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     RESUMO 

Psedônimo: Solidário 
 

a) Objetivo do trabalho 
Nosso objetivo é buscar definições sobre o assunto e apresentar práticas 

que poderão ser consideradas para o enquadramento de contribuinte como sujeito 

passivo solidário no momento de autuação pelo Fisco. 

Para tanto, buscaremos embasamento, além do Direito Tributário, também 

no Direto Penal. 

b) Metodologia 

O inciso “I” será nosso tema de estudo já que o dizer “as pessoas que 

tenham interesse comum” é uma dúvida constante no momento do 

enquadramento do contribuinte no pólo passivo da obrigação tributária. 

A responsabilidade pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias 

quando resultante de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, 

contrato social ou estatutos, conforme dispõe o Art. 135, do Código Tributário 

Nacional, não será, aqui, objeto de estudo. 

O termo “Interesse Comum“, afirma Paulo de Barros Carvalho, pode ocorrer 

em qualquer transação comercial, porém, é também no dolo que se pratica ajustes 

entre vendedor e comprador almejando a sonegação.  

Quando comprovado pelo Fisco que houve conluio entre contribuintes para 

buscar a sonegação de tributos entendemos correta a sujeição passiva por 

solidariedade. Neste caso o sujeito passivo seria o emitente do documento fiscal e 

o destinatário da mercadoria o solidário por contribuir com o delito. 

Mesmo sendo o emitente da nota fiscal o sujeito passivo da obrigação 

tributária, mesmo que é nesse momento que ocorre o fato gerador do imposto, 

outro contribuinte concordou e participou no ato ilícito para que o imposto fosse 

diminuído ou suprimido. Portanto, o segundo participante na operação deve ser 

enquadrado como solidário 

Outra situação comum de acontecer é o empresário de fato gerenciar por 

 



 procuração com ilimitados poderes a empresa. Aqui a sociedade é constituída por 

sócios “laranjas” que normalmente são pessoas de baixíssimo poder aquisitivo e 

cultural que aceita ter seu nome no Contrato Social por ínfimo valor em troca.   

c) conclusão 

Disse no início que os juristas, quanto ao ICMS, quase não entram na seara 

da solidariedade. Porém, após estudarmos grandes tributaristas, o que se conclui  

é a interpretação do art. 124, inciso I, no sentido de não aceitar na solidariedade o 

interesse comum que não seja pela pessoa envolvida na relação jurídica que 

constitua o fato imponível. 

Sempre citam como exemplos de interesse comum, desde Rubens Gomes 

de Souza, o fato de duas ou mais pessoas serem sócias de um imóvel; isto o 

fazem solidários para pagamento do imposto . 

O fato é que para o Fisco o interesse comum não se resume na obrigação 

pelo tributo só no caso em que não haja a bilateralidade no seio do evento 

tributário, mas, sim no mesmo polo da relação. 

Quando se tem, por exemplo, uma venda de mercadoria com 

subfaturamento, onde a nota fiscal é emitida com valor inferior ao real, o 

adquirente também participa do ato ilícito contribuindo para a sonegação fiscal do 

primeiro. 

Nesse sentido, há de ambas as partes a consciência e vontade de realizar o 

crime, portanto, havendo o dolo na conduta de ambos configura-se a co-autoria do 

adquirente. 

Comprovado que houve ajuste entre as partes, conclui-se que foi para 

almejar a sonegação. 

Portanto, neste trabalho defendemos a inclusão de procuradores com 

amplos, gerais e ilimitados poderes, pois trata-se de outorga no interesse 

exclusivo do mandatário e não do mandante. É uma cessão, que pode operar 

transmissão de propriedade, e o mandatário é o empresário de direito que age em 

nome de terceiros, portanto, deve configurar na sujeição passiva solidária. 
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    Introdução 

 

 Em Atenas e em Roma foi, a princípio, permitida a venda dos 

devedores que não estavam em condição de saldar sua dívida. Muitos vendiam 

seus filhos para fazer o pagamento.  Sólon, em Atenas, corrigiu esse uso: estatuiu 

que  ninguém seria obrigado a pagar, com a sua pessoa, as dívidas civis. Mas, em 

Roma, os decênviros não reformaram da mesma forma os costumes, e apesar de 

terem diante dos olhos o regulamento de Sólon, não quiseram segui-lo1.   

Pelo Código de Manu (200 anos a.C) tem-se a notícia da solidariedade 

quando esta Lei já dispunha sobre a caução e a obrigatoriedade pelo pagamento 

em lugar do devedor.  

 

Art. 156º O homem que dá ao mundo caução pelo comparecimento de um  

devedor e não pode produzi-lo, deve pagar a dívida com os seus próprios bens.  

Art. 157º Mas, um filho não é obrigado a pagar as somas devidas por seu pai,  

por ter prestado caução ou prometido por si, sem razão, a cortesãs ou a músicos, nem o  

dinheiro perdido no jogo ou devido por licores alcoólicos, nem o resto do pagamento de uma  

multa ou de um imposto.  

 

 Na China punem-se os pais pelas faltas dos filhos. Esse costume era 

adotado também no Peru. Tal costume é igualmente originado das idéias 

despóticas2.  

Embora essas solidariedades não estejam ligadas à solidariedade do inciso 

I, art. 124, do CTN, que para sua imposição deverá ser verificado o interesse 

                                                           
1  MONTESQUIEU. Do Espírito das Leis. São Paulo: Martin Claret, p. 213. 
2  Idem. p. 105. 



comum na situação que constitua o fato gerador podemos constatar que a 

solidariedade quando se trata de dívida vem de tempos remotos. 

Neste trabalho temos por finalidade demonstrar que o interesse comum no 

fato gerador extrapola os exemplos tradicionais cultivados pelos nossos 

tributaristas. Vai além do simples fato de duas ou mais pessoas serem sócias de 

um imóvel, por exemplo, e uma ser solidária a outra no pagamento do imposto 

devido.  

Demonstraremos que pode ser enquadrado como solidário àquele que num 

ato doloso contribui para a sonegação de tributos. São os procuradores de 

empresas com poderes amplos, gerais e ilimitados; aquele que aceita adquirir 

mercadoria com o valor na nota fiscal subfaturado; e quando constatado o retorno 

da nota fiscal que acobertou a operação com a anuência do adquirente 
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O dolo como consciência e vontade 
 

O dolo é a consciência e vontade de realizar os elementos objetivos do 

tipo3.  É um dos elementos sobre o qual incide o juízo de culpabilidade4 

 O dolo praticado na sonegação fiscal é o dolo direto que é a vontade 

dirigida ao resultado. 

 O dolo dos crimes previstos no art. 1°, da Lei 8.137/90, encontra-se no tipo, 

na ação prevista pelos verbos reduzir ou suprimir tributo, ou contribuição social.  

Assim, para se concretizar o dolo contra a ordem tributária é necessário que a 

conduta seja capaz de reduzir ou suprimir tributo ou acessório. Então, não basta a 

vontade, é necessário o resultado. 

 O trabalho fiscal deve ser bem fundamentado e comprovado, pois enquanto 

a parte objetiva do tipo5 é, de modo geral, fácil de comprovar, a parte subjetiva6 

em sentido estrito não é observável de forma direta, sendo que deve ser deduzida 

do conjunto da ação executada pelo autor no mundo exterior7 

 Sonegar tributos além da intenção pode ocorrer também por outros fatores, 

como interpretação errônea da legislação, erro na escrituração e outras situações. 

 Para estes casos, quando não comprovado o dolo, a pena é administrativa, 

                                                           
3  PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro, parte geral; arts. 1° a 120. 8 ed. , atual. E 
ampl. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, v. 1, p. 309. 
4  REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de direito penal. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 184. 
5  Tipicidade objetiva: Consiste na conduta típica, isto é, transformar em fato real o descrito como 
abstrato; que no nosso caso é sonegar tributos. 
6 CASABONA, Carlos María Romeo. Sobre a estrutura monista do dolo: uma visão critica. In Revista 
da Associação brasileira de professores de Ciências Penais: São Paulo, Revista do Tribunais, 2005, p. 7 e  8 
Tipicidade subjetiva: Este é representado pelo dolo. É a consciência e a vontade de realizar os elementos 
objetivos do tipo; no nosso trabalho, sonegar tributos. 
7  Idem, p. 8. 
 



contudo, se comprovado, além da pena Administrativa, cabe também a Penal pela 

Lei 8.137/90. 

 Na fraude ou conluio, o interesse comum se evidencia pelo próprio ajuste 

entre as partes, almejando a sonegação. A solidariedade passiva no pagamento 

de tributos por aqueles que agiram fraudulentamente é pacífica8. (...)   

            

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8  HARADA, Kiyoshi. Responsabilidade tributária solidária por interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador . http://direito.memes.com.br/jportal/portal.jsf?post=1610.   
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Concurso de pessoas 
 

 Na época dos imperadores o direito romano passa a distinguir do autor, o 

instigador e o auxiliar, mas punindo a todos da mesma maneira, como autores. Foi 

no direito italiano as primeiras tentativas procurando determinar a 

responsabilidade dos vários agentes num crime único9. 

 Para configurar a co-autoria impõe-se que haja, antes de mais nada, a 

concientia soleris, que pressupõe o dolo, entendido como vontade e conhecimento 

do resultado criminoso, ao qual estão dirigidos todas as atividades no sentido da 

realização do ato típico10. 

 Nos casos de solidariedade, um devedor é identificado sem que se exclua 

da relação de débito a figura do outro. Há, na verdade, uma extensão da 

subjetividade passiva, sendo que passam a figurar como devedores da obrigação 

dois ou mais contribuintes. 

 No tocante ao concurso de pessoas, cumpre destacar que, na seara da 

sonegação fiscal, quem sonega tributos, em regra, faz uso de expedientes 

sofisticados =, como interposição de terceiras pessoas (“fantasmas”, “testas-de-

ferro”, “laranjas”, “pseudoproprietários”); isso porque a realização do injusto típico 

utiliza-se de falsidade substancial ou ideológica11.  

                                                           
9  ROSA, Antonio José Miguel Feu. Direito penal: parte geral. 1. ed. 2. t., São Paulo: Revistas dos 
Tribunais, 1995, p. 371. 
10  Idem. P. 381. 
11  PRADO, Luiz Regis. Direito penal econômico: ordem econômica, relações de consumo, sistema 
financeiro, ordem tributária, sistema previdenciário, lavagem de capitais. 2. Ed. Ver. Atual. E ampl.-São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.311. 



 O professor Regis Prado12 assegura que ainda que o agente não venha a 

determinar a prática da referida conduta, mas tenha dela conhecimento e a utilize 

para supressão ou redução de tributo, será sujeito ativo do delito. Para Lovatto13, a 

teoria material-objetiva autor é não só o que realiza a conduta típica, como 

também aquele que concorre com uma causa para o resultado. Não se faz assim 

distinção entre autor e partícipe, já que todos os agentes concorreram para o 

resultado ao contribuírem com uma causa para o evento. 

 Tonaliza-se e ganha contornos o concurso de agentes sempre que houver, 

para a perpetração do episódio criminoso, o envolvimento de mais de uma pessoa 

atuando para o sucesso ilícito14. Basta que cada qual concorra de algum modo na 

ação criminosa de outrem, com a vontade e a consciência de estar concorrendo 

para o resultado típico querido por aquele15. 

 Para que se caracterize conluio deve haver duas ou mais pessoas, naturais 

ou jurídicas, objetivando a sonegação ou da fraude. 

 O artigo 11 da lei 8.137/90 prescreve, aliás, de modo supérfluo, a regra do 

concurso de agentes, respondendo pelo crime todos aqueles que deliberadamente 

tenham concorrido com ação ou omissão na sua prática, na medida de sua 

culpabilidade. Mesmo na ausência de previsão expressa. A regra da co-autoria 

seria aplicável aos crimes previstos na lei, por força da conjugação dos artigos 12 

e 29 do Código Penal16. 

  

   

 

 

 

         

                                                           
12  _____idem, p. 311. 
13  LOVATTO, Alécio Adão. Crimes tributários: aspectos criminosos e processuais. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2000, p.31. 
14  PEDROSO, Fernando de Almeida.  Direito Penal. São Paulo:Eud,1993, p.519. 
15  LOPES, Jair Leonardo. Curso de direito penal: parte geral. 2. Ed. Ver., ampl. e atual.São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1996, p.173.  
16  DECOMAIN, Pedro Roberto. Crime contra a ordem tributária. 3º edição, revista, atualizada e 
ampliada. Florianópolis: Obra Jurídica, p. 135. 
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Sujeito Passivo da Obrigação Tributária 

 

 
 4.1 - Responsável 

 

 

 

Conforme leciona Luciano Amaro o sujeito passivo é o devedor da 

obrigação tributária, ou seja, é a pessoa que tem o dever de prestar, ao credor ou 

sujeito ativo, o objeto da obrigação17. Sendo o devedor da obrigação tributária, o 

sujeito passivo tem que responder pelas obrigações principais e acessórias. 

Sendo nosso trabalho focado na solidariedade, que o objeto é o pagamento do 

tributo, trabalharemos com o sujeito passivo da obrigação principal. 

 Luciano Amaro classifica o sujeito passivo da obrigação principal como 

gênero, abrangente de duas espécies: o contribuinte e o responsável18. 

 O responsável pelo tributo, que não está na condição de contribuinte, mas 

sim como responsável, tem sua obrigação expressa no art. 121, parágrafo único, 

inciso II, do Código Tributário Nacional. Conforme Carrazza, o art. 128 do CTN 

                                                           
17  AMARO, Luciano. Direito Tributário brasileiro. 9. Ed. São Paulo: Saraiva,  2003, p.289. 
18  Idem. P.290. 



exige que o responsável esteja de algum modo, vinculado ao fato imponível 

tributário19. 

 Quando da eleição do sujeito passivo por responsabilidade, o legislador 

opta por transferir a obrigação pelo pagamento do tributo para uma terceira 

pessoa que tem referência com o fato gerador. Trata-se a substituição de 

imputação de responsabilidade por obrigação tributária de terceiro que não 

praticou o fato gerador, mas que tem vinculação indireta com o real contribuinte. O 

substituto tem que decorrer naturalmente do fato imponível, da materialidade 

descrita (hipoteticamente) na norma jurídica, não podendo ser configurado por 

mera ficção do legislador. Na substituição o legislador afasta por completo o 

verdadeiro contribuinte que realiza o fato gerador20, 

 Neste caso, um bom exemplo seria a responsabilidade por substituição 

tributária. No ICMS a indústria seria eleita o sujeito passivo para etapas 

posteriores da comercialização, ao invés de se aguardar pelo recolhimento do 

imposto nas diferentes etapas da comercialização o recolhimento é antecipado 

elegendo um substituto, que é a indústria. A indústria quando eleita sujeito 

passivo por substituição tributária não só lhe é transferida toda obrigação do 

recolhimento do imposto como também as penalidades cabíveis a um contribuinte 

direto21, conforme especifica os artigos 136 a 138, do Código Tributário Nacional. 

(A indústria foi tomada como exemplo, mas existem várias situações em que o 

legislador elege um substituto para tomar o lugar do que seria obrigado pelo fato 

gerador da obrigação tributária principal. Esses responsáveis podem ser 

verificados nas Leis que instituem: os tributos, o sujeito passivo e o responsável).  

 Na sujeição passiva por responsabilidade a obrigação de pagar que seria 

do sujeito passivo direto é transferida para o sujeito passivo indireto22.  

 Portanto, difere-se a sujeição passiva por responsabilidade da 

solidariedade. Enquanto esta se tem mais de uma pessoa ocupando a posição de 

                                                           
19  CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS, 11ª edição revista e ampliada, até a Emenda Constitucional 
52/2006, e de acordo com a Lei Complementar 87/1996, com suas ulteriores modificações. São Paulo: 
Malheiros, 2006, p. 88. 
20  MELO, José Eduardo Soares de. Curso de direito tributário. 8. ed. São Paulo: Dialética, 2008, p.274. 
21  O contribuinte direto é aquele que realiza o fato gerador da obrigação principal. 
22  Contribuinte indireto é um terceiro que é eleito como devedor da obrigação tributária em lugar do 
sujeito passivo direto. 



sujeito passivo, aquela a sujeição passiva é transferida para um terceiro que tem 

referência com o fato gerador. 

 No texto abaixo, tirado do “Do Espírito das Leis” de Montesquieu percebe-

se que a transferência do dever de pagar o imposto ao vendedor da mercadoria já 

data de muito tempo. Vejamos. “O tributo mais natural ao governo moderado é o 

imposto sobre as mercadorias. Este imposto, sendo realmente pago pelo 

comprador, embora o negociante o antecipe, é um empréstimo que o negociante 

já fez ao comprador. Dessa forma, é preciso considerar o negociante 

simultaneamente como o devedor geral do Estado e o credor de todos os 

particulares. Ele adianta ao Estado o direito que o comprador lhe pagará algum dia 

e pagou para comprador pela mercadoria23”.  

  

  

 4.2 - Solidariedade 

 

 

Solidariedade é a hipótese em que duas ou mais pessoas sejam 

simultaneamente obrigadas pela mesma obrigação. Ocorrido o fato gerador, tem-

se desde logo mais de uma pessoa ocupando a posição de sujeito passivo24. No 

caso de condomínio (imóvel com mais de um proprietário), o Município pode 

cobrar o imposto predial de qualquer dos proprietários, à sua escolha25;...) 

A solidariedade tributária consiste na possibilidade de a Fazenda poder 

exigir o tributo de mais de uma pessoa vinculada ao fato gerador. Embora o 

natural devedor do tributo seja o contribuinte, em face de sua vinculação pessoal e 

direta com a materialidade do tributo, podem existir outras pessoas a ele 

vinculadas, e que tenham interesse no respectivo ônus26.  

                                                           
23  MONTESQUIEU. Dos espíritos das leis. Martin Claret, 2007, p. 228.  Título original: De l’Espirit 
dês Lois, ou Du rapport que lês lois doivent avoir avec La constituin de chaque gouvernement, lês moeurs, Le 
climat, La religion, Le commerce, etc (1ª edição, 1748). 
24  AMARO, Luciano, Direito tributário brasileiro. 9. Ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 301. 
25  SOUZA, Rubens Gomes de. Compêndio de Legislação Tributária – edição póstuma – Coordenação: 
IBET – Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, Resenha Tributária: São Paulo, 1981, 9. 92. 
26  MELO, José Eduardo Soares de. Curso de direito tributário. 8 ed. – São Paulo: Dialética, 2008, p. 
268. 



No direito espanhol, segundo Martín27, a jurisprudência majoritária aplicou a 

todos os delitos o mesmo critério e considerou que quando se pratica um fato 

punível no seio de uma pessoa jurídica são autores responsáveis pelo mesmo, 

seja qual for a categoria de que se trate, as pessoas físicas que exercem cargos 

de responsabilidade na empresa.  Assim também é o pensamento de Hans 

Kelsen28 que no caso de a sanção consistir na privação compulsória de valores 

patrimoniais, responde, o indivíduo que tem o poder de disposição sobre o 

patrimônio e contra o qual o ato coercitivo se dirige. 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27  MARTÍN, Luis Gracia. Instrumentos de imputação jurídico-penal na criminalidade de empresa e 
reforma penal. Revista de Ciências Jurídicas, n° 1, ano 1998, p. 8. 
28  KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Tradução: João Baptista Machado: São Paulo, Martins 
Fontes, 2000, p. 206. 
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Interesse Comum no Art. 124, inciso I, do 

CTN. 
  

  

O CTN não define o que é “interesse comum”. Os juristas, no caso do 

ICMS, quase não entram na seara deste assunto. 

 A expressão “interesse comum” – encarte um conceito indeterminado, é 

mister proceder-se a uma interpretação sistemática das normas tributárias, de 

modo a alcançar o ratio essendi do referido dispositivo legal. Nesse diapasão, 

tem-se o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 

principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da 

relação jurídica que deu azo à concorrência do fato imponível29.  

 Para José Eduardo Soares de Melo30 não basta que uma lei designe as 

pessoas responsáveis, para que a Fazenda possa compeli-las ao pagamento do 

                                                           
29  Jurisprudência/STJ. Recurso Especial 2006/0124190-8. 
30 MELO, José Eduardo Soares de. Curso de direito tributário. 8 ed. – São Paulo: Dialética, 2008, p. 
290 



tributo, uma vez que as mesmas devem guardar íntima conexão com o fato 

tributário.  

 Quem assume, num comportamento, com outro um vínculo que de modo 

invariavelmente considerado é inofensivo, não viola seu papel como cidadão, 

ainda que o outro incorpore esse vínculo numa atividade não permitida31. 

Podemos citar como exemplo, quem vende uma mercadoria dentro da legalidade 

não pode ser culpado pelo não registro da nota fiscal pelo seu cliente. 

 No entanto, invertendo o pensamento de Jakobs, quem assume, num 

comportamento, com outro um vínculo que de modo invariavelmente considerado 

ofensivo, viola seu papel de cidadão. Aqui cabe como exemplo quem adquire 

mercadoria e aceita documento fiscal de empresa que sabe estar com o 

CAD/ICMS (Cadastro no ICMS) cancelado ou baixado, pois ambos assumem uma 

atividade não permitida.   

 José Eduardo Soares de Melo in Direito Tributário e o Novo Código Civil32 

observa que na aquisição de mercadorias, o comprador poderá recuperar o ICMS 

incidente nessa operação, mediante crédito em sua escrita, para abatê-lo em suas 

futuras operações tributadas. Na hipótese de tal aquisição vir amparada por nota 

fiscal emitida por empresa inexistente de fato – em situação de que tenha efetivo 

conhecimento – estará positivado o interesse comum na incidência tributária. 

 Para Paulo de Barros Carvalho33 a diretriz do interesse comum dos 

participantes na realização do evento, sobre ser vaga, não é roteiro seguro para a 

indicação do nexo que se estabelece entre os devedores da prestação tributária. 

Basta imaginar que tanto o prestador quanto o tomador do serviço, em se tratando 

do ISSQN, estão interessados na concretização da ocorrência, mesmo porque, 

não fora assim, e o acontecimento não se daria; todavia, nem por isso, 

ousaríamos proclamar o absurdo de que ambos seriam devedores solidários. Da 

mesma forma no ICMS, no IPI e em muitas outras exações do nosso sistema. 

                                                           
31  JAKOBS, Günther. A imputação objetiva no direito penal. Tradução André Luís Callegari. – 2 ed. 
Ver. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.29. 
32 GRUPENMACHER, Betina Treiger (coord.) - Direito Tributário e o novo Código Civil – São Paulo: 
Quartier Latin, 2004, folha 149. 
33  CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 3. ed. ver. e 
atual. – São Paulo, 2004, p. 159. 



Para Carvalho34, numa operação relativa à circulação de mercadorias, ninguém 

afirmaria inexistir convergência de interesses, unindo comerciante e adquirente, 

para a concretização do fato, se bem que o sujeito passivo seja aquele primeiro.  

 No entanto, continua o tributarista, o interesse comum dos participantes no 

acontecimento factual não representa um dado satisfatório para a definição do 

vínculo da solidariedade35.  

 Veja que para o autor o critério só é aplicável unicamente em circunstâncias 

em que não haja bilateralidade no seio do evento tributário e a solidariedade deve 

se instalar no mesmo pólo da relação, se e somente se for esse o lado escolhido 

pela lei para receber a carga tributária.  

 No mesmo caminho segue Sacha Calmon36, quando defende que o inciso I, 

do Art. 124, do CTN, noticia a solidariedade natural, dando como exemplo o caso 

de dois irmãos que são co-proprietários de um trato de terras. 

Defende Bodnar37, que o interesse comum aqui referido não é o interesse 

econômico indireto, como, por exemplo, do sócio que luta para o sucesso da 

pessoa jurídica. O interesse é o proveito direto auferido pela pessoa envolvida na 

relação jurídica que constitua o fato imponível. 

Interessante as observações de Luciano Amaro quanto ao entendimento de 

Aliomar Baleeiro38 da necessidade do interesse comum, do item I, art. 124, do 

CTN, precisar ser explicitado em Lei, pois as hipóteses todas já estariam na 

disciplina porta pelo item II. Nos casos que se enquadrarem no questionado item I 

a solidariedade passiva decorre desse próprio dispositivo, sendo desnecessário 

que a lei de incidência o reitere. Situações outras, não abrangidas pelo item I, é 

que precisarão ser definidas na lei quando esta quiser eleger terceiro como 

                                                           
34  _____. Curso de direito tributário. 17. Ed., São Paulo: Saraiva 2005, p. 318. 
35  CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 3. ed. ver. e 
atual. – São Paulo, 2004, p. 159. 
 , p 318. 
36  COÊLHO, Salcha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 
2005, p. 712. 
37  BODNAR, Zenildo. Responsabilidade tributária do sócio-administrador. 1ª ed. Ano 2005, 3ª reimp; 
Curitiba:Juruá, 2008, p.108. 
38  Aliomar Baleeiro afirmou, in Luciano Amaro, obra citada, que os caos de interesse comum 
mencionados no art. 124, I, do Código Tributário Nacional devem ser explicitados pela lei.  



responsável solidário39. A existência de interesse comum é situação de fato que 

somente em cada caso pode ser examinada. Independe de previsão legal. Nem 

pode a lei dizer que há interesse comum nesta ou naquela situação, criando 

presunções40.  

 A responsabilização do sócio gerente ou administrador não tem fundamento 

na responsabilidade solidária, nos termos do art. 124, inc. I, do CTN, pois o 

mesmo não tem interesse próprio imediato no fato imponível, na medida em que o 

interesse é apenas da pessoa jurídica, conclui o Magistrado Federal41.   
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  O interesse comum no ICMS 
 

 

 Vimos que os tributaristas só admitem solidariedade na sujeição passiva 

quando haja bilateralidade no seio do evento tributário e a solidariedade deve se 

instalar no mesmo pólo da relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela 

lei para receber a carga tributária.  

Não é difícil de entender agora porque eles, em seus livros, nada ensinam a 

respeito da solidariedade no caso do ICMS. É que entendem que o interesse 

comum não é o mesmo que solidariedade na sujeição passiva. Para Paulo de 

Barros de Carvalho seria proclamar o absurdo incluir um comprador como 

solidário no fato gerador de um vendedor da mercadoria. 

Como defende HARADA, na fraude ou conluio, o interesse comum se 

evidencia pelo próprio ajuste entre as partes, almejando a sonegação. A 

                                                           
39  AMARO, Luciano, Direito tributário brasileiro. 9. Ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 307. 
40  MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 14. ed. , Revista, atualizada e ampliada, 
São Paulo: Malheiros, 1998, p.104. 
41  Idem, p. 110.  



solidariedade passiva no pagamento de tributos por aqueles que agiram 

fraudulentamente é pacífica. Assim, no caso do ICMS, podemos encontrar 

algumas situações em que é possível a inclusão do sujeito passivo solidário por 

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

 

 

6.1 - Procuradores 

 

 

Não é incomum constatar empresas com sócios “laranjas” onde o sócio de 

fato gerencia a empresa com Procuração com ilimitados poderes, inclusive para 

negociar o capital da sociedade. Neste caso podemos também incluí-lo como uma 

pessoa que tenha “interesse comum” na situação que constitua o fato gerador.  

 

A nomeação de procurador com poderes amplos, gerais e ilimitados, torna 

a procuração outorgada no interesse exclusivo do mandatário e não do mandante. 

Trata-se de uma cessão, que pode operar transmissão de propriedade, visto 

conter concessão de poderes ilimitados na disposição do bem, por atribuir 

qualidade de dono da coisa ou do negócio. 

Portanto, trata-se de uma procuração em causa própria e nesta o 

mandatário age em nome do mandante que é o alienante. Nem mesmo com a 

morte do mandante ou do mandatário extingue a procuração, devendo seus 

sucessores respeitá-la.  

É o que diz o artigo 685 do Código Civil assim descreve: Conferido o mandato 

com cláusula “em causa própria”, a sua revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte 

de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas, e podendo transferir 

para sí os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais.  

Nestes casos a má-fé é explícita, por motivos escusos o sócio de fato não 

aparece, o que atribui ao procurador o interesse comum no fato gerador. 

O Conselho de Contribuintes do Estado do Paraná tem decidido pela 

manutenção da pessoa física no pólo passivo da obrigação tributária quando 



comprovado a participação no cometimento do ilícito42. “O acórdão disponibilizado 

na site da Secretaria da Fazenda consta como art. 124, inciso II, o qual não 

concordamos pois tal inciso é para as pessoas expressamente designadas por 

lei”. 

 

 

 

 

6.2.  Subfaturamento  

 

O subfaturamento é a prática de consignar no documento fiscal preço da 

mercadoria inferior ao real. 

 É a extração da nota fiscal consignando um valor a menor do que o real 

praticado na transação. O ilícito fiscal se caracteriza pela diferença entre o preço 

efetivamente ajustado e o assinalado a menos no documento fiscal, que irá 

compor o registro nos livros fiscais e contábeis da empresa.  

 Neste caso há interesse de ambas as partes, tanto do vendedor quando do 

comprador. 

 O vendedor tem interesse em sonegar o imposto, assim, emitindo uma nota 

fiscal com valor inferior ao real não pagará o tributo daquilo que ele conseguir 

ocultar ao Fisco, e o comprador ao aceitar a nota fiscal com valor inferior estará 

obtendo vantagens tais como: menor preço da mercadoria, lavagem de dinheiro.  

Portanto, comprovado o subfaturamento o remetente e o destinatário da 

mercadoria têm o “interesse comum” mencionado no CTN; 

 

                                                           
42  Acódão 593/2006 2ª Câmara 
 Data da publicação 18/07/2006 
 ICMS – Deixar de pagar o imposto na forma e no prazo previstos na legislação. Notas fiscais não 
escrituradas no livro Registro de Saídas. Responsabilidade tributária. Solidariedade. Coobrigação. 
 Mantém-se a exigência, inclusive contra a segundo autuado e único recorrente. Constam dos autos 
procurações atribuindo ao Coobrigado a responsabilidade pela administração e gerência da empresa com 
amplos e gerais poderes, inclusive perante a Fazenda Pública. Desta forma, nos termos do art. 124, inciso II 
combinado com o art. 135, inciso II, do Código Tributário Nacional, o mandatário deve permanecer no pólo 
passivo da presente obrigação tributária. 
 (...) 



  

6.3. Constatação de retorno da nota fiscal que acobertou a operação.

    

  

A dificuldade da prova material nesta situação é quando o transporte for 

executado na condição FOB, onde o destinatário se responsabiliza pelo 

transporte. Nesta operação a responsabilidade pelo transporte é do destinatário.  

 

 Exemplo prático. O transportador entregou a mercadoria ao destinatário de 

outro Estado e retornava com a nota fiscal. Ao passar pelo Posto Fiscal foram 

autuados o transportador, e o emitente da nota fiscal como sujeito passivo 

solidário já que era contribuinte inscrito no Estado do Paraná.  

 No entanto, constava na nota fiscal que o frete era com cláusula FOB; neste 

caso o emitente do documento não era responsável pelo ocorrido já que o 

destinatário foi buscar a mercadoria por sua conta própria.  

Quando a prestação for CIF o retorno da nota fiscal configura cumplicidade 

entre as parte; o remetente por ter ordenado o retorno do documento e o 

destinatário por ter adquirido a mercadoria sem documento fiscal. 

Nesta situação ambos têm interesse comum no fato gerador, o remetente 

da mercadoria vislumbra o cancelamento do documento fiscal ou a substituição 

por outro de menor valor (nota fiscal paralela) e o destinatário por ter adquirido 

uma mercadoria sem documento fiscal. 

É importante frisar a ilegalidade de autuar empresas de outros Estados da 

Federação, pois feriria o Princípio da Autonomia dos Estados.  

 

 

 6.4. Substituição tributária 

 

  



 Na substituição tributária a solidariedade esta fundamentada no art. 124, 

inciso II, do Código Tributário Nacional. O inciso II assim dispõe: as pessoas 

expressamente designadas por lei. 

 Nesse sentido, o art. 21, da Lei Orgânica do ICMS do Estado do Paraná n° 

11.580/96 dispõe o seguinte: 

 Art. 21. São solidariamente responsáveis em relação ao imposto: 

 (...) 

 IV – O contribuinte substituído, quando: 

 (...) 

d – receber mercadoria desacompanhada do comprovante de recolhimento do imposto, 

nas situações em que o pagamento é exigido por ocasião da ocorrência do fato gerador.  

 

 Portanto, a solidariedade está fundamentada no inciso II, e não no inciso I, 

do Art. 124, do CTN. 

 Discordamos da 1ª Câmara do Conselho de Contribuintes e Recursos 

Fiscais quando da emissão do Acórdão 911/2006 de 15/09/2006, publicado no site 

da Secretaria de Fazenda, quando enquadra um destinatário da mercadoria na 

condição de sujeito passivo solidário, no inciso I, do art. 124, do CTN, por ter 

recebido mercadoria sujeita a substituição tributária sem o recolhimento do 

imposto devido quando da ocorrência do fato gerador43.  

   

            

 

 

 

 

 

                                                           
43  ICMS – Saídas de produto sujeito a substituição tributária sem recolhimento do imposto devido. 
 Recorre apenas o destinatário eleito como solidário pedindo sua exclusão da relação jurídica sob o 
fundamento de que o único responsável pelo imposto é a autuada principal. 
 O Código Tributário Nacional, em seu art. 124, I estabelece a solidariedade de fato alcançando às 
pessoas que tenham interesse comum na situação que se constitua fato gerador da obrigação tributária, 
enquadrando-se nesta situação, claramente, o destinatário da mercadoria sujeita a substituição tributária. Pode 
pois, o Fisco, ao efetuar o lançamento incluí-lo como solidário. 
 (...) 
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Conclusão 
 

 

 Disse no início que os juristas, quanto ao ICMS, quase não entram 

na seara da solidariedade. Porém, após estudarmos grandes tributaristas, o que 

se conclui  é a interpretação do art. 124, inciso I, no sentido de não aceitar na 

solidariedade o interesse comum que não seja pela pessoa envolvida na relação 

jurídica que constitua o fato imponível. 

Sempre citam como exemplos de interesse comum, desde Rubens Gomes 

de Souza, o fato de duas ou mais pessoas serem sócias de um imóvel; isto o 

fazem solidários para pagamento do imposto. 

O fato é que para o Fisco o interesse comum não se resume na obrigação 

pelo tributo só no caso em que não haja a bilateralidade no seio do evento 

tributário, mas, sim no mesmo polo da relação. 



Quando se tem, por exemplo, uma venda de mercadoria com 

subfaturamento, onde a nota fiscal é emitida com valor inferior ao real, o 

adquirente também participa do ato ilícito contribuindo para a sonegação fiscal do 

primeiro. 

Nesse sentido, há de ambas as partes a consciência e vontade de realizar o 

crime, portanto, havendo o dolo na conduta do adquirente configura-se a co-

autoria. 

Comprovado que houve ajuste entre as partes, conclui-se que foi para 

almejar a sonegação. 

Defendemos também a inclusão de procuradores com amplos, gerais e 

ilimitados poderes, pois trata-se de outorga no interesse exclusivo do mandatário e 

não do mandante. É uma cessão, que pode operar transmissão de propriedade, e 

o mandatário é o empresário de direito que age em nome de terceiros para 

sonegar tributos, portanto deve configurar na sujeição passiva solidária.  

No retorno da nota fiscal após a entrega da mercadoria, se constatado que 

se trata de um ilícito tributário, há a figura de um solidário por estar concordando 

com a ilicitude de sonegação de tributos. 
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