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O objeto desse trabalho investiga 
a dominação de uma sociedade 
por outra além da presunção de 
relação de grupo de direito ou 
de fato conforme a Lei das S/A, 
pois que responsabilidades ha-
verão de ser satisfeitas quanto 
direitos poderão ser usufruídos 
pelas sociedades integrantes. 
Assim, o que importa para con-
figurar o grupo é a constatação 
da existência de poder de con-
trole legal ou quiçá um fático 
pacto ilegal, pois quem domina 
consegue contratar mesmo ile-
galmente. Assim nos grupos de 
direito e nos de fato, há perso-
nalidade jurídica, em segundo 
grau ainda que não reconhecida 
pela lei brasileira, mas tida e ha-
vida por outros países em razão 
do que a hipotética responsa-
bilidade tributária dos grupos 
econômicos, lícitos e ilícitos há 
que ser aceita, além da falta de 
reconhecimento de personali-
dade jurídica que lhes é negada.

Defende a Autora que nos dois tipos de gru-
pos, tanto de direito quanto de fato, haveria 
personalidade jurídica, em segundo grau 
ou subliminar, mesmo que ainda não reco-
nhecida pela legislação nacional. Ademais, 
fundamenta, com esteio em sólidos argu-
mentos, que os grupos vêm se furtando a 
responder pelas obrigações tributárias das 
suas sociedades componentes, sob a alega-
ção da falta de previsão legal e falta de reco-
nhecimento de personalidade jurídica que 
lhes seria negada. 

O estudo investiga a suposta existência de 
um provável impacto causado pelos grupos 
econômicos de direito e de fato, acerca da 
responsabilidade tributária.

A autora constata em prol da não possibi-
lidade da imputação da responsabilidade 
tributária solidária aos grupos econômicos, 
dada a carência de previsibilidade exigida 
pelo princípio constitucional da legalidade 
estrita ou fechada.”
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[...] E, de um ao outro extremo, vai o caminho, longo, ou breve, 
ninguém o sabe, entre cujos termos fatais se debate o homem, 

pesaroso de que entrasse, receoso da hora em que saia, cativo de 
um e outro mistério, que lhe confinam a passagem terrestre.

Não há nada mais trágico do que a fatalidade inexorável deste 
destino, cuja rapidez ainda lhe agrava a severidade.

Em tão breve trajeto cada um há de acabar a sua tarefa. Com 
que elementos? Com os que herdou, e os que cria. Aqueles são a 

parte da natureza. Estes, a do trabalho.

(BARBOSA, Ruy, 1997, p. 25).
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1.  Prefác io

Com enorme alegria recebi da Dra. Silvânia o carinhoso convite 
para escrever este prefácio. 

O tema é atual e instigante, sendo-o merecedor de nossa atenta leitura.
 A Autora trata de forma adequada, construtiva e acadêmica, acerca 

das responsabilidades tributárias do grupo econômico de fato e de direito, 
analisando-se o contrato intragrupo como indutor de eventual obrigação. 

O texto é escrito de forma tranquila, simples, completa, 
extremamente técnica e objetiva, indo direto ao cerne do assunto, o 
que merece todos nossos elogios.

De modo muito oportuno, defende a Dra. Silvânia que o tema 
se mostra relevante diante da importância econômica e tributária 
havida pelos grupos econômicos de direito e de fato, além das 
hipotéticas consequências quanto aos níveis de arrecadação fiscal, 
considerando-se que os princípios constitucionais econômicos e 
tributários desempenham papel fundamental na atual perspectiva do 
direito empresarial, tributário e econômico.

No mesmo sentido, de forma bastante pertinente, defende a Autora 
que nos dois tipos de grupos, tanto de direito quanto de fato, haveria 
personalidade jurídica, em segundo grau ou subliminar, mesmo que 
ainda não reconhecida pela legislação nacional. Ademais, fundamenta, 
com esteio em sólidos argumentos, que os grupos vêm se furtando de 
responder pelas obrigações tributárias das suas sociedades componentes, 
sob a alegação acerca da falta de previsão legal e falta de reconhecimento 
de personalidade jurídica que lhes seria negada. 

Silvânia, de forma brilhante, relaciona o seu estudo em um viés 
prático, abordando sua relação junto a alguns exemplos de grupos 
econômicos atuantes no Brasil, tais como Telemar Norte Leste, Brasil 
Telecom, Embratel, Eletrobrás, Usiminas, Belgo; Camargo Correa, 
Odebrecht, AMBEV, Vale do Rio Doce, CSN, Gerdau-Açominas, 
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C&A Modas, Itaú, Votorantim, Acesita, Volkswagen, General Motors, 
FIAT, Ford, Abril, Pernambucanas, Unilever, Wal-Mart, Schering, Esso, 
Texaco, Ericsson, Vicunha, Lojas Americanas, Natura, Pão de Açúcar, 
Ponto Frio, Nestlé, Sendas, Shell, Maggi, Ipiranga, Copersucar, Sílvio 
Santos, Santander, Banco do Brasil e Safra.

Assim, o estudo, de forma técnica, investiga a suposta existência 
de um provável impacto causado pelos grupos econômicos acerca da 
responsabilidade tributária, nos grupos societários de direito e nos de fato.

Ao final, sabiamente, a autora constata em prol da não possibilidade 
da imputação da responsabilidade tributária solidária aos grupos 
econômicos, nem dos de fato nem dos de direito, eis que carente tal 
situação da previsibilidade exigida pelo princípio constitucional da 
legalidade estrita ou fechada.

Conclui também a autora ser forçoso reconhecer que os grupos não 
possuiriam personalidade jurídica, pois lhes faltaria o veículo legislativo, que 
fosse capaz de inovar na ordem jurídica formal. Fato é que o fisco tem invocado 
legislações não tributárias para qualificar fatos a fim de envolver os grupos 
societários em suas autuações.

Quanto ao aspecto técnico, não restam dúvidas acerca da 
competência claramente demonstrada pela Autora nas bela linhas 
deste livro. 

Sinto-me também no dever de neste prefácio enaltecer a admiração 
que tenho pela Dra. Silvânia, com quem tive o privilégio e oportunidade 
de conviver durante a realização do Doutorado. Somos, agora, colegas 
de profissão, como professores.

Sou testemunha ocular da extrema generosidade, simplicidade, 
vontade e dedicação da Dra. Silvânia, fatores estes que a fazem ter a 
admiração de todos nós.

A todos, recomendo este livro e desejo uma boa e proveitosa leitura.
Um abraço.

Henrique Avelino Lana
Pós Doutorando em Direito pela PUC/MG
Doutor e Mestre em Direito pela PUC/MG

Especialista pela PUC/MG 
Professor de Direito Empresarial

Advogado 
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2.Apresentação

A obra “As Responsabilidades Tributárias do Grupo Econômico de 
Fato e de Direito: o contrato intragrupo como indutor de obrigação”, 
de autoria da professora e advogada Silvânia Gripp Mozer, é um dos 
trabalhos realizados dentro do Programa de Doutorado em Direito 
Privado da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 

Esta obra, a meu juízo, é importante por três razões, dentre outras, 
que destaco.

Em primeiro lugar, pela escolha do tema, pois, no domínio do direito 
empresarial, Grupo Econômico possui relevância societária, financeira 
e tributária, tanto que se revela atualmente como principal mecanismo 
no exercício da atividade econômica apresentando tais conglomerados 
grande repercussão nacional e internacional.

Destaca-se a pesquisa dos Grupos Econômicos que se concretizam 
no atual cenário econômico como núcleos providos de capacidade 
financeira e gerencial hábeis em prestigiar a solidez financeira do 
sistema econômico. A maior parte das grandes sociedades no mundo 
compõem os ditos Grupos, só para se alcançar a importância do tema.

Por meio da utilização do instituto dos Grupos Econômicos, os 
empresários se tornam mais eficientes, num mercado cada vez mais 
globalizado. A legislação brasileira não prevê todas as formas com que 
os empresários exercem a atividade econômica. A partir daí, surgem os 
Grupos Econômicos de Fato. Uma realidade presente mundialmente, 
em que falta uma previsão, principalmente, na responsabilização 
tributária no Brasil.

Há, porém, uma segunda realidade nesta obra que traz contribuições 
inovadoras a respeito da questão envolvendo o direito empresarial, 
civil, tributário e processual civil a qual traz a junção dos quatro ramos 
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para tratar da responsabilidade tributária dos Grupos Econômicos de 
Direito e de Fato.

A obra analisa a empresa, sua responsabilidade tributária, sua 
organização em Grupos Econômicos de Direito e de Fato e a 
possibilidade da responsabilização do empresário dominante pelos 
débitos fiscais.

O terceiro aspecto desta obra repousa no fato de que a capacidade 
metodológica da autora e a claridade conceitual dos temas abordados 
permitem e facilitam a sua entrada sem dificuldade no pensamento 
jurídico-empresarial.

A autora possui formação em Educação, Direito e Administração 
de Empresas, demonstradas no curso da obra pela facilidade com que 
aborda tema tão complexo.

Confio que o esforço realizado na releitura dos Grupos Econômicos 
e sua Responsabilidade Tributária, visando a sua readequação aos 
tempos atuais e futuros foi reconhecido nesta obra, a qual oportuniza 
à comunidade jurídica, reflexões levadas a efeito com seriedade, 
competência acadêmica e lucidez, refletindo aprofundamento e 
problematização do discurso jurídico. 

A obra de Silvânia Gripp Mozer reveste-se de inegáveis méritos e 
qualidades, com alta relevância expositiva e didática, fazendo com que 
sua leitura e estudo sejam de todo recomendáveis.

Prof. Dr. Rodrigo Almeida Magalhães
Doutor e Mestre em Direito pela PUC/MG

Professor do Mestrado e Doutorado em Direito Privado da 
PUC/MG. 

Professor de Direito Empresarial da PUC-MG e da UFMG. 
Advogado empresarialista. 
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