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PORTARIA RFB Nº 2.284/2010 – RESPONSABILIDADE 

PELO PAGAMENTO DE TRIBUTOS Data 29/11/2010 

 
 

Foi publicada ontem a Portaria RFB nº 2.284, de 29 de novembro de 2010, que dispõe 
sobre os procedimentos a serem adotados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
quando da constatação de pluralidade de sujeitos passivos de uma mesma obrigação 
tributária. 
 
 
I - Lançamento 
 
Segundo dispõe a Portaria, os Auditores Fiscais deverão, na apuração de crédito 
tributário, sempre que identificarem hipóteses de pluralidade de sujeitos passivos, 
reunir provas necessárias à caracterização dos responsáveis pela satisfação do crédito 
tributário. Nesse caso, a autuação deverá conter a descrição dos fatos e o 
enquadramento legal das infrações apuradas de cada autuado, bem como seu vínculo 
de responsabilidade, ficando dispensada a exigência de Mandado de Procedimento 
Fiscal para os responsáveis. 
 
Todos os autuados deverão ser cientificados da lavratura da exigência, abrindo-se 
prazo para que cada um apresente impugnação, cujo prazo será contado, para cada 
sujeito passivo, a partir da data da respectiva ciência.  
 
 
II - Defesa 
 
Estabelece a Portaria RFB nº 2.284/10 que a impugnação apresentada 
tempestivamente por um dos autuados suspende a exigibilidade do crédito também em 
relação aos demais, exceto se esta versar apenas sobre o vínculo de responsabilidade, 
hipótese em que a suspensão se verificará apenas para aquele que apresentou a 
competente defesa.  
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Além disso, caso a exigência lavrada não seja cumprida ou impugnada, será declarada 
a revelia de todos os autuados. Por outro lado, se houver impugnação de um dos 
responsáveis apenas com relação a vínculo de responsabilidade, a revelia se opera 
somente para aqueles que não impugnaram o lançamento. 
 
Ainda nos termos da Portaria em comento, caso determinado sujeito passivo apresente 
impugnação tanto para o crédito quanto para o vínculo e, posteriormente, seu recurso 
voluntário verse apenas sobre o vínculo, a exigência quanto ao crédito tributário torna-
se definitiva em relação aos demais autuados que não recorreram. 
 
Ademais, a desistência da impugnação ou recurso por um dos sujeitos passivos não 
prejudica aos outros que também impugnaram ou recorreram. 
 
Por fim, cabe mencionar que, segundo o artigo 7º, §5º, da Portaria em tela, a decisão 
definitiva que afasta o vínculo de responsabilidade opera efeitos imediatos. 
 
 
III - Diligência 
 
Caso seja realizada diligência ou perícia, nos termos do artigo 18 do Decreto 
70.235/721, todos os autuados que impugnaram ou recorreram do crédito tributário 
serão cientificados do resultado, sendo-lhes concedido prazo para manifestação. Caso 
a diligência ou perícia verse sobre o vínculo de responsabilidade, também será 
concedido prazo para que se manifestem aqueles que o impugnaram ou recorreram, 
mesmo que não tenham contestado o crédito tributário. 
 
 

                                         
1
 “Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a 
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis 
ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.  

§ 1º Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a autoridade designará servidor para, 
como perito da União, a ela proceder e intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a 
ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau de complexidade dos trabalhos a 
serem executados.  

§ 2º Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão ser prorrogados, a juízo da autoridade.  

§ 3º Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do processo, forem verificadas 
incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da 
fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento 
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no concernente à matéria modificada.” 
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IV – Dívida Ativa 
 
Estabelece a Portaria RFB nº 2.248/10 que o crédito tributário será encaminhado à 
Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN, para inscrição em dívida ativa, somente 
após o término do prazo para cobrança amigável de todos os autuados. 
 
Entretanto, caso haja pendência de julgamento apenas com relação ao vínculo de 
responsabilidade, o encaminhamento à PGFN poderá ocorrer com relação aos sujeitos 
passivos que não discutem o referido vínculo.  
 
 
V – Pagamento, Parcelamento e Compensação 
 
Segundo dispõe a Portaria em tela, o pagamento efetuado por um dos obrigados 
aproveita aos demais, perdendo o objeto as impugnações e recursos apresentados, no 
caso de pagamento integral. 
 
Na hipótese de pedido de parcelamento que tenha sido deferido a um dos autuados, 
ocorre a suspensão do crédito tributário também com relação aos demais, impedindo a 
apreciação de todas as impugnações e recursos apresentados. No entanto, se houver 
a rescisão do parcelamento, o julgamento das defesas apresentadas processa-se 
normalmente. 
 
Por fim, com relação à compensação declarada por um dos autuados, esta extingue o 
crédito tributário para todos os sujeitos passivos, sob condição resolutória de ulterior 
homologação. Nesse caso, o julgamento das impugnações ou recursos apresentados 
fica suspenso até o transito em julgado da decisão que não homologar, total ou 
parcialmente, a compensação, ou a considerar não declarada. 
 
Se a compensação declarada por um dos sujeitos passivos for homologada, a extinção 
definitiva do crédito tributário aproveita aos demais, perdendo objeto as defesas 
apresentadas. 
 
Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos, 
 
 
Responsáveis: 
 
Igor Nascimento de Souza (igor@ssplaw.com.br) 
Tel.: 11 3201-7553 
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H. Philip Schneider (philip@ssplaw.com.br) 
Tel.: 11 3201- 7551 
 
 
Cassio Sztokfisz (cassio@ssplaw.com.br) 
Tel.: 11 3201-7554 
 
 
Diogo de Andrade Figueiredo (diogo@ssplaw.com.br) 
Tel.: 3201-7572 
 
 
Bruno Baruel Rocha (bruno@ssplaw.com.br) 
Tel.: 11 3201-7588 
 
 


