve o cuidado de destacar 
expressamente que sócios da executada teriam transferido propriedade particular para 
a empresa Swamville do Brasil Participações e Empreendimentos Ltda., o que revela 
indícios de ocultação de bens com escopo de fraudar credores. Destacou, ainda, entre 
outros aspectos, que a empresa Swamville do Brasil Participações e Empreendimentos 
Ltda., cujo objeto social é a incorporação de empreendimentos imobiliários, teve 
empresas Off-Shore integrando seu quadro societário em substituição aos integrantes 
da família proprietária da executada, e que a referida sociedade teve sede em 
endereços coincidentes com de outras empresas do grupo econômico.  
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20. De acordo com a decisão recorrida, ainda, a própria criação da recorrente já 
demonstraria a comunhão de interesses. Haveria a intenção de empresas e pessoas 
físicas em fazer investimentos no exterior, através de empresas Off-shores, a fim de 
obter isenções fiscais ou redução de impostos, segurança, sigilo e privacidade nos 
negócios, além de inúmeros outros fatores.  

21. Verifica-se, in casu, a presença dos requisitos não só para a responsabilização da 
recorrente (art. 124, CTN), como também para sua inclusão no polo passivo da 
cautelar fiscal (art. 2º, Lei 8.397/1992).  

22. O art. 135 do CTN foi bem afastado na origem e merece reiteração nesta instância, 
pelos mesmos fundamentos (aplicabilidade, ao caso, do art. 124, I).  

23. Por fim, o exame específico da imprescindibilidade da prova pericial, com fulcro 
no art. 333, II, do CPC/1973, no caso concreto esbarra de forma invencível na Súmula 
7/STJ. 24. Recurso Especial conhecido, em parte, e nessa parte não provido. 

(STJ - REsp: 1.689.431 ES 2017/0189194-6, Relator: Ministro HERMAN 
BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de 
Publicação: DJe 19/12/2017) 

 

Trata-se também de recurso interposto pelo contribuinte em face de decisão 

proferida nos autos de medida cautelar fiscal que manteve a indisponibilidade de bens de grupo 

econômico. A decisão de segunda instância, transcrita em parte do voto do acórdão ora 

analisado, afastou qualquer questão de fundo a respeito da caracterização ou não do grupo 

econômico, por entender que a matéria deve ser discutida em nos embargos à execução fiscal. 

Por outro lado, discorreu acerca de cada prova indiciária apresentada pelo Fisco, concluindo da 

seguinte forma: 

 

Não resta dúvida que todos esses elementos, como afirma a apelante, são presunções. 
Ora, são presunções porque é natural das fraudes fiscais que ocorram na 
informalidade, à margem da legalidade. Ocorre que, esse conjunto de presunções é 
que descortinam as fraudes, senão jamais comprovar-se-ia uma fraude. Semelhança 
de nomes, objetos sociais, endereços, movimentações bancárias, compartilhamento de 
recursos materiais etc. não são indicativos formais de existência do grupo, mas são 
presunções que, no conjunto, alcançam a certeza, em homenagem à realidade. São, 
assim, fortes indícios de fraude, que coligados autorizam a conclusão. 

 (STJ - REsp: 1.689.431 ES 2017/0189194-6, Relator: Ministro HERMAN 
BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de 
Publicação: DJe 19/12/2017, página 8) 

 

Sem adentrar em qualquer juízo de valor das provas produzidas e do impedimento 

da produção de outras, o STJ manteve a decisão recorrida, considerando argumentos da decisão 

de segunda instância, bem como os indícios levantados pelo Fisco, entendendo correta a 

aplicação dos dispositivos legais tidos por violados, consignando ainda a impossibilidade de 

reformar o entendimento firmado por óbice da Súmula nº 07. 
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Caso 07 

REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO DE EMPRESAS. 
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. 
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA 
PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 
1.022, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.  

I - Impõe-se o afastamento de alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando a 
questão apontada como omitida pelo recorrente foi examinada no acórdão recorrido, 
caracterizando o intuito revisional dos embargos de declaração.  

II - Na origem, foi interposto agravo de instrumento contra decisão que, em via de 
execução fiscal, deferiu a inclusão da ora recorrente no polo passivo do feito 
executivo, em razão da configuração de sucessão empresarial por aquisição do fundo 
de comércio da empresa sucedida.  

III - Verificado, com base no conteúdo probatório dos autos, a existência de grupo 
econômico e confusão patrimonial, apresenta-se inviável o reexame de tais elementos 
no âmbito do recurso especial, atraindo o óbice da Súmula n. 7/STJ. 

 IV - A previsão constante no art. 134, caput, do CPC/2015, sobre o cabimento do 
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na execução fundada em 
título executivo extrajudicial, não implica a incidência do incidente na execução fiscal 
regida pela Lei n. 6.830/1980, verificando-se verdadeira incompatibilidade entre o 
regime geral do Código de Processo Civil e a Lei de Execuções, que diversamente da 
Lei geral, não comporta a apresentação de defesa sem prévia garantia do juízo, nem a 
automática suspensão do processo, conforme a previsão do art. 134, § 3º, do 
CPC/2015. Na execução fiscal "a aplicação do CPC é subsidiária, ou seja, fica 
reservada para as situações em que as referidas leis são silentes e no que com elas 
compatível" (REsp n. 1.431.155/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 
Segunda Turma, julgado em 27/5/2014).  

V - Evidenciadas as situações previstas nos arts. 124, 133 e 135, todos do CTN, não 
se apresenta impositiva a instauração do incidente de desconsideração da 
personalidade jurídica, podendo o julgador determinar diretamente o 
redirecionamento da execução fiscal para responsabilizar a sociedade na sucessão 
empresarial. Seria contraditório afastar a instauração do incidente para atingir os 
sócios-administradores (art. 135, III, do CTN), mas exigi-la para mirar pessoas 
jurídicas que constituem grupos econômicos para blindar o patrimônio em comum, 
sendo que nas duas hipóteses há responsabilidade por atuação irregular, em 
descumprimento das obrigações tributárias, não havendo que se falar em 
desconsideração da personalidade jurídica, mas sim de imputação de responsabilidade 
tributária pessoal e direta pelo ilícito.  

VI - Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido. 

(STJ - REsp: 1.786.311 PR 2018/0330536-4, Relator: Ministro FRANCISCO 
FALCÃO, Data de Julgamento: 09/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de 
Publicação: DJe 14/05/2019) 

 

Por fim, o caso 07 consiste em outra tentativa do contribuinte de submeter ao STJ 

a controvérsia da atribuição de responsabilidade tributária por ocasião da configuração de grupo 

econômico. Visa combater decisão proferida pelo colegiado do Tribunal Regional Federal da 

4ª Região que autorizou o redirecionamento da execução fiscal por entender constatada a 

ocorrência de sucessão de empresas pela formação de grupo econômico de fato com prática do 
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fato gerador e situação de confusão patrimonial. Assim, o STJ, baseando-se nos fundamentos 

fáticos e jurídicos utilizados no acórdão proferido em segunda instância, manteve o 

redirecionamento ante a impossibilidade de rever o posicionamento por esbarrar no óbice da 

Súmula nº 07. 

Diante da análise dos aludidos julgados, é possível constatar que os contribuintes 

devem utilizar todas as ferramentas asseguradas pelo devido processo legal para demonstrar 

quaisquer ilegalidades na atribuição da responsabilidade solidária em primeira e segunda 

instância. Isto porque, como é uma problemática que a análise do caso concreto e das provas 

produzidas é fundamental para um provimento jurisdicional justo, ou pelo condizente com o 

ordenamento jurídico vigente, quando a controvérsia chega ao Superior Tribunal Justiça 

normalmente esbarra na Súmula 07, que impede o reexame das provas, como se verifica na 

transcrição das ementas dos julgados do STJ (casos 05 a 07). Assim, por mais que o julgador 

da Corte Especial tenha a competência de analisar eventual violação à legislação 

infraconstitucionais, que no caso seria os arts. 124 e 133 a 135, do CTN, dificilmente vai 

reformar a decisão proferida pelo colegiado local que analisou profundamente, ou pelo menos 

é para analisar, o contexto fático probatório. 

Após os comentários a respeito dos aludidos acórdãos, é indispensável perquirir 

esses entendimentos à luz do ordenamento jurídico vigente. 

 

3.2.1. Do uso das presunções e indícios jurídicos na atribuição da responsabilidade tributária 

de grupos econômicos. 

 

A relação jurídico tributária é criada pelo Direito, portanto a lei prescreve o vínculo 

entre o Estado e o particular estabelecendo a obrigação tributária e identificando o responsável 

por exigir a prestação pecuniária e pelo seu recolhimento126. Quanto ao sujeito ativo da 

obrigação tributária, o titular da capacidade tributária ativa, como dito, não há tantas 

 

126 Art.113, do CTN. A obrigação tributária é principal ou acessória. § 1º A obrigação principal surge com a 
ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se 
juntamente com o crédito dela decorrente. § 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por 
objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos 
tributos. § 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal 
relativamente à penalidade pecuniária. 
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controvérsias, pois será sempre a pessoa jurídica de direito público com competência 

estabelecida pela Constituição Federal para instituir a exação tributária, salvo algumas exceções 

que o próprio Código Tributário disciplina, como também discussões envolvendo ICMS e/ou 

ISS, que Estados e Municípios travam uma verdadeira guerra fiscal para arrecadação desses 

impostos, causando dúvidas quanto à capacidade ativa. Todavia, neste momento o que interessa 

é a análise do sujeito passivo da relação jurídico tributário, aquele que está obrigado no 

pagamento da obrigação tributária.  

O Código Tributário Nacional traz em seu art. 121 o sujeito passivo da obrigação 

tributária, distinguindo em contribuinte e responsável. O primeiro sendo aquele que possui 

“relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador” e o segundo 

aquele que “sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição 

expressa de lei”127. 

Ricardo Lobo Torres esclarece essa distinção: 

 

O contribuinte em o débito (debitum, Schuld), que é o dever de prestação e a 
responsabilidade (Haftung), isto é, a sujeição do seu patrimônio ao credor (obligatio), 
enquanto o responsável tem a responsabilidade (Haftung), sem ter o débito (Schuld), 
pois ele paga o tributo por conta do contribuinte.128 

 

A figura do contribuinte por ter relação direta e pessoal com o fato gerador da 

obrigação tributária não nos interessa para o estudo da problemática proposta. Por outro lado, 

o responsável tributário é uma terceira pessoa, que não possui relação direta com o fato gerador 

da obrigação tributária, mas possui um vínculo que lhe atribui caráter supletivo ao cumprimento 

 
127 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: I - contribuinte, quando tenha relação 
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador; II - responsável, quando, sem revestir a 
condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. 

128 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. 9ª edição. Rio de Janeiro; São Paulo: 
Renovar, 2002, p.228, apud SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 8ª edição. São Paulo: Saraiva 
Educação, 2018, p. 571. 
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da referida obrigação. Constatado esse vínculo, o responsável tributário pode responder 

solidariamente pelo cumprimento da obrigação tributária.129 

Paulo de Barros Carvalho explica que a figura do responsável tributário aparece 

quando o sujeito escolhido sai da “compostura interna do fato tributário” e pondera a existência 

dos limites estabelecidos na própria regra matriz de incidência tributária. 

 

Caso diverso é aquele em que o legislador refoge aos limites do suporte factual 
tributário, indo à procura de pessoa estranha àquele acontecimento do mundo, para 
fazer dele o responsável pela prestação tributária, que de forma supletiva, que na 
condição de sujeito passivo exclusivo. Aproveitando-se dessas referências, a 
autoridade legislativa exerce sua competência, autolimitando-se ao compor a 
descrição normativa. Feito isso, não pode transpor as fronteiras do fato que ele mesmo 
(legislador ordinário) demarcou, a não ser que venha a refazer a regra-matriz, 
mexendo no arcabouço do tributo, o que também só é possível se mantiver o núcleo 
de referência que a Constituição lhe atribuiu.130 

 

Esses limites já foram, inclusive, enfrentados pelo plenário do Supremo Tribunal 

Federal em sede de repercussão geral. 

 

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. 
RETENÇÃO DE 11% ART. 31 DA LEI 8.212/91, COM A REDAÇÃO DA LEI 
9.711/98. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Na substituição tributária, sempre teremos 
duas normas: a) a norma tributária impositiva, que estabelece a relação contributiva 
entre o contribuinte e o fisco; b) a norma de substituição tributária, que estabelece a 
relação de colaboração entre outra pessoa e o fisco, atribuindo-lhe o dever de recolher 
o tributo em lugar do contribuinte. 2. A validade do regime de substituição tributária 
depende da atenção a certos limites no que diz respeito a cada uma dessas relações 
jurídicas. Não se pode admitir que a substituição tributária resulte em transgressão às 
normas de competência tributária e ao princípio da capacidade contributiva, 
ofendendo os direitos do contribuinte, porquanto o contribuinte não é substituído no 
seu dever fundamental de pagar tributos. A par disso, há os limites à própria instituição 
do dever de colaboração que asseguram o terceiro substituto contra o arbítrio do 
legislador. A colaboração dele exigida deve guardar respeito aos princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade, não se lhe podendo impor deveres inviáveis, 
excessivamente onerosos, desnecessários ou ineficazes. 3. Não há qualquer 
impedimento a que o legislador se valha de presunções para viabilizar a substituição 

 

129 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.  

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. 

130 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 10ª edição. São Paulo: 
Saraiva, 2015, p. 235. 
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tributária, desde que não lhes atribua caráter absoluto. (STF, RE nº 603.191, Relator 
Ministro Dias Tófoli, DJe 05.09.2011). 

 

A doutrina costuma classificar a responsabilidade tributária em duas modalidades, 

sendo elas: a responsabilidade por transferência (stricto sensu) ou por substituição. A primeira 

a figura do responsável tributário surge após a ocorrência do fato gerador e do surgimento da 

obrigação tributária, sendo incluído no polo passivo da relação em virtude da ocorrência de 

outro fato. A responsabilidade por substituição a obrigação tributária já nasce com a figura do 

responsável tributário na relação tributária, ao invés de o contribuinte. 

A responsabilidade dos grupos econômicos certamente nasce após a ocorrência do 

fato gerador e do surgimento da obrigação tributária, decorre, portanto, de uma transferência, 

sendo indispensável o vínculo entre as empresas que se diz do mesmo grupo econômico com o 

fato gerador, sob pena de violar as normas de definição de competência tributária. 

Os dispositivos que cuidam da responsabilidade tributária no Código Tributário 

Nacional são os arts. 124, 128, 134 e 135131. O art. 124 fala na atribuição da responsabilidade 

solidária quando existe “interesse comum na situação que constitua o fato gerador”, porém esse 

interesse deve ser vinculado ao fato gerador para autorizar qualquer espécie de 

responsabilidade. E essa vinculação somente pode ocorrer diante das hipóteses de 

responsabilidade previstas nos dispositivos acima mencionados. 

 

131 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. 

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. 

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. 



 

93 

 

No tocante à responsabilidade de empresas integrantes de um mesmo grupo 

econômico, Ives Gandra da Silva Martins comenta: 

 

O mesmo “interesse” sem vinculação ao fato gerador não autoriza qualquer espécie 
de responsabilidade.  

E empresas integrantes do mesmo “grupo econômico”, desvinculadas em suas ações, 
objetivos, atos ou fatos geradores, não estão sujeitas à solidariedade e, por 
consequência, ao redirecionamento da dívida tributária. 

Por isto faz menção o legislador complementar a interesse comum em situação que 
“constitua fato gerador da obrigação principal.132 

 

O referido autor conclui ainda que:  

 

A não realização, por parte da outra empresa, de fatos geradores, na verdade 
protagonizados por outra, e o suficiente para excluí-la de qualquer responsabilidade 
tributária, sendo ilegal o redirecionamento da cobrança contra ela, por gerar, a meu 
ver, violação do princípio da capacidade contributiva e efeito confisco.133 

 

Através dos ensinamentos do referido autor, é possível constatar que o mero 

interesse econômico não é suficiente para caracterizar o interesse comum e a vinculação com o 

fato gerador. Nesse sentido, há, inclusive, precedentes tanto do Superior Tribunal de Justiça 

quanto do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a saber: 

 

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 
FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. 
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos 
termos da jurisprudência pacífica do STJ, 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. 2. Hipótese em que o 
Tribunal de origem, com base no conjunto probatório, reconheceu a prática de 
atividades comuns entre as empresas integrantes do grupo econômico, de forma a 
reconhecer a responsabilidade tributária solidária e, consequentemente, a justificar a 
legitimidade passiva. Logo, a modificação do julgado requer o reexame de fatos e 
provas, o que é vedado ao STJ, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 
Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1433631 PE 2014/0022964-3, 
Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 10/03/2015, T2 - 
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2015) 

 
132 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Grupos Econômicos. Coordenador Ives Gandra da Silva 
Martins/conferencista inaugural Humberto Ávila. Editora Lex Magister. Porto Alegre. 2015, p. 37. 
133

 Idem, p. 49. 
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GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. PESSOA JURÍDICA. 
PRESSUPOSTOS. COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA COMUM DO FATO 
GERADOR. INOCORRÊNCIA. 
Apenas 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. Recurso Voluntário Provido em Parte. (CARF, 
Acórdão nº 2403-002685, Terceira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda 
Seção, 09/09/2014) 

 

O fato é que pela legislação tributária um grupo econômico pode ser 

responsabilizado solidariamente na hipótese de possuir interesse comum na situação que 

constitui o fato gerador da obrigação tributária, na dicção do art. 124, I, do CTN. Todavia, essa 

situação nem sempre ocorre, descaracterizando, assim, a responsabilidade tributária, uma vez 

que a existência por si só de grupo econômico ou a existência de mero interesse econômico não 

basta para caracterizar a prática em conjunto de circunstância que defina a ocorrência do fato 

gerador.  

Na verdade, é importante destacar que nenhum dos dispositivos constantes no 

Código Tributário Nacional, que versam sobre a responsabilidade tributária, trazem a figura do 

grupo econômico, muito menos aponta qual conceito deve ser seguido para fins tributários, se 

do direito societário, trabalhista, etc., o que torna mais tormentosa a presente problemática. 

Portanto, para aprofundarmos no estudo, é indispensável recorrermos às normas de direito 

societário para compreender o conceito e os pressupostos de um grupo econômico. 

A Lei nº 6.404/76, que dispõe acerca das sociedades por ações, traz os requisitos 

configuradores do grupo econômico, a saber: 

 

 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. 

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

 

Através dos dispositivos acima transcritos é possível extrair que um grupo 

econômico de empresas existe quando sociedades, de comum acordo, agem em conjunto a fim 

de concretizar os seus objetivos sociais, restando preservada a personalidade jurídica e o 
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patrimônio de cada uma. Essa convenção entre as sociedades pode ser formal ou não, 

configurando neste último caso o grupo econômico de fato. 

A legislação societária não traz expressamente o conceito de grupo econômico de 

fato, mas segundo a Maria Rita Ferragut a legislação trabalhista (art. 2º, 2º, da CLT), 

previdenciária e tributária (IN RFB nº 971/2009) trazem conceitos que podem ser extraídas as 

seguintes características: (i) “uma das sociedades tenha influência significativa na outra sem 

controlá-la (coligada)” ou (ii) “uma das empresas seja titular de direitos de sócio sobre outras 

que lhe assegure, de modo permanente, preponderância nas deliberações, em especial o de 

eleger a maioria dos administradores, hipótese em que será considerada sociedade 

controladora”.134 

Paulo de Barros Carvalho comenta sobre o assunto. 

 

Situações há, porém, em que diversas sociedades se unem e concentram suas forças 
econômicas, sem formalizar convenção. Nesse caso, têm-se os chamados 
“conglomerados de fato”. Para que se caracterizem, também é necessária a formação 
de entidade econômica de relevância jurídica, mediante união de esforços das 
sociedades integrantes e havendo influência dominante e uma pessoa jurídica sobre 
as demais. Como bem esclarece Tercio Sampaio Ferraz Junior, os grupos econômicos 
de fato, embora não se submetam a uma convenção formal, devem atender às mesmas 
características do grupo convencional, com a ocorrência de influência dominante135. 

 

A partir dessas premissas o referido autor entende que a configuração de grupo 

econômico exige: “(i) existência de diversas empresas com personalidade jurídica própria, mas 

(ii) sob direção, controle ou administração de outra, o que, no direito empresarial, recebe o 

nome de influência dominante”136. 

Por sua vez, a legislação trabalhista traz na Consolidação da Leis do Trabalho o 

seguinte conceito de grupo econômico. 

 

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. 

 

134
 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária dos grupos econômicos: aumento de arrecadação em 

detrimento da legalidade? Disponível em: 
http://www.fiscosoft.com.br/main_online_frame.php?home=federal&secao=2&secao=2&page=index.php?PID=
304250 
135 CARVALHO, Paulo de Barros. Grupos Econômicos. Coordenador Ives Gandra da Silva Martins/conferencista 
inaugural Humberto Ávila. Editora Lex Magister. Porto Alegre. 2015, p. 74. 
136 Idem, p. 75. 
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(...) 

§ 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. 

 

É importante sempre ter em mente que quando se fala em Direito Tributário estamos 

sob os primados do princípio da tipicidade e da legalidade tributária. A importação de conceito 

de outras legislações é aceita, por força do art. 110, do CTN137, mas não com forma de cobrar 

tributo. Este tão somente por meio de lei, jamais por analogia, tendo vista a norma disposta no 

art. 108, § 1º, CTN138. 

A Lei nº 8.212/91 em seu art. 30, IX139, determina que as empresas que integram o 

mesmo grupo econômico respondem solidariamente pelas obrigações previdenciárias 

decorrentes da referida lei, porém não define grupo econômico. Por sua vez, a Instrução 

Normativa RFB nº 971/09, que dispõe sobre as normas gerais da tributação previdenciária, 

trouxe em seu art. 494 a definição de grupo econômico, provavelmente inspirada no conceito 

da legislação trabalhista, pois estabelece que “caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) 

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

compondo grupo industrial, comercial, ou qualquer outra atividade econômica.” 

Contudo, em que pese a referida legislação, que é específica para fins tributários, 

disciplina acerca da responsabilidade dos grupos econômicos e traz um conceito de grupo 

econômico cuja constitucionalidade é bastante duvidosa, uma vez que o assunto é tratado 

inicialmente por uma lei ordinária, quando na verdade a Constituição Federal reserva o assunto 

à lei complementar140. Além disso, extrapola os conceitos trazidos pelo Código Tributário 

Nacional nos arts. 124 e 125. O assunto também já foi enfrentado pelo Supremo Tribunal 

 
137 Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas 
de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos 
Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências 
tributárias. 
138 Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária 
utilizará sucessivamente, na ordem indicada: (...) § 1º O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de 
tributo não previsto em lei. 
139 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; 
140 Art. 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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Federal no julgamento do RE 562.276, reconhecendo a inconstitucionalidade material do 

dispositivo constante na legislação previdenciária141. 

Todavia, a Receita Federal do Brasil, no final do exercício de 2018, editou o Parecer 

Normativo Cosit/RFB nº 04, de 10 de dezembro de 2018, cuja ementa merece destaque. 

 

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE 
TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. 
ATO VINCULADO AO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO. GRUPO 
ECONÔMICO IRREGULAR. EVASÃO E SIMULAÇÃO FISCAL. ATOS QUE 
CONFIGURAM CRIMES. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. NÃO 

 
141 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 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 contrário 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 
consequênciaconseqüência 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. (STF, RE 
562.276/PR, Relatora Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 03/11/2010). 
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OPOSIÇÃO AO FISCO DE PERSONALIDADE JURÍDICA APENAS FORMAL. 
POSSIBILIDADE.  

A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN 
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato 
jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária 
como o ilícito que a desfigurou.  

A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda 
que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do 
contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em 
sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito 
com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo. 

 São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da personalidade 
jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas 
jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e 
simulação e demais atos deles decorrentes; (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).  

O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das 
atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a 
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza 
indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes 
possuem interesse comum para serem responsabilizados. Contudo, não é a 
caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária, 
mas sim o abuso da personalidade jurídica. 

 Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera administrativa 
(como multas), mas também na penal, são passíveis de responsabilização solidária, 
notadamente quando configuram crimes.  

Atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento tributário abusivo 
na medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência condizente com 
a forma para supressão ou redução do tributo que seria devido na operação real, 
mediante abuso da personalidade jurídica. 

Restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico tributário, 
incluído o ilícito, a não oposição ao Fisco da personalidade jurídica existente apenas 
formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa e expansiva.  

Dispositivos Legais: art. 145, §1º, da CF; arts. 110, 121, 123 e 124, I, do CTN; arts. 
71 a 73 da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964; Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976; arts. 60 e 61 do DecretoLei nº 1.598. de 26 de dezembro de 1977; art. 61 da 
Lei nº 8.981, de 1995; arts. 167 e 421 do Código Civil. 

 

O referido parecer analisa a responsabilidade tributária prevista no art. 124, do 

CTN, como forma de responsabilização solidária de empresas integrantes do mesmo grupo 

econômico e traz algumas ponderações que antes não eram consideradas pelas autoridades 

fazendárias, e a até mesmo pelas autoridades judiciais, como por exemplo a necessidade de 

existência de vínculo com o fato jurídico tributário, e não econômico, para configurar a 

existência de interesse comum. Contudo, segundo aludido parecer, esse vínculo pode ser tanto 
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o ato lícito que gerou a obrigação tributária, como o ilícito que a desfigurou, e pode também 

estar tanto relacionado com a situação que constitui o fato como a situação vinculada ao fato. 

Além de considerar como interesse comum a abrangente “situação vinculada ao 

fato”, pois se refere à tudo relacionado àquele fato e não apenas à sua constituição, como 

pressupostos para atribuição da responsabilidade solidária considera como ato ilícito “(i) abuso 

da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das 

pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e simulação 

e demais atos deles decorrentes; (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.”. 

Admite ainda a configuração do grupo econômico irregular através de prova 

indireta, presumindo que a unidade de direção e de operação das atividades empresariais de 

mais de uma pessoa jurídica quando demonstrada artificialidade da separação jurídica da 

personalidade, o que poderia concluir que esse grupo irregular estaria realizando indiretamente 

o fato gerador dos respectivos tributos, havendo, por consequência, interesse comum. 

O Parecer Normativo em questão traz, na verdade, uma extensão da 

responsabilidade tributária constante no art. 124, do CTN, pois jamais através da leitura 

simplória do referido dispositivo legal se poderia chegar à tais conclusões. Com o aludido ato 

normativo qualquer pessoa relacionada ao fato, e não apenas à sua constituição, que assume a 

direção de mais uma empresa e comete ato lícito ou ilícito, pode ser responsabilizado 

solidariamente.  

Assim, além de alargar a relação jurídico tributária para qualquer terceiro que 

possua relação com a situação do fato gerador, dentre eles: contador, advogado, etc., é uma 

forma de legitimar a solidariedade presumida e o uso da prova indireta, mesmo quando diante 

de uma prova direta sem qualquer valoração, possibilitando, assim, que a mera relação familiar 

ou interesse econômico seja pressuposto para atribuição da responsabilidade tributária. 

Embora esse parecer normativo tenha sido editado recentemente pela Receita 

Federal, não é de agora que os órgãos fazendários procuram meios mais eficazes de atribuir à 

responsabilidade tributária à terceiros. Exemplo disso consiste na Lei nº 13.606, de 09 de janeiro 
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de 2018, trouxe alterações à Lei nº 10.522/2002142, acrescendo, dentro outros dispositivos, o 

art. 20-D, com seguinte redação. 

 

Art. 20-D.  Sem prejuízo da utilização das medidas judicias para recuperação e 
acautelamento dos créditos inscritos, se houver indícios da prática de ato ilícito 
previsto na legislação tributária, civil e empresarial como causa de responsabilidade 
de terceiros por parte do contribuinte, sócios, administradores, pessoas relacionadas e 
demais responsáveis, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderá, a critério 
exclusivo da autoridade fazendária; (Incluído pela Lei nº 13.606, de 2018). 

I - notificar as pessoas de que trata o caput deste artigo ou terceiros para prestar 
depoimentos ou esclarecimentos; (Incluído pela Lei nº 13.606, de 2018). 

II - requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, 
estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da Administração Pública 
direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios; (Incluído pela Lei nº 13.606, de 2018). 

III - instaurar procedimento administrativo para apuração de responsabilidade por 
débito inscrito em dívida ativa da União, ajuizado ou não, observadas, no que couber, 
as disposições da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. (Incluído pela Lei nº 13.606, 
de 2018). 

 

O aludido dispositivo legal deixa à critério da Procuradoria da Fazenda Nacional 

instaurar administrativamente procedimento de apuração de responsabilidade de terceiros por 

parte do contribuinte quando houver indícios da prática de ato ilícito. Até então nenhuma 

ilegalidade, uma vez que Portaria PGFN nº 948/2017 já regulamentava o Procedimento 

Administrativo de Reconhecimento de Responsabilidade (PARR) nos casos de dissolução 

irregular. Contudo, é importante ponderar que a referida norma deve ser observada quando 

estivermos falando de prévio procedimento de constituição de crédito tributário, não podendo 

ficar à critério à Fazenda Nacional, após lançado o crédito tributário indicar como devedor 

alguém que contra o qual o lançamento não foi feito143. 

A mesma Lei nº 13.606/2018 inseriu também o art. 20-B, §3º, II à Lei nº 

10.522/2002, que trouxe o instituto da averbação pré-executória, regulamentado pela Portaria 

PGFN nº 33/2018, possibilitando a constrição de bens do contribuinte e dos responsáveis 

tributário, inclusive um grupo econômico, em instância administrativa sem o crivo do Poder 

Judiciário. Para isso, caberia apenas a Fazenda demonstrar indícios da prática de ato ilícito 

 

142
 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10522.htm 

143 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Medida Cautelar Fiscal e os impactos da Lei nº 13.606/2018. In: 
FRATTARI, Rafhael; LOBATO, Valter (Coord.). 30 anos da Constituição Federal de 1988: uma nova era da 
tributação? – Estudos em homenagem ao Professor Sacha Calmon. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2019, p. 376. 
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previsto na legislação tributária, civil e empresarial, indo além dos pressupostos dispostos no 

art. 135, III, do CTN, e da dissolução irregular. 

Relevantes são as lições de Hugo de Brito Machado Segundo acerca das aludidas 

alterações legislativas. 

 

Nessa ordem de ideias, retirar do Judiciário a decisão sobre se os bens do cidadão 
devem ser indisponibilizados, e em que medida, transferindo-a ao próprio credor, 
representa claro retrocesso, notadamente ao se pensar que a separação de poderes, 
mesmo que minimamente, ainda representa uma importante forma de fazer com que 
as instituições limitadoras do poder político funcionem. O princípio democrático 
garante a proteção dos contribuintes, pois os políticos invariavelmente se elegem 
prometendo gastar mais, o que envolve maior necessidade de recursos e a necessidade 
de uma Suprema Corte destinada a conter abusos nas tentativas de obter esses 
recursos, e isso para não referir às falhas de estado, frequentemente esquecidas por 
quem imagina que sempre utilizará os recursos arrecadados de maneira mais 
proveitosa para sociedade do que os particulares que deles foram provados com a 
tributação. Tampouco a mera separação de poderes, pois os três poderes têm interesse 
na arrecadação tributária, por pertencerem ao credor tributário, que os mantém. Daí a 
importância de garantias e de instituições destinadas a atribuir maior imparcialidade 
a quem aplica normas jurídicas na conflituosa relação entre fisco e contribuintes, e a 
viabilizar uma mais adequada tutela dos direitos decorrentes das normas de direito 
material, garantias e instituições que, no caso da Lei n 13.606/2018, como se percebe, 
são completamente afastadas.144 

 

Esses entendimentos tanto da Receita da Federal como da Procuradoria da Fazenda 

Nacional podem causar extrema insegurança jurídica, à medida que fica à cargo dos órgãos 

administrativos a escolha dos indícios capazes de imputar a responsabilidade solidária tributária 

e, por consequência, averbar pré-executoriamente o patrimônio de quem a Fazenda Nacional 

entendeu que teria interesse comum na prática do ilícito que mascarou o fato gerador da 

obrigação tributária ou na “situação vinculada ao fato gerador”. 

O conceito indeterminado “interesse comum”, embora seja necessário para conferir 

à Administração uma liberdade discricionária também, é um conceito jurídico, sujeito, portanto, 

ao controle jurisdicional como consequência da adoção do Estado de Direito, não podendo ser 

admitida a prática de condutas arbitrárias que violem direitos e garantias asseguradas pela 

Constituição Federal. 

Para fins tributários não importa a unidade de direção ou a existência de 

administradores em comum, muito menos a existência de laços familiares e interesses 

 
144 Idem, p. 370. 
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econômicos, pois o Código Tributário Nacional apenas atribui a responsabilidade solidária para 

aquelas empresas que possuem interesse comum na constituição do fato gerador ou que se 

utiliza de atos fraudulentos. Elementar, portanto, a demonstração inequívoca da Fazenda 

Pública. Embora a jurisprudência do CARF seja predominante nesse sentido, e nos casos 

analisados o TRF5 tenha observado, em sua maioria, esses pressupostos, após o Parecer 

Normativo nº 4/2018 é possível a relativização desse entendimento. 

As características inerentes ao grupo econômico são relevantes para construção do 

interesse comum na constituição do fato gerador, porém existem situações em que o controle 

da direção não existe, mas que, com base em um conjunto provas indiretas, constata-se um 

grupo econômico de fato.  

Maria Rita Ferragut, inclusive, elenca os indícios mais comuns existentes nesse tipo 

de situação. 

 

- Independência meramente formal de pessoas jurídicas (que, na realidade, submetem-
se a uma mesma unidade gerencial, laboral e patrimonial) 

- Identidade de administradores e contadores 

- Formação de quadro societário pelos mesmos indivíduos ou seus parentes 

- Estrutura administrativa compartilhada 

- Atuação idêntica, similar ou complementar145 

 

Os referidos indícios não podem ser considerados de forma isolada, sempre deve 

ser analisado o acervo probatório correspondente ao caso concreto. Normalmente com mais de 

um dos indícios acima transcritos é que seria possível concluir, ainda passível de refutação, pela 

existência interesse comum na constituição do fato gerador ou da prática de ato fraudulento. 

Lembrando mais uma vez os ensinamentos de Maria Rita Ferragut em relação ao 

uso da prova indireta, especialmente as presunções, deve-se observar alguns requisitos sendo 

eles: a sua utilização de forma subsidiária, inexistência de prova em sentido contrário, 

“gravidade, precisão e concordância dos indícios.”146 

 
145 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária dos grupos econômicos: aumento de arrecadação em 
detrimento da legalidade? Disponível em: 
http://www.fiscosoft.com.br/main_online_frame.php?home=federal&secao=2&secao=2&page=index.php?PID=
304250. 
146 FERRAGUT, Maria Rita. Presunções no Direito Tributário. 2ª edição. Quartier Latin. São Paulo. 2005, p. 
139-140. 
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Além de medidas administrativas para atribuição da responsabilidade tributária do 

grupo econômico, a Fazenda Nacional possui um instrumento processual de grande utilidade, 

que poderia ser mais explorado para garantir a cobrança do crédito tributário, sendo ele: as 

ações cautelares fiscais. É possível, portanto, que o Fisco tanto por meio da lavratura de um 

auto de infração, como por meio do ajuizamento de ação cautelar fiscal atribuir a 

responsabilidade tributária de terceiro, obviamente sempre justificando através de provas 

idôneas da transferência da responsabilidade.  

A ação cautelar fiscal ainda subsiste como exceção à regra, uma vez que o 

CPC/2015 deixou de disciplinar a acerca dos processos cautelares, podendo ser utilizada como 

um instrumento acautelatório e instrumental a fim de garantir o resultado útil da ação executiva 

fiscal. É disciplinada pela Lei nº 8.397/92, que possibilita sua interposição de forma 

preparatória e incidental, porém sempre dependente do processo executivo. 

Os pressupostos das medidas cautelares fiscais devem ser avaliados em juízo, o que 

diante das medidas de cobranças administrativas introduzidas pela Lei nº 13.606/2018 à Lei nº 

10.522/2002 o princípio da inafastabilidade da jurisdição resta amesquinhado e a referida ação 

cautelar perde a sua razão de ser. 

Hugo de Brito Machado critica a Ação Cautelar Fiscal por entender ser um 

procedimento inútil, pois sustenta que somente pode ser ajuizada quando da constituição 

definitiva do crédito tributário e, uma vez constituído, pode a Fazenda ajuizar a execução fiscal 

e obter a penhora de bens147. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça148 e o próprio texto 

da Lei nº 8.397/92 já não exigem mais a constituição definitiva do crédito tributário para o 

ajuizamento do procedimento assecuratório, uma vez que, por mais temerário que seja, a 

finalidade é evitar a interposição de recursos protelatórios para o esvaziamento patrimonial. 

Assim como todo procedimento cautelar, as cautelares fiscais tem como requisitos 

gerais o fummus boni iuris e o periculum in mora, que consistem na existência do crédito 

tributário regulamente constituído e na ameaça pelo sujeito passivo de se esquivar de forma 

fraudulenta do cumprimento da obrigação tributária, seja através da alienação do patrimônio, 

seja contraindo dívidas que onerem excessivamente o seu patrimônio.  

 
147 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 39ª Edição. Malheiros. São Paulo, p. 483. 
148 REsp 689.472/SE. 
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O art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 8.397/92149 permite, contudo, o ajuizamento da 

medida cautelar sem a constituição definitiva do crédito tributário quando o contribuinte, 

notificado a pagar a dívida, tenta ou coloca seus bens em nome de terceiro e ou aliena bens e 

direitos sem a prévia comunicação. De acordo com o Hugo de Brito Machado Segundo, o 

referido dispositivo da lei ordinária é questionável quando confrontados com as normas 

constitucionais que resguardam o devido processo legal, o contraditório e a ampla, como 

também o próprio Código Tributário Nacional, que possui status de lei complementar, ao 

admitir em seu art. 151, III, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário na interposição 

de reclamações e recursos administrativos150. 

Constatado esses requisitos, o juiz poderá conceder o provimento liminar até 

mesmo inaudita altera parte, cujo principal efeito é a indisponibilidade de bens do sujeito 

passivo necessários à satisfação do crédito tributário151. No caso da pessoa jurídica, essa 

indisponibilidade recairá somente sobre os bens do seu ativo permanente, a fim de possibilitar 

que a empresa continue a exercer suas atividades, no entanto, segundo o art. 4º, §1º, da Lei nº 

8.397/92, estende essa indisponibilidade: 

 

Art. 4° A decretação da medida cautelar fiscal produzirá, de imediato, a 
indisponibilidade dos bens do requerido, até o limite da satisfação da obrigação. 

§ 1° Na hipótese de pessoa jurídica, a indisponibilidade recairá somente sobre os bens 
do ativo permanente, podendo, ainda, ser estendida aos bens do acionista controlador 
e aos dos que em razão do contrato social ou estatuto tenham poderes para fazer a 
empresa cumprir suas obrigações fiscais, ao tempo: 

a) do fato gerador, nos casos de lançamento de ofício; 

b) do inadimplemento da obrigação fiscal, nos demais casos. 

 
149  Art. 1° O procedimento cautelar fiscal poderá ser instaurado após a constituição do crédito, inclusive no curso 
da execução judicial da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 
autarquias. Parágrafo único. O requerimento da medida cautelar, na hipótese dos incisos V, alínea "b", e VII, do 
art. 2º, independe da prévia constituição do crédito tributário     
150 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo Tributário. 9ª edição. São Paulo: Atlas, 2017, p. 321. 
151  Art. 4° A decretação da medida cautelar fiscal produzirá, de imediato, a indisponibilidade dos bens do 
requerido, até o limite da satisfação da obrigação. § 1° Na hipótese de pessoa jurídica, a indisponibilidade recairá 
somente sobre os bens do ativo permanente, podendo, ainda, ser estendida aos bens do acionista controlador e aos 
dos que em razão do contrato social ou estatuto tenham poderes para fazer a empresa cumprir suas obrigações 
fiscais, ao tempo: a) do fato gerador, nos casos de lançamento de ofício; b) do inadimplemento da obrigação fiscal, 
nos demais casos; § 2° A indisponibilidade patrimonial poderá ser estendida em relação aos bens adquiridos a 
qualquer título do requerido ou daqueles que estejam ou tenham estado na função de administrador (§ 1°), desde 
que seja capaz de frustrar a pretensão da Fazenda Pública; § 3° Decretada a medida cautelar fiscal, será comunicada 
imediatamente ao registro público de imóveis, ao Banco Central do Brasil, à Comissão de Valores Mobiliários e 
às demais repartições que processem registros de transferência de bens, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 
façam cumprir a constrição judicial. 
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Como bem alerta Hugo de Brito Machado Segundo, a expressão poderá não admite 

a extensão dos efeitos da indisponibilidade em qualquer caso, significa, na verdade, uma 

interpretação conforme a Constituição e ao Código Tributário Nacional, pois para que os bens 

das pessoas físicas que decidem em nome da pessoa jurídica sejam atingidos deve a Fazenda 

Pública demonstrar os pressupostos constantes no art. 135, III, CTN, e com amparo no art. 124, 

I, do CTN, é possível atribuir a responsabilidade tributária às pessoas físicas e jurídicas 

integrantes do mesmo grupo econômico do sujeito passivo executado152. 

O fato é que muitas situações a Fazenda Pública utiliza a cautelar fiscal para ver 

declarada a responsabilidade de pessoas físicas e jurídicas, que sequer são integrantes do quadro 

societário da devedora, para posteriormente inseri-las no polo passivo da execução fiscal 

correspondente ou pedir o seu redirecionamento. Não há qualquer ilegalidade em tal estratégia. 

Assegurar a garantia do crédito tributário é um o principal objetivo da cautelar fiscal, no 

entanto, é preciso que o Fisco demonstre a ocorrência dos fatos que levam ao alargamento da 

responsabilidade. 

Hugo de Brito Machado Segundo traça os seguintes comentários sobre o tema, a 

saber. 

 

(...) a circunstância de integrarem um mesmo grupo econômico, por si só, não justifica 
a atribuição de responsabilidade de uma pessoa jurídica por débitos de outra, por 
razões que serão explicadas adiante. Caso se comprove que uma ou várias pessoas 
jurídicas são usadas abusivamente com o propósito de encobrir a prática de atos 
ilícitos, havendo inclusive confusão patrimonial entre elas, com a configuração de 
fraude ou simulação, todas poderiam, em tese, ser desconsideradas, mas essa é outra 
questão, que nada tem a ver com o enquadramento de várias sociedades como um 
“grupo econômico” a fim de ser responsabilizarem todas elas solidária e 
reciprocamente. 

(...) cabe insistir que o art. 124 do CTN não cuida da atribuição de responsabilidade. 
Ele dispõe sobre a forma como pessoas que já são responsáveis, em razão da 
incidência de outros dispositivos do Código, poderão ser chamadas a responder, vale 
dizer, se solidária ou subsidiariamente. Por isso mesmo, o STJ tem decidido 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 da referida situação”153 

(...) 

Em se tratando do inciso II, do art. 124, as pessoas que a lei pode considerar 
solidariamente responsáveis são, por igual, aquelas que, mesmo não tendo interesse 

 
152 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo Tributário. 9ª edição. São Paulo: Atlas, 2017, p. 322-324. 
153 STJ, 2ª Turma, AgRg no AREsp 429.923/SP, Dje de 16.12.2013. 
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jurídico comum na situação que configura o fato gerador, podem ser consideradas 
responsáveis por outra razão, a saber, em virtude de lei específica fundada no art. 128 
do CTN (e, nessa condição, indiretamente vinculadas à situação que configura fato 
gerador), ou de subsumirem a uma das hipóteses previstas nos arts. 130 a 135. Nunca 
o art. 124, II, poderia ser visto como uma autorização para que o legislador ordinário 
de cada pessoa tributante eleja arbitrariamente qualquer pessoa como responsável, 
pois isso equivaleria não apenas de tornar desnecessários todos os demais artigos do 
CTN dedicados à responsabilidade (a começar pelo art. 128), mas ainda seria 
incompatível com relevantes disposições constitucionais pertinentes ao tema.154 

 

Como ressalta o referido autor, o Fisco não pode eleger ao seu arbítrio o responsável 

pelo cumprimento da obrigação tributária, pois se assim fosse, obviamente, buscaria, no caso 

dos grupos econômicos, a empresa que possui maior solvabilidade. Acontece que há diversos 

precedentes que refutam a atribuição de responsabilidade solidária passiva em execução fiscal 

em razão da simples existência de um grupo econômico, calha citar: AgRg no Ag nº 1.240.335 

(1ª Turma DJ  25/11/2011, Rel. Arnaldo Esteves Lima); AgRg no AREsp nº 21.073 (1ª Turma, 

DJ 26/10/2011, Rel. Humberto Martins); EREsp 834.044 (1ª Turma, DJ 29/09/2010) , EDcl  no 

AgRg no Agravo de REsp 429.923 (2ª Turma, DJ 16/12/2013), REsp 968.564 (5ª Turma, DJ 

02/03/2009), AgRG no Ag 1.055860 (1ª Turma, DJ 26/03/2009). 

Quando se fala na existência do grupo econômico formal, nos termos do art. 265 e 

seguintes da Lei nº 6.404/1976, a prática de atos em conjunto pelas empresas integrantes do 

grupo econômico e a controle das decisões são mais evidentes, porém os casos mais comuns 

como os aqui demonstrados, e também mais polêmicos, são os envolvendo os grupos 

econômicos de fato justamente em razão da dificuldade de obter prova tanto a prova do interesse 

comum na constituição do fato gerador como da prática de um ato ilícito. 

Na verdade, a figura do grupo econômico de fato se tornou para o Fisco uma 

presunção de solidariedade, como um forte indício da prática de ilícitos com a finalidade de 

ludibriar o Fisco por meio de simulações, fraudes e abuso de formas para deixar de adimplir a 

obrigação tributária, mas, conforme já destacado, a simples existência de grupo econômico não 

é capaz de ensejar a responsabilidade solidária. 

Repita-se a prova indireta jamais pode ser utilizada isoladamente, a análise do caso 

concreto e o levantamento de outras provas, ainda que indiciárias, é indispensável para que seja 

possível ter acesso a verdade relativa, uma vez que a verdade absoluta é inalcançável.  

 
154 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo Tributário. 9ª edição. São Paulo: Atlas, 2017, p. 327-328. 
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Por isso que Marcelo Guerra Martins155 afirma existir alguns indícios que apontam 

para ocorrência do controle da direção por uma única empresa para fins de desconsideração da 

personalidade jurídica, sendo eles:  

 

1 – as empresas terem sócios em comum (todos ou uma parte deles); 

2 – administração exercida pelas mesmas pessoas (sócios ou não); 

3 – mesmo representantes legais, procuradores ou representantes; 

4 – sede localizadas nos mesmos endereços ou em endereços antes utilizados por 
outras empresas do grupo; 

5 – identidade ou semelhança de atividade econômica; 

Até aqui, mesmo que esses cinco itens estejam presentes, não há ilicitude aparente. É 
preciso, portanto, conjugá-los com os que seguem abaixo. 

6 – confusão patrimonial, ou seja, a utilização indiscriminada dos bens do ativo fixo 
de uma empresa pelas demais, o pagamento de despesas de uma empresa por outra 
etc.; 

7 – confusão nas relações de emprego, onde funcionários registrados em uma empresa 
constantemente prestam serviços em outras, sem qualquer formalização a respeito; 

8 – encerramento (não formalizado) das atividades das empresas devedoras, com 
débitos inscritos em Dívida Ativa ou execução fiscal ajuizada cujas instalações e 
estabelecimentos passam a ser ocupados por novas empresas; 

9 – prática de atos fraudulentos, maculados por falsidade ideológica ou outras 
ilicitudes, por exemplo, a utilização de “laranjas” nos quadros sociais sem capacidade 
financeira ou ligação efetiva com o empreendimento. 

10 – blindagem patrimonial, onde ativos da empresa devedora são transferidos a 
outras sociedades de modo altamente suspeito (por exemplo, para pagamento de 
dívidas decorrentes da integralização do capital de novas sociedades, sempre após o 
principal é esvaziado e circula por uma ou mais sociedades, para posteriormente 
retornar de modo camuflado às mãos dos antigos titulares. 

Repita-se: somente a análise do caso concreto é que permite identificar o negócio ou 
organização única para que se dê a desconsideração das personalidades jurídicas das 
sociedades envolvidas para fins de responsabilização tributária. 

 

Nos grupos econômicos de fato ou direito deve ser preservada a autonomia 

patrimonial, ainda que existam sócios em comum e atividades econômicas semelhantes, a 

transferência da responsabilidade solidária se dará quando da configuração dos demais 

elementos acima destacados. 

Assim, o art. 4º, §1º, da Lei nº 8.397/1992, que admite a extensão da medida cautelar 

fiscal aos bens do administrador ou do grupo econômico, deve ser interpretado em conjunto 

 
155 MARTINS, Marcelo Guerra. Responsabilidade tributária dos grupos de empresa. In: CARVALHO, Cristiano 
(Corrd.). Direito Tributário Atual. 1ª edição – Rio de Janeiro: Elsevier, 2015, p. 308-309. 
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com o art. 135, do CTN, de tal sorte que somente nas hipóteses de fraude, dolo ou simulação 

que a transferência da responsabilidade é admitida, sendo esse ônus probatório do fisco. 

Sem dúvida a prova da fraude, da simulação e, especialmente, do dolo é 

extremamente penosa, muitas vezes inalcançável, contudo, essa dificuldade não impede o 

provimento jurisdicional adequado que precisa proferido, o que causa ainda mais insegurança 

jurídica na temática. Dessa forma, Maria Rita Ferragut propõe a seguinte solução. 

 

Diante do exposto, a solução que propomos é a de que, nos casos em que o dolo 
precisar ser comprovado, a prova não recaia sobre a intenção do agente propriamente 
dita – intangível, por ser motivação interessubjetiva e passada -, mas sobre os fatos 
adjacentes à fraude, tais como frequência, voluntariedade, complexidade e 
consequências, bem como sobre as características do agente que praticou. 
Chamamos esse conjunto de “dinâmica da fraude”. 

Com isso, a prova do dolo não recairá nem sobre a pretensa intenção do sujeito, nem 
sobre o fato típico ocultado. Terá por objeto a sucessão de atos que resultaram na 
fraude e a maneira pela qual eles foram executados, tal como ocorre na constituição 
de empresa por interposta pessoa. Dependendo do resultado de toda essa avaliação, 
far-se-á possível depreender, como o mínimo grau de segurança que o direito requer, 
que o sujeito agiu com dolo.156 

 

Quando se fala na prova dos “sobre os fatos adjacentes à fraude” sem dúvida está 

se referindo às provas indiretas, já que a prova direta da prática fraudulenta é extremamente 

difícil. Assim, voltemos aos ensinamentos iniciais da referida autora quanto aos requisitos para 

criação de regras jurídica veiculadoras de presunção hominis, sendo eles: “ausência de 

proposição prescritiva geral e abstrata para solução do caso concreto, inexistência de prova em 

sentido contrário e indícios graves, precisos e concordantes”. 

Se tais requisitos não forem observados com extrema seriedade certamente, diante 

das “inovadoras” sistemáticas de cobrança administrativa da Fazenda Nacional do crédito 

tributário, garantias fundamentais e princípios constitucionais serão violados em prol da 

arrecadação tributária, o que poderá interferir até mesmo na economia do país, pois essa é uma 

das consequências da ausência de segurança jurídica, devendo, portanto, o Poder Judiciário 

resguardá-los. 

 
156 FERRAGUT, Maria Rita. Medida Cautelar Fiscal. In: CARVALHO, Cristiano (Corrd.). Direito Tributário 
Atual. 1ª edição – Rio de Janeiro: Elsevier, 2015, p. 328. 
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4. ANÁLISE CRÍTICA DO USO DAS PROVAS INDIRETAS COMO  FUNDAMENTO 

DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. 

 

Após o exame de decisões administrativas e judiciais em matéria tributária que 

utilizam as presunções, indícios e/ou ficções jurídicas como fundamento constituição do crédito 

tributário e atribuição de responsabilidade tributária, é possível aprofundar a análise dos 

parâmetros e fundamentos empregados para uso dessas provas indiretas. 

Toda e qualquer decisão é produto de um processo argumentativo, pautado, ou pelo 

menos deve ser, nos argumentos oferecidos pelas partes, pelas provas produzidas no processo, 

e, obviamente, pela lei. Essa decisão pode deliberar acerca de aspectos jurídicos e/ou fáticos. O 

primeiro se refere às deliberações que pretendam explicar a interpretação das normas jurídicas 

e o segundo diz respeito aos meios de provas admitidos, como deve ser produzida, quais os seus 

limites e, principalmente, à possibilidade do próprio conhecimento acerca do que se pretende 

provar, a fim de que seja possível alcançar de forma racional da verdade dos fatos que norteiam 

a decisão, ainda que de modo parcial. 

Nesse contexto, convém trazer os comentários de Nagibe de Melo Jorge Neto 

acerca dos “problemas epistêmicos”157 da decisão. 

 

É claro que a decisão judicial, pelo menos quando enfrentar questões fáticas, deve 
necessariamente se fundamentar em uma teoria geral da prova, a partir do 
enfrentamento dos problemas epistêmicos. Ainda que o enfrentamento desses 
problemas não seja consciente, explicando ou racionalizado na decisão judicial, toda 
decisão que decide sobre questões fáticas baseia-se em alguma concepção epistêmica 
sobre o conhecimento a partir da prova158. 

 

Portanto, faz parte da fundamentação da decisão, seja judicial ou administrativa, os 

critérios jurídicos e/ou empíricos que autorizam a concluir que os fatos alegados ocorreram ou 

não, desta ou daquela maneira, através das provas produzidas ao longo do processo159. Isto, 

porque a decisão consiste em uma norma individual e concreta, devendo, assim, vir 

acompanhada de fundamentação, incluindo a valoração das provas produzidas pelas partes, bem 

como da motivação das razões do julgador que levaram a chegar a determinada conclusão. 

 
157 GUERRA, Marcelo Lima. Prova judicial: uma introdução. Fortaleza: Boulesis Editora, 2015, p.2. 
158 NETO, Nagibe de Melo Jorge. Uma teoria da decisão judicial: fundamentação, legitimidade e justiça. Salvador: 
Ed. Juspodivm, 2017, p. 43. 
159 Idem, p. 266. 
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Oportunas são as lições de Fabiana Del Padre Tomé acerca da axiologia das provas. 

 

Conquanto ordinariamente se afirme que a decisão é tomada segundo o livre 
convencimento do julgador, tal assertiva carece de precisão terminológica, pois o 
critério do livre convencimento, considerado em sua acepção técnica, confere 
liberdade total a quem decide, permitindo que este julgue até mesmo contra as provas 
dos autos. Não é esse, entretanto, o sistema adotado pelo direito positivo brasileiro, 
quer na esfera judicial, quer na administrativa. O critério eleito é o da persuasão 
racional, que não impõe valores na apreciação das provas, conferindo certa margem 
de liberdade para decidir, mas exige que este dê em consonância com o conjunto 
probatório constante no processo160. 

 

O critério da persuasão racional citado pela referida autora, expresso no art. 371, 

CPC/15161, tem como base o brocardo non est in actis non est in mundus162, pois o julgador é 

livre para firmar o seu convencimento acerca dos fatos limitado aos fatos alegados e provados.  

A problemática nessa valoração das provas é que esta escolha é única e 

exclusivamente do sujeito cognoscente, no caso a autoridade administrativa julgadora (DRJ e 

CARF) ou o juiz, homens com suas cargas valorativas próprias, competentes para praticarem o 

ato decisório, criador da norma jurídica. Por isso, que o livre convencimento se torna temerário, 

exigindo-se um mínimo de racionalidade do discurso argumentativo da decisão. 

Nas decisões analisadas do presente estudo as provas que serviram para 

convencimento do julgador são provas indiretas, devendo ser valorada em conjunto com outros 

elementos probatórios. Todavia, ainda que pautadas em provas indiretas a decisão deve ser clara 

o suficiente para justificar o porquê da utilização daquela prova em detrimento de outras, pois 

a regra de inferência decorrente da conclusão, obtida pela prova indireta, redundará em uma lei 

universal e/ou em uma garantia para outros casos. Logo, caso não sejam observados os limites 

do uso desse tipo de prova, certamente culminará em uma decisão carente de fundamentação e 

injusta por violar direitos e garantias fundamentais. 

Sobre o tema, Pontes de Miranda comenta que “tem o juiz de dar os fundamentos, 

que lhes assistiram, para a apreciação das provas: porque desprezou umas e acolheu outras, 

 

160
 TOMÉ, Fabiana Del Padre Tomé. A prova no direito tributário: de acordo com código de processo civil de 

2015. 4ª edição. São Paulo: Noeses, 2016, p. 304. 
161 Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e 
indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. 
162 Os autos são o mundo do juiz na apreciação dos fatos. 



 

111 

 

porque não atribuiu o valor que fora de esperar-se, a alguma, ou algumas, e porque chegou às 

conclusões que expende”163. 

Assim, considerando os diversos problemas que envolvem o processo 

argumentativo, estuda-se uma teoria da decisão, que tem como finalidade facilitar o 

entendimento de algumas questões jurídicas fundamentais, os limites do ativismo judicial, os 

métodos hermenêuticos, etc., buscando sempre fixar padrões de argumentação racional para 

que obter um provimento com uma fundamentação adequada ou válida, legítima e justa, capaz 

de convencer tanto das partes diretamente envolvidas como toda a sociedade164.  

Por consequência, o estudo da teoria da decisão envolve conhecimentos acerca da 

teoria da argumentação, já que não há decisão judicial sem argumentação. A teoria da 

argumentação busca padrões de racionalidade no que tange aos aspectos de validade dos 

argumentos utilizados para justificar determinada conclusão. 

No estudo da teoria da argumentação jurídica, é importante destacar a contribuição 

de Robert Alexy, que tenta, através de sua teoria da argumentação jurídica, estabelecer padrões 

de racionalidade para raciocínio jurídico. O modelo de Alexy não se limita estabelecer critérios 

para que uma decisão judicial chegue ao melhor resultado possível; preocupa-se com 

racionalidade do discurso e com a possibilidade de chegar a um resultado “correto”, que, na sua 

concepção, está ligado à ideia de racionalidade. 

Inúmeras são as contribuições de Robert Alexy para o estudo da teoria da 

argumentação jurídica. No entanto, não será aprofundada neste ensaio, haja vista que o objetivo 

é uma análise específica da teoria da argumentação jurídica dentro do estudo da teoria da 

decisão. E, nesse aspecto, as contribuições de Robert Alexy não alcançam os questionamentos 

que devem ser enfrentados. Contudo, como bem observa Nagibe de Melo Jorge Neto, o “seu 

principal mérito parece ser o de estabelecer argumentos bastantes sólidos para a defesa da 

pretensão de racionalidade das decisões judiciais e do discurso jurídico com um todo.”165 

A contribuição considerada mais influente no estudo da teoria da argumentação 

jurídica da decisão judicial é de Stephen E. Toulmin, que, inclusive, serviu de referencial para 

 
163 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil, v.3, p. 253, apud TOMÉ, Fabiana Del Padre. 
A prova no Direito Tributário. 4ª Edição. São Paulo. Noeses, 2016, p. 333. 
164 NETO, Nagibe de Melo Jorge. Uma teoria da decisão judicial: fundamentação, legitimidade e justiça. Salvador: 
Ed. Juspodivm, 2017, p. 264. 
165 Idem, p. 233. 



 

112 

 

Roberto Alexy definir a forma do argumento em seu discurso prático, porém foi uma 

simplificação da proposta de Toulmin.  

Ressalta-se que, no modelo proposto por Toulmin se pretende “descobrir leis ou 

regras de argumentos – como orientação ou sugestões para quem deseje argumentar sólida e 

corretamente.”166 

Em que pese o modelo de Toulmin de argumentação não seja condição de validade 

de determinada decisão judicial, procura-se demonstrar, com base no referido modelo, a 

construção dos argumentos que justificam as decisões administrativas e judiciais em matéria 

tributária, pautadas em presunções, indícios e ficções jurídicas, constatando que as suas 

fragilidades são justamente por não possuir dados que justifiquem suas conclusões, violando, 

assim, garantias constitucionalmente asseguradas. 

 

4.1. CRÍTICA COM BASE NO MODELO TOULMIN DE ARGUMENTAÇÃO E 

FUNDAMENTAÇÃO. 

 

A prova indireta faz parte de uma realidade frequente das autoridades julgadoras, 

administrativas e judiciais, sendo, portanto, indispensável ao proferir suas decisões justificar e 

fundamentar o seu uso observando sempre os limites aqui já expostos.  

Diante disso, propõe-se avaliar a fundamentação dessas decisões a partir de um 

modelo de argumentação e fundamentação desenvolvido pelo filósofo inglês Stephen E. 

Toulmin, por ser um modelo normativo de fundamentação racional das decisões que pretende 

aproximar a lógica formal para âmbito jurídico. Trata-se de normativo não por estar previsto 

em lei, mas por ser uma proposta de como deve ser uma fundamentação de decisão judicial, 

que também se aplica na esfera administrativa, garantindo a racionalidade do provimento para 

posterior confirmação por instâncias superiores, servindo, assim, de paradigma para toda uma 

sociedade. 

 O modelo estabelecido por Toulmin parte de layout padrão de argumentação 

racional, a fim de indicar com clareza todas as nuances de qualquer decisão, estando sempre 

 
166 TOULMIN, Stephen E. Os usos do argumento. 2ª edição [tradução: Reinaldo Guarany]. São Paulo: Martins 
Fortes, 2006, p.5, apud NETO, Nagibe de Melo Jorge. Uma teoria da decisão judicial: fundamentação, 
legitimidade e justiça. Salvador: Ed. Juspodivm, 2017, p. 249. 
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apta para responder as possíveis refutações, assim como atribuindo força e qualidade dos 

argumentos. 

Segundo Marcelo Guerra, o modelo proposto por Toulmin tem como finalidade 

defender que “qualquer ponto de vista, em toda e qualquer área do conhecimento humano, seria 

possível produzir argumentos racionais, todos eles dotados de uma única forma de layout”167. 

O layout do argumento desenvolvido por Toulmin, objeto de sua obra “Os usos do 

argumento”, é composto por alguns componentes inter-relacionados para serem verificados em 

um argumento, cada qual com sua função e conferindo coesão ao argumento, sendo eles: 1) 

Alegação/Conclusão (claim), que consiste naquilo que se quer provar; 2) Dados (data), que 

servem para justificar a alegação sustentada diante de um possível questionamento, ou seja, são 

os fatos e provas trazidos para sustentar a alegação; 3) Garantias (warrants), regras inferenciais 

implícitas que servem de ponte entre os dados e a alegação, para assim estabelecer uma 

passagem racional para conclusão.168 

Esses três componentes são elementos nucleares do layout proposto por Toulmin, 

porém os complementa com seguintes outros componentes: 4) Qualificador (qualifier), que 

“indicam a força a conferida pela garantia”169, como por exemplo: certamente, muito 

provavelmente, etc.; 5) Refutação (rebuttal), que “indicam circunstâncias nas quais se tem de 

deixar de lado a autoridade geral da garantia”170¸ exceções que tornam inválidas às alegações; 

6) Apoio (backing), consiste em uma garantia da garantia, justificando porque aquela garantia 

deve ser aceita, que no contexto jurídico são as leis, jurisprudências, por exemplo. 

Apresentados os elementos do modelo proposto por Toulmin, convém, à título 

ilustrativo, exemplificá-los com o seguinte esquema apresentado pelo Cristiano Carvalho. 171 

 

 

 
167 GUERRA, Marcelo Lima. Interpretação e Argumentação: modelo Toulmin e fundamentação racional da 
atribuição de sentido a textos legislativos. Fortaleza: Boulesis, apud, NETO, Nagibe de Melo Jorge. Uma teoria 
da decisão judicial: fundamentação, legitimidade e justiça. Salvador: Ed. Juspodivm, 2017, p. 233. 
168 CARVALHO, Cristiano. Teoria da Decisão Tributária. São Paulo: Almedina, 2018, p. 314. 
169

 TOULMIN, Stephen E. Os usos do argumento. 2ª edição [tradução: Reinaldo Guarany]. São Paulo: Martins 
Fortes, 2006, p.145, apud NETO, Nagibe de Melo Jorge. Uma teoria da decisão judicial: fundamentação, 
legitimidade e justiça. Salvador: Ed. Juspodivm, 2017, p. 254. 
170

 Idem. 
171

 CARVALHO, Cristiano. Teoria da Decisão Tributária. São Paulo: Almedina, 2018, p. 315. 
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João prestou 
serviços a Paulo (dados) 

 

assim, certamente 
(qualificador),  

João deve pagar 
imposto (conclusão) 

Já que (garantia) A menos que (refutação)  

 

    Um prestador de serviços    
geralmente é contribuinte de 

ISS 

Seja imune; isento; o serviço 
não previsto na legislação; 

causa de extinção, etc

 

Por conta da CF e da Lei 
Municipal específica (apoio) 

 

Convém trazer os comentários de Nagibe de Melo Jorge acerca do aludido layout: 

 

Como se vê, Toulmin faz um paralelo entre o processo judicial e o processo racional 
argumentativo até chegar ao modelo que é seguido ou que deveria ser seguido pela 
razão em uma argumentação. Esse modelo não nos parece que seja uma fórmula rígida 
e inafastável de apresentação dos argumentos, mas uma fórmula crítica dos 
argumentos. Sendo assim, não podemos afirmar que uma decisão judicial ou qualquer 
outro argumento que não siga o modelo Toulmin é uma decisão não fundamentada, 
irracional ou inválida. Podemos afirmar, sim, que qualquer decisão judicial pode ser 
criticada, no próprio âmbito argumentativo, com base no modelo Toulmin. 
Poderíamos até afirmar que qualquer argumento pode ser reconstruído com base no 
layout proposto por Toulmin, mas não podemos daí inferir que o argumento deve ser 
apresentado de acordo com esse layout.172 

 

O modelo proposto por Toulmin é, sem dúvida, uma ferramenta muito útil para 

avaliar os argumentos e a fundamentação exposta em decisão judicial ou administrativa, mesmo 

que não seja condição de validade, pois é possível averiguar se foram ou não utilizados padrões 

mínimos de racionalidade. Não se busca, através da referida estrutura, uma resposta correta, 

mas sim, através dos elementos indicados, um grau de força maior nos argumentos e 

fundamentos utilizados, conferindo, consequentemente, mais qualidade e racionalidade no 

provimento judicial ou administrativo proferido. 

Analisando as decisões aqui comentadas à luz do referido modelo, as autoridades 

julgadoras, administrativa e judicial, fazem o uso de provas indiretas, especialmente indícios e 

 

172
 NETO, Nagibe de Melo Jorge. Uma teoria da decisão judicial: fundamentação, legitimidade e justiça. Salvador: 

Ed. Juspodivm, 2017, p. 249. 
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presunções, para constituição do crédito tributário e para atribuição da responsabilidade 

solidária de terceiros.  

No caso dos processos administrativos de constituição do crédito tributário, 

utilizam como principal argumento, por exemplo, a presunção de que a mera apresentação de 

contratos, notas fiscais e comprovantes de pagamentos não são suficientes para comprovação 

de despesa dedutível da base de cálculo do imposto. Esse argumento é pautado também na 

presunção de que no curso de operações policiais, tais como a Lava Jato, Saqueador e Monte 

Carlo, mostraram que a simples apresentação desses documentos não seriam elementos hábeis 

para comprovar a efetiva prestação de serviços, pois era prática dos investigados forjar esses 

documentos para o pagamento de propinas ou para prática de outros ilícitos, estabelecendo, 

assim, um modus operandi aplicável a qualquer pessoa que adotar uma sistemática semelhante, 

ainda que para fins lícitos, até porque existem operações lícitas pautadas apenas em contratos e 

emissão de notas fiscais. 

No caso dos grupos econômicos, alarga-se a relação jurídico tributária para 

qualquer terceiro que possua relação com qualquer situação relacionada ao fato gerador, dentre 

eles: contador, advogado, etc., presumindo que a mera relação familiar ou interesse econômico 

seja pressuposto da artificialidade da separação da personalidade jurídica, por consequência, de 

atribuição da responsabilidade tributária. 

De acordo com o modelo de Toulmin, a problemática aqui exposta estaria no 

elemento data (dados), que serve para fundamentar as conclusões/decisões. O Fisco deve obter 

provas suficientes da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, assim como da 

ocorrência do ato ilícito ou do interesse comum na constituição do fato gerador para atribuição 

da responsabilidade solidária. Realmente, nas situações analisadas, a prova direta é muito 

difícil, havendo, inevitavelmente, a necessidade de apelar para provas indiretas a fim de evitar 

um processo investigativo eterno, por consequência, a impunidade. Porém, as provas indiretas 

não podem ser consideradas como absolutas, muito menos alheias ao conjunto probatório, como 

também a justificativa da escolha da prova eleita não pode ser regrada exclusivamente por 

argumentos consequencialistas. 

Para que o dado utilizado em uma decisão seja considerado forte deve ser pautado 

em provas, que se forem indiretas devem ser valoradas e justificadas porque estaria 

considerando essas em detrimento de outras. E essa prova indireta jamais pode ser só uma, deve 
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ser observado o conjunto de provas, para que possibilite o desenvolvimento de uma 

fundamentação racional e, por consequência, obter um provimento adequado, legítimo e justo. 

Certamente, a aceitação de conclusões guiada através de dados obtidos apenas de 

provas indiretas incentivará os agentes fazendários a não cumprir com seu ônus probatório, 

invertendo-o ao contribuinte e tornando as provas indiretas mero utilitarismo processual, isto é, 

usadas com a finalidade de combater fraudes, corrupção e não prejudicar a arrecadação do 

Estado em cumprimento ao princípio da supremacia do interesse público e da praticabilidade. 

A contribuição da estrutura toulminiana para os casos ora debatidos é justamente 

demonstrar os pontos que essas decisões carecem de racionalidade, que são as provas (data) 

trazidas para sustentar as alegações da autoridade julgadora, administrativa ou judicial, quais 

sejam: provas indiretas, consideradas de forma absoluta e isolada, sem observar os limites de 

seu uso, sem uma explicitação clara de porque essas provas são preferíveis em detrimento de 

outras, desconsiderando o elemento de refutação (rebuttal). A consequência disso é que a partir 

dessas conclusões são criadas regras, ainda que individuais, mas que servirão de apoio 

(backing) para decisões/conclusões futuras. Eis a temeridade do uso das provas indiretas sem 

observar uma fundamentação racional. 

Como já dito, o modelo Toulmin não é condição de validade das decisões, nem traz 

as consequências da sua não observância, inclusive é objeto de críticas quando aplicado no 

Direito, pois, em razão do autor não ser um jurista, alguns sustentam que se trata de um modelo 

muito simples para solução de problemas jurídicos, podendo até mesmo culminar no regresso 

ao infinito, como diversos outros modelos de argumentação. Contudo, ainda com algumas 

críticas, a estrutura proposta por Toulmin é a que consegue enquadrar mais hipóteses como 

respostas aos desafios e ao dissenso de uma sociedade complexa, pois aponta quais os 

elementos deverão estar presentes em uma conclusão/decisão racionalmente justificada, em 

consonância com o art. 489, do Código de Processo Civil 173. 

 

173 Art. 489. São elementos essenciais da sentença: I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação 
do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do 
processo; II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; III - o dispositivo, em que 
o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. § 1º Não se considera fundamentada qualquer 
decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à 
paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos 
jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se 
prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo 
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado 
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Assim, com base nos ensinamentos do modelo de argumentação e fundamentação 

toulminiano, é possível identificar a fragilidade dos argumentos utilizados nas decisões 

proferidas em processos administrativos de constituição do crédito tributário decorrente da 

Operação Lava Jato, como também nas decisões de atribuição de responsabilidade tributária de 

grupos econômicos. Apesar da busca incansável de combate à fraude e corrupção ser um desafio 

tanto para os operadores do Direito, como para sociedade como um todo, não se pode utilizar 

desse argumento utilitarista e desconsiderar as consequências desse tipo de decisão, uma vez 

que toda e qualquer decisão enquanto motivadora de comportamentos afeta toda a sociedade, 

irradiando externalidades negativas ao relativizar direitos e garantias do contribuinte, tais como 

os princípios da legalidade, devido processo legal, verdade material, etc, propiciando um 

ambiente de insegurança jurídica, digno de uma relação de poder entre o Fisco e o Contribuinte. 

 

4.2. DA BUSCA POR UMA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O FISCO E O 

CONTRIBUINTE: ARGUMENTO CONSEQUENCIALISTA. 

 

Como bem ensina Hugo de Brito Machado, “não podemos esquecer que o poder, 

mesmo diante de uma regra jurídica, é sempre poder, e como tal, alberga sempre uma ameaça 

de uso da força, porque ‘o poder mesmo suplicando, coage”. Assim, define o referido autor que 

o poder é a aptidão para decidir e fazer valer essa decisão, sendo o Direito uma limitação desse 

poder 174. 

De certo, que o poder de tributar é inerente a todo e qualquer Estado, visto que são 

através das receitas tributárias que as atividades estatais são custeadas, como também as 

atividades econômicas podem ser incentivadas ou desincentivadas. Ao passo que o Direito 

Tributário vem para traçar limites a esse poder estatal. Por isso, quando esses limites são 

desrespeitados, a relação de poder se sobressai à almejada relação jurídica. 

 

de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta 
àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela 
parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. § 2º No 
caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, 
enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a 
conclusão. § 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em 
conformidade com o princípio da boa-fé. 

174 MACHADO, Hugo de Brito. Teoria Geral do Direito Tributário. Teoria Geral do Direito Tributário. Editora 
Malheiros. 2015, p. 24. 
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Sacha Calmon Navarro Coêlho consigna acerca da relação entre o fisco e 

contribuinte diante do Direito Tributário. 

 

Qual é, então, o objeto do Direito Tributário?  

O de regular o relacionamento entre Estado e o Contribuinte, tendo em vista o 
pagamento e o recebimento do tributo. Certos autores dizem que o Direito Tributário 
regula uma parcela da atividade financeira do Estado, qual seja a de receber tributos. 
Esta é uma visão autoritária e estática. Em verdade o Direito Tributário regula e 
restringe o poder do Estado de exigir tributos e regular os deveres e direitos dos 
contribuintes, isonomicamente. 

Seu objeto é a relação jurídica travada entre o Estado e o contribuinte.175  

 

Da mesma forma, James Marins traz oportunas lições acerca da finalidade em si do 

Direito Tributário. 

 

Por isso é necessário – ontem e hoje – sublinhar que o Direito Tributário não existe 
para confirmar o poder político-econômico, mas sim para conformá-lo; não existe 
para criar invencíveis prerrogativas fiscalizatórias e arrecadatórias, mas sim 
discipliná-las. O Direito Tributário não existe para amplificar, inflar e agigantar ainda 
mais poder arrecadatório do Estado nem tampouco para reduzir, diminuir, 
amesquinhar o cidadão-contribuinte; mas existe, sim, para promover o equilíbrio 
material, formal e processual da relação tributária.176 

 

O referido autor afirma que o Direito Tributário não consiste em um mero Direito 

Arrecadatório, pautado no axioma da supremacia do interesse público sobre o particular e da 

debilidade da Fazenda Pública. Contudo, o que se observa atualmente é que as antigas práticas 

medievais de arrecadação sucederam a modernas sanções políticas e econômicas, como por 

exemplo a exigência de certidões negativas para realização de negócios jurídicos. 

Embora alguns contribuintes, notadamente aqueles com maior poder aquisitivo, 

tenham acesso à sofisticados planejamentos tributários e optem por meios questionáveis de 

redução da carga tributária, sabe-se que não é maioria e, ainda assim, dificilmente poderão se 

igualar ao Fisco, que possui poder estatal. Logo, a debilidade fazendária consiste em falso 

 
175 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2008, pg. 34, 
apud FRATTARI, Rafhael; LOBATO, Valter (Coord.). 30 anos da Constituição Federal de 1988: uma nova era 
da tributação? – Estudos em homenagem ao Professor Sacha Calmon. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2019. 
176 MARINS, James. Defesa e vulnerabilidade do contribuinte. São Paulo: Dialética, 2009, p. 22. 
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axioma. Na verdade, a condição de vulnerável é do contribuinte, que depende do Judiciário para 

ver respeitado suas garantias constitucionais, limitando o poder tributário estatal. 

Convém novamente destacar os ensinamentos de James Marins no que se refere à 

vulnerabilidade do contribuinte. 

 

Para Ramón Valdés Costa, a relação tributária sobre uma vicissitude que não encontra 
paralelo em nenhum outro tipo de relação: o Estado-credor é um só tempo criador da 
lei tributária obrigacional, aplicador desta mesma lei e julgador dos litígios que 
decorram de sua aplicação. 

Esta condição estrutural, embora inerente ao mecanismo operativo próprio do Estado 
de Direito, é potencializadora das vulnerabilidades geneticamente existentes na 
relação jurídico tributária e precisa ser reconhecida para que possa ser adequadamente 
disciplinada. É essa mecânica estrutural própria que permite ao Estado ser a um só 
tempo criador da regra obrigacional na qual aparece como sujeito ativo (por 
intermédio de seus órgão legislativos), formalizador e cobrador da obrigação em que 
o próprio Estado figura como credor (por meio de seus órgãos fazendários) e, ainda 
enquanto credor, o próprio Estado pode julgar a lide e executar o título executivo (por 
meio de seus órgãos administrativos e judiciais). 

O Estado fiscal é o único credor nos quadrantes do Direito que é simultaneamente, 
per se, criador, executor e julgador da relação obrigacional e – logo – o contribuinte 
é o único devedor no ordenamento jurídico cujo credor exerce tríplice função na 
relação obrigacional. A partir deste ponto de vista é possível visualizar o quão 
vulnerável é o devedor tributário diante de seu credor onipotente.177 

 

Certamente, uma das causas da vulnerabilidade do contribuinte perante o Fisco 

advém da invocação equivocada do princípio de Supremacia do Interesse Público, conforme 

analisado no capítulo segundo. Tal constatação, inclusive, foi devidamente observada por 

James Marins. 

 

Do mesmo modo, no plano jurídico, a invocação da suposta supremacia do interesse 
público sobre o particular não pode se prestar como solução principiológica capaz de 
solucionar todas as tensões entre o Estado e os particulares, sobretudo em questões 
fiscais. A doutrina contemporânea já demonstrou, competentemente, que este 
princípio padece de fundamento jurídico-positivo de validade e também de 
indeterminabilidade abstrata, conjurando contra a segurança jurídica e desvirtuando 
os postulados da proporcionalidade e da concordância prática. Além disso, o interesse 
privado, no nosso modelo político-econômico, não é indissociável do interesse 
público, especialmente quando o particular afirma direitos fundamentais – “o interesse 
público e os interesses privados não estão principalmente em conflito, como 
pressupõe uma relação de prevalência”. Ou seja, trata-se de princípio não escrito, de 
conteúdo abstrato e incapaz de propor a subordinação pura e simples do interesse 
público sobre o privado.178  

 
177 MARINS, James. Defesa e vulnerabilidade do contribuinte. São Paulo: Dialética, 2009, p. 24. 
178 Idem, p. 57. 
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A exposição da vulnerabilidade do contribuinte é relevante para presente temática, 

haja vista que o Direito Tributário tem como objetivo a busca por uma relação jurídica entre as 

partes – contribuinte e fisco – e é através do respeito das garantias e dos direitos fundamentais 

assegurados na legislação constitucionais e infraconstitucional que essa vulnerabilidade é 

equalizada e, por consequência, a relação jurídica é alcançada. 

O uso desmedido e desarrazoado das provas indiretas vai de encontro a esses 

objetivos, pois torna o contribuinte ainda mais vulnerável ao deixar de observar todo o contexto 

probatório capaz de fundamentar o provimento no âmbito administrativo ou judicial, trazendo 

insegurança jurídica para toda e qualquer relação. 

Ocorre que na maioria das situações em que se faz o uso das provas indiretas a 

justificativa é combater atos praticados mediante fraude, dolo, simulação, má-fé, ou como 

instrumento para viabilizar a praticabilidade tributária, consequentemente a arrecadação. 

Relativiza, assim, todas as demais garantias do contribuinte em prol desse “bem maior”. 

Observa-se que a motivação atual do uso das provas indiretas consiste em um 

argumento consequencialista, o que não significa dizer que não deva ser considerado. É certo 

que tanto a autoridade administrativa julgadora como o juiz devem considerar as consequências 

de suas decisões. Isso não afasta a sua racionalidade, pelo contrário, já que, mesmo com um 

campo de abrangência menor que as leis, as decisões judiciais e administrativas funcionam 

como balizas para o comportamento dos contribuintes, podendo, portanto, repercutir 

negativamente para toda sociedade no caso de relativização das garantias fundamentais. 

O estudo do argumento consequencialista é amplo e complexo e, por isso, não se 

pretende esgotá-lo neste ensaio. No entanto, é relevante compreendê-lo, a fim de avaliar a 

racionalidade do seu uso na argumentação e fundamentação de uma decisão, seja judicial ou 

administrativa. 

Cristiano Carvalho traz valiosas contribuições a respeito do tema. 

 

Considerando a repercussão inevitável que as sentenças e acórdãos judiciais possuem, 
a preocupação com suas consequências deveria ser presente na tomada de decisão 
jurisdicional. O que se percebe, no entanto, é o império do nobre, porém ingênuo (e 
às vezes, irresponsável) aforismo do fiat justitia et pereat mundus (faça-se justiça 
ainda que pereça o mundo), ou seja, satisfazer este anseio tão humano imemorial, 



 

121 

 

independentemente das consequências. O problema óbvio dessa ideologia é que, se o 
mundo perecer, não sobrará ninguém para se beneficiar deste nobre ideal. 179 

 

O argumento consequencialista tem como premissa o ideal de mundo melhor, que 

poderia ser alcançando através de uma avaliação das ações de acordo com os respectivos efeitos 

produzidos, buscando sempre as melhores consequências. Todavia, a ponderação que se faz 

diante dessa premissa é o que cada um entende por um mundo melhor. A temática transborda 

do mundo jurídico, mas quando se fala em critério de julgamento deve ser levado em 

consideração. 

Segundo Basile Christopoulos o consequencialismo seria um conjunto de teorias 

que consideram o grau das consequências de um provimento judicial, ou seja, “uma decisão 

poderia ser boa ou ruim, justa ou injusta, válida ou inválida, a depender também dos resultados 

que produz.”180 

O consequencialismo surge para contrapor as teorias deontológicas e fornecer 

respostas a situações em que estas a princípio não responderiam, uma vez que centram nos 

resultados das ações e suas consequências globais – “os benefícios menos os custos, para todos 

os afetados”181, enquanto a deontologia defende o cumprimento estrito dos princípios e regras. 

A relevância do argumento consequencialista na tomada de decisões é indiscutível, 

pois o fato de ser um ato valorativo a torna inerente à valores de justiça, senso comum, interesse 

comum, etc. Todavia, ao lidar com problemas jurídicos, ainda que tangenciado por questões 

políticas e morais, a fundamentação deve observar termos jurídicos, através de uma 

interpretação guiada por leis, precedentes e princípios jurídicos conjunto de uma ordem jurídica 

coerente.182 

Neil MacCormick, jurista escocês, autuante na área do raciocínio jurídico, traz 

contribuições valiosas a respeito do argumento consequencialista, a saber: 

 

Uma parte necessária da justificação dessas sentenças consiste em mostrar que elas 
não contradizem regras jurídicas validamente estabelecidas. Uma outra parte 

 
179 CARVALHO, Cristiano. Teoria da Decisão Tributária. São Paulo: Almedina, 2018, p. 324. 
180 CHRISTOPOULOS, Basile. Judiciário não pode ser refém das consequências das suas decisões. Revista 
Consultor Jurídico, publicado em 22/06/2017. 
181 MACORMICK, Neil. Retórica e o Estado de Direito. Trad. Conrado Hübner Mendes. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2008, p. 58.   
182 Idem, p. 137.  
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adicional consiste em mostrar que elas estão apoiadas em princípios jurídicos 
estabelecidos ou em analogias próximas e razoáveis feitas a partir de regras jurídicas 
estabelecidas, sempre que algum princípio defensável sustente a relevância da 
analogia. Mas esses fundamentos de justificação, ainda que sempre necessários, não 
são de forma alguma sempre suficientes ou conclusivos para favorecer ou afastar uma 
conclusão possível em um dado caso. O argumento conclusivo ou definitivo de um 
caso, quando ele ainda permanece aberto após esse teste de consistência e coerência, 
é um argumento sobre as consequências, mas em um sentido de alguma forma 
diferente daquele que consideramos até aqui.183 

 

O referido autor adota uma visão intermediária, considerando alguns tipos e 

conjunto de consequências relevantes para a justificação das decisões, uma vez que a ignorância 

de alguns riscos culmina em uma decisão irracional e irresponsável184. No entanto, deve o 

julgador estar atento às armadilhas desse argumento consequencialista, dentre elas o 

utilitarismo processual. 

Cristiano Carvalho alerta que o consequencialismo apenas se justifica no 

atendimento dos direitos individuais, pois, caso contrário, torna-se um argumento utilitarista. 

Assim, conclui o referido autor: 

 

Em rigor, o argumento consequencialista é uma faca de dois gumes e requer rédeas 
curtas para o seu controle. Uma vez deixado ao léu, o argumento consequencialista 
pode extrapolar as fronteiras do Direito e descambar para linhas suprajurídicas, no 
estilo direito alternativo ou justiça com as próprias mãos, tendências 
abominavelmente antidemocráticas. 

Se o juiz pretender ignorar o direito posto, seja aquele emanado pelo legislador, seja 
aquele exarado pelo juiz, e decidir segundo as suas concepções particulares de justiça, 
alegando para argumentos consequencialistas, estará promovendo políticas públicas. 
Entretanto, está além de sua competência constitucional fazê-lo. A regra da separação 
de poderes o impede, atribuindo exclusivamente ao legislador a prerrogativa para 
tanto.185 

 

Ocorre que as implicações jurídicas, em algumas situações, colocam-se de tal forma 

impondo deveres incompatíveis entre si, eis o ponto sensível do consequencialismo, qual seja: 

a análise das consequências, a extensão que devem ser consideradas e sobre quais bases devem 

ser avaliadas. A dificuldade é evidente, mas acima de tudo o consequencialismo exige 

coerência, ou seja, a adequação do caso a alguma regra ou princípio constante no ordenamento 

jurídico. Isto porque, conforme o modelo de argumentação e fundamentação sugerido por 

 
183 MACCORMICK, Neil.Retórica e o Estado de Direito. Tradução Conrado Hubner Mendes e Marcos Paulo 
Veríssimo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, p. 139/140. 
184 Idem. p. 136. 
185 CARVALHO, Cristiano. Teoria da Decisão Tributária. São Paulo: Almedina, 2018, p. 327. 
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Toulmin exposto acima, o apoio (backing) para uma fundamentação considerada racional é 

justamente o contexto jurídico, com base no repertório jurídico normativo à disposição do 

julgador. 

Luis Fernando Schuartz faz também uma análise do consequencialismo jurídico “à 

brasileira” , trazendo diferentes figuras do consequencialismo jurídico, sendo eles: festivo, 

militante e malandro, tendo em comum a “oposição de resistência aos resultados de decisões 

alternativas às preferidas e determinadas por aplicações prosaicas de regras jurídicas”186. 

Comenta ainda o referido autor: 

 

O recurso às consequências, tipicamente, é a cartada coringa, lançada sobre a mesa de 
forma a conduzir a discussão para um terreno no qual todos os gatos são pardos: o 
sujeito que faz uso do argumento não tem como prová-lo aos demais; mas estes 
tampouco poderão provar a sua negação. Fora do sistema jurídico, as incapacidades 
se compensam e a controvérsia terá que ser ou solucionada consensualmente com 
argumentos de outro tipo ou então deixada em aberto (como é usual no sistema 
científico). No direito, porém, a solução cabe à autoridade judicante competente, que 
decide pondo fim à controvérsia segundo o seu convencimento subjetivo. Quando, 
logo, quem milita é a autoridade julgadora, saltam aos olhos os riscos da parcialidade 
e do decisionismo arbitrário, riscos que o consequencialismo festivo pode ajudar a 
reduzir.187 

 

Em uma breve síntese acerca do intenso debate levantado Luis Fernando Schuartz, 

o consequencialismo festivo é aquele que desdenha do modo convencional de solução de 

conflitos jurídicos, buscando teorias e metodologias mais sofisticadas e inovadoras, como por 

exemplo relativas às ciências econômicas. Já o consequencialismo militante vem da referência 

nominal à Constituição, alinhando ao discurso de respeito à tradição e sua adaptação às 

necessidades do momento, sem amparo em teoria ou métodos científicos. Para esse tipo 

consequencialismo o decisor escolhe determinada causa e, em seguida, coloca a argumentação 

a serviço da sua justificação, inevitavelmente por meio de argumentos consequencialistas. Essa 

escolha não é ocultada no consequencialismo militante, pelo contrário a relativização da força 

da lei é demonstrada, bem como a causa e os valores que a legitimariam, autorizando, assim, a 

sua superioridade a reconciliação com direito. Por fim, o consequencialismo malandro é uma 

estratégia argumentativa que, segundo o autor, se implementa necessariamente através da 

dogmática jurídica a desconstrução e reconfiguração conceitos e argumentos, criando uma 

 
186 SCHUARTZ, Luis Fernando. Consequencialismo Jurídico, Racionalidade Decisória e Malandragem. Revista 
de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 248, p. 151, mai. 2008. ISSN 2238-5177. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/41531>. Acesso em: 10 Nov. 2019.  
187 Idem, p. 153. 
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decisão juridicamente admissível e adequada ao caso concreto. No esclarecimento coloquial 

utilizado pelo autor, “a malandragem, assim, concebida, é um tipo de estratégia que recorre à 

ordem para promover a desordem e apresentar a desordem como uma proposta de nova ordem”, 

resumindo à uma “legalização silenciosa de um estado de exceção”.188 

O que se percebe é que o consequencialismo possui uma linha muito tênue para 

extrapolar as fronteiras do Direito, descambando para política, econômica, etc., pois, na maioria 

das vezes, o argumento consequecialista é utilizado para afastar alguma regra, porém não se 

pode esquecer de que esse afastamento deve ser necessariamente em detrimento de outra regra, 

cuja justificação da escolha de uma sobre a outra é alcançar melhores resultados, que 

perspectiva racional de Toulmin deve ser adequado, legítimo e justo. 

Exemplo clássico de consequencialismo no âmbito do Direito Tributário é a 

invocação da repercussão financeira nos cofres públicos em ações que discutem a 

constitucionalidade de determinado tributo, que tem como consequência em caso de 

reconhecimento da sua inconstitucionalidade a repetição do indébito.  

No presente estudo foram apresentados outros exemplos mais recentes de 

consequencialismo, que surgem diante do novo cenário nacional de escândalos de corrupção, 

lavagem de dinheiro, etc. Como forma de mitigar as externalidades negativas desse novo 

cenário, o Direito Tributário aparece em uma perspectiva mais sancionadora do que 

arrecadatória, porém velado sobre este último, servindo as provas indiretas como um ambiente 

propício para assegurar a opressão de fraudes e atos praticados mediante ilícitos. 

O consequencialismo é um argumento racional na construção de uma decisão, mas 

quando apoiado no sistema jurídico normativo de que dispõe o decisor. Ao contrário disso, 

teremos, na verdade, um consequencialismo justiceiro, que não deixa pedra sobre pedra pelo 

bem causa, que é o que se identificou nas decisões aqui apontadas, em que as provas indiretas 

são utilizadas de forma absoluta, com instrumento de combate à fraude e outros ilícitos, 

distanciando o direito tributário de uma relação jurídica. 

Assim, convém trazer as conclusões de Raquel Cavalcanti Ramos Machado a 

respeito do consequencialismo jurídico. 

 

 

188
 Idem, p. 156. 
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Diante do que foi visto ao longo desse texto, pode-se concluir que o 
consequencialismo jurídico, dentro de certos limites, é saudável e deve ser adotado 
pelo Supremo Tribunal Federal, mas isso deve ocorrer em consonância com o texto 
constitucional, vale dizer, de sorte que sejam alcançados objetivos por eles 
determinados ou com ele compatíveis. 

Não pode realmente o consequencialimo vir a se transformar na nova válvula de 
escape da Administração para afastar a juridicidade em prol de necessidades de 
caixa.189 

 

As consequências de uma decisão – judicial e/ou administrativa, certamente devem 

ser consideradas em sua construção, porém dentro de uma postura deontológica, sem violar 

princípios e garantias asseguradas pela Constituição Federal. A decisão que se baseia apenas de 

provas indiretas, ignorando outros meios de provas (documental, pericial, testemunhal, etc.), 

além de irracional, viola a segurança jurídica, a legalidade, devido processo legal, verdade 

material, etc. Utilizar provas indiretas sob o argumento de combater fraude, ações dolosas e a 

prática de atos ilícitos, desconsiderando a falibilidade do ato decisório de escolher tais provas 

em detrimento de outras, é tornar a decisão política e não jurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

189
 MACHADO, Raquel. C. Ramos. O Conseqüencialismo Jurídico e as Modulações das Decisões do STF. In: 

Valdir de Oliveira Rocha. (Org.). Grandes Questões Atuais do Direito Tributário. 1ªed.São Paulo: Dialética, 2009, 
v. 13º, p. 334-343. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento dessa dissertação deu-se a partir de estudos do Direito 

Tributário, acompanhados da vivência prática, o que chamou atenção o constante cabo de 

guerra existente entre o Fisco e o contribuinte, especialmente na apuração dos fatos descritos 

na hipótese de incidência da norma tributária, ou seja, nas provas utilizadas da seara do Direito 

Tributário, pois identificou-se a prolação de decisões administrativas e judiciais fundadas em 

presunções fáticas para atribuir responsabilidade aos contribuintes no pagamento dos tributos 

sob o pretexto de combater a fraude ou aumentar a arrecadação. 

Essa situação se tornou mais evidente a partir de grandes escândalos de corrupção 

e fraude desvendados por complexas investigações policiais, tendo como cerne delas a 

Operação Lava Jato. Certamente, a partir das frequentes notícias midiáticas, bem como do 

sensacionalismo causado por algumas delas. O fato é que tais notícias influenciaram, e ainda 

influenciam, a carga valorativa da autoridade julgadora, tanto administrativa como judicial, no 

exercício do seu livre convencimento ou sua persuasão racional, como prefere Maria Rita 

Ferragut. 

Constatou-se a repercussão dessa problemática no âmbito do Direito Tributário em 

processos administrativos instaurados em virtude de procedimentos de fiscalização decorrentes 

das investigações da Operação Lava Jato e em processos judiciais que atribuem a 

responsabilidade tributária solidária de grupos econômicos. Assim, para solução do problema, 

foram formuladas as seguintes hipóteses de pesquisa: (i) princípio da legalidade tributária como 

baliza ao argumento de combate à fraude e aumento arrecadatório utilizados como elementos 

para assegurar os princípios supremacia do interesse público e da praticabilidade tributária; (ii) 

o uso inadequado das provas indiretas de forma absoluta no processo de constituição do crédito 

tributário e no alargamento das hipóteses de responsabilidade tributária em razão da 

configuração de grupo econômico está relacionado ao intenso combate a prática de atos ilícitos; 

iv) o descuido no processo argumentativo e no dever de fundamentação no tocante à valoração 

das provas em detrimento a um argumento consequencialista, resultando em decisões carentes 

de racionalidade. 

A fim de verificar as hipóteses propostas como solução de problema de pesquisa, 

foi percorrido um caminho visando à identificação dos principais fundamentos fáticos, jurídicos 

e epistemológicos no uso das provas indiretas em matéria tributária. Foi necessário, portanto, 
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inicialmente conceituar essas provas indiretas para eleger qual delas será objeto de análise, bem 

como compreender os argumentos a favor e contra ao seu uso.  

A partir desse estudo, a problemática se concentrou no uso das presunções simples. 

Identificada nos julgados proferidos por colegiados administrativos e judiciais, os votos 

proferidos foram analisados para em seguida considerar os argumentos e fundamentos à luz da 

legislação brasileira vigente. 

Nos julgados do colegiado administrativo foi possível identificar certo cuidado no 

uso absoluto das provas indiretas, considerando a exigência do ônus probatório a ser exercido 

pelo Fisco, mas ainda não satisfatório. As especulações da operação Lava Jato e, obviamente, 

o material probatório por ela produzido, ainda são traços inerentes ao livre convencimento das 

autoridades julgadoras administrativas, restando carente a decisão prolatada no tocante da 

fundamentação e a justificação da escolha do material probatório. 

Por sua vez, nas decisões judiciais analisadas, conclui-se preliminarmente que o 

Tribunal Regional Federal da 5ª, exceto em relação ao caso 04, tem observado de forma atenta 

os pressupostos estabelecidos pela legislação tributária na atribuição de responsabilidade 

tributária de grupos econômicos, reformando decisões proferidas em primeira instância que 

contrariam esses pressupostos em cumprimento ao princípio da legalidade. Por outro lado, as 

tentativas dos contribuintes em submeter a controvérsia ao Superior Tribunal de Justiça, a fim 

de reformar o entendimento proferido pelas instâncias inferiores,  esbarram no óbice da Súmula 

nº 07, do STJ, ainda que a prova indireta tenha sido utilizada de forma abusiva, de modo a violar 

os dispositivos legais que regem a atribuição da responsabilidade tributária. 

Logo, identificou-se que a conclusão acerca do posicionamento dos órgãos 

colegiados ainda é recente, pois não se sabe como irão se posicionar diante dos recentes atos 

praticados pela Receita Federal e pela Procuradoria da Fazenda Nacional na busca de “meios 

mais eficazes” de cobrança do crédito tributário e atribuição da responsabilidade tributária à 

terceiros. O que se espera é que os julgadores singulares passem a observar o posicionamento 

das instâncias superiores, mantendo o princípio da legalidade tributária como limite ao poder 

de tributar, como deve ser, pois acreditar na solução pelas Cortes Superiores é tornar a situação 

mais tormentosa e insegura, uma vez que em se tratando de matéria fático-probatória o exame 

esbarra da Súmula nº 7, do STJ e, por consequência, na Súmula nº 279, do STF190. 

 

190
 Súmula 279, STF. Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
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Assim restou evidente nos casos concretos que o pretexto de combate à fraude para 

fins arrecadatórios ainda predomina o discurso das autoridades fiscais, traço característico de 

uma relação de poder. O Poder Judiciário é, portanto, figura essencial na construção de uma 

relação jurídica entre o Fisco e o Contribuinte. Por isso que os provimentos judiciais a respeito 

da controvérsia devem ser analisados de forma crítica, de modo a resguardar todos os princípios 

e garantias constitucionais envolvidos, tanto em relação ao Fisco como ao contribuinte. 

Para se ter um estudo crítico a respeito do tema, procedeu-se à análise dos casos 

concretos à luz do estudo da teoria da decisão e do modelo Toulmin de argumentação e 

fundamentação das decisões judiciais, buscando, assim, padrões de racionalidade para alcançar 

um provimento adequado, legítimo e justo. 

Em vista disso, a fragilidade encontrada nas decisões analisadas consiste sobretudo 

na valoração e motivação das provas escolhidas, muitas vezes deixando de observar o critério 

da persuasão racional previsto no art. 371, do CPC/15, que, apesar de conferir liberdade do 

julgador no ato decisório, exige que se dê em consonância com o conjunto probatório constante 

no processo. 

Priorizar o argumento de combate a atos praticados mediante fraude, dolo, 

simulação, má-fé, ou como instrumento para viabilizar a praticabilidade tributária, 

consequentemente a arrecadação, sem o limitar aos fatos e provas evidenciados nos autos, é se 

valer de argumento consequencialista e, pior, utilitarista, irradiando, assim, externalidades 

negativas ao relativizar direitos e garantias do contribuinte, trazendo insegurança jurídica para 

toda e qualquer relação. 

Como dito acima, o argumento consequencialista não deve ser desprezado, mas 

também não pode ser utilizado como uma carta coringa para suprir a ausência de provas da 

concretização de determinado fato e trazer para o Direito problemas morais, econômicos, etc.  

O problema jurídico deve ser solucionado através de uma interpretação guiada por leis, 

precedentes e princípios jurídicos conjunto de uma ordem jurídica coerente. 

A fundamentação adequada e racional da valoração da prova torna o contribuinte 

menos vulnerável na relação com o fisco e traz menos insegurança jurídica, mas essa 

preocupação ainda não é predominante no ato decisório dos julgadores, sendo indispensáveis 

constantes debates acerca do tema, haja vista que as necessidades arrecadatórias e, até mesmo, 

sancionatórias do Fisco foram intensificadas diante dos grandes escândalos de fraudes. 
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Com isso, foram comprovadas as hipóteses aqui propostas. Primeiro, é possível 

concluir que o princípio da legalidade tributária é um dos maiores limites impostos ao poder de 

tributar, impedindo o abuso do uso das provas indiretas no processo de constituição do crédito 

tributário e na atribuição de responsabilidade tributária. Ainda assim, por mais que os casos 

expostos, em sua maioria, tenham utilizado as provas indiretas de forma que podemos até 

mesmo chamar de otimista, há um evidente descuido no processo argumentativo e no dever de 

fundamentação no tocante à valoração das provas, sendo ainda traço marcante o argumento 

consequencialista de que um bem maior será alcançado quando a fraude e corrupção for 

erradicada.  

Não há dúvidas que a corrupção é um dos grandes males da sociedade atual, 

repercutindo seriamente na seara tributária na diminuição da arrecadação dos tributos e, por 

consequência, afetando as receitas do Estado para a prestação de serviços públicos essenciais, 

porém não é fundamento legítimo para violar direitos e garantias dos contribuintes asseguradas 

no texto constitucional. O Poder Judiciário deve se manter firme em seus posicionamentos, não 

se preocupando apenas na fundamentação dos argumentos jurídicos, mas também na construção 

de uma fundamentação adequada, legítima e justa em relação à valoração das provas que foram 

consideradas para se chegar no provimento final, cumprindoo brocardo non est in actis non est 

in mundus191, alcançando maior racionalidade nos argumentos empregados e, por consequência, 

segurança jurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191 Os autos são o mundo do juiz na apreciação dos fatos. 
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