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RESUMO

O trabalho tem como objetivo analisar a imputação de obrigação solidária ao administrador de pessoa jurídica pelo crédito de Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica - IRPJ, constituído em procedimento de ofício em face da empresa, no âmbito federal. A justificativa se dá tendo em vista tratar-se 
de assunto não pacificado na doutrina tributária, e nas esferas de julgamento administrativo, seja no âmbito da Receia Federal do Brasil e do 
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgãos dos quais foram extraídos julgados exemplificativos que constituem a dimensão empírica do 
trabalho. Para tanto, propõe-se a tratar da aplicabilidade dos institutos da obrigação, responsabilidade e solidariedade tributárias, bem como da 
amplitude do termo interesse comum, na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária principal e sua aplicabilidade em relação 
aos sujeitos passivos dessa obrigação (que em direito tributário são de dois tipos: contribuinte e responsável), nas hipóteses de dolo e 
interposição fraudulenta de pessoa. Foi aplicado o método qualitativo-documental, com ênfase na análise detalhada de algumas decisões 
administrativas e judiciais, e o método bibliográfico, por meio de pesquisa jurídico-teórica. Destacou-se implicações legais, tomando por base 
principalmente o anteprojeto e projeto do CTN, o que viabilizou a verificação da mens legis do CTN sobre a temática, e também inferências 
doutrinárias, tudo na busca de elementos capazes de conformar a atuação administrativa de julgamento com os postulados da legitimidade 
democrática. A principal conclusão da pesquisa, a partir da análise dos dados, sugere que não é possível imputar obrigação solidária ao referido 
administrador, fundada na circunstância do interesse comum, por se tratar de hipótese legal aplicável somente a contribuintes do imposto, sendo 
necessário para a referida imputação obrigacional, no que se refere aos responsáveis, existência de lei [ordinária] autorizativa, e específica, para o 
aludido tributo. Desse modo, a existência de norma complementar administrativa que preceitue tal imputação, nas hipóteses já especificadas, 
representaria ofensa ao princípio da razoabilidade administrativa e extrapolação do poder hierárquico e de regulamentar, inerentes à 
administração pública, por sobrepujar a competência relativa ao órgão, a despeito de eventual caráter vinculante introverso. As conclusões do 
trabalho contribuem, de forma consistente, para ampliação do conhecimento sobre a temática, cujo tratamento ainda é muito incipiente em sede 
doutrinária.
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