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AVISO DE DIREITOS AUTORAIS 

 Prezado aluno, antes de iniciarmos nossos estudos de hoje, precisamos ter uma 

conversa séria. Trata-se do respeito aos nossos esforços na produção deste curso, a 

que temos dedicado todas nossas energias nos últimos meses. 

 Saiba que nosso objetivo é sempre oferecer o melhor produto possível e que 

realmente faça a diferença na sua caminhada rumo à aprovação. Mas, para que nós 

consigamos atingir essa meta, sua ajuda é imprescindível. 

 Então, sempre que algum amigo ou conhecido falar “será que você passa para 

mim aquele material do RevisãoPGE que você tem?”, lembre desta nossa conversa. 

Mais: lembre-se que os nossos cursos são tutelados pela legislação civil (como a Lei 

9.610/98 e o Código Civil) e pela legislação penal (especialmente pelo art. 184 do 

Código Penal). 

 Para que não reste dúvida: este curso se destina ao uso exclusivo do aluno 

que o adquirir em nosso site, e sua aquisição não autoriza sua reprodução. Ok? 

 Sabemos que falar isso parece pouco amigável, mas só estamos tendo este 

“papo reto” porque queremos de você justamente um ato de amizade: não participar, 

de forma alguma, da pirataria deste curso. Se isso acontecer, o fornecimento das aulas 

a você será interrompido e nenhum valor pago será restituído, sem prejuízo, 

evidentemente, de toda a responsabilização cabível nos âmbitos civil e penal. 

 Bem, o recado era esse. Agora podemos voltar às boas e meter a cara nos 

livros! Ops... nos PDFs! 

 Bons estudos! 
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RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA 

INTRODUÇÃO 

 A responsabilidade tributária decorre de lei, pois ninguém pode ser obrigado a 

fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei (princípio da legalidade). 

Desse modo, não poderá a autoridade administrativa determinar a atribuição 

do cumprimento de obrigação tributária a pessoa diversa da que realizou o fato 

gerador, por meio de ato administrativo. Do mesmo modo, não poderão 

convenções particulares modificar a definição legal do sujeito passivo das 

obrigações tributárias. 

 O responsável tributário é também denominado de sujeito passivo indireto, 

uma vez que sua responsabilidade pelo adimplemento da obrigação tributária 

não vai decorrer diretamente do fato gerador, mas sim da lei. Por 

consequência, o responsável poderá ter responsabilidade subsidiária ao 

contribuinte. 

 O instituto da responsabilidade tributária é restrito aos impostos e 

contribuições, haja vista a impossibilidade de estendê-la aos tributos 

vinculados, a exemplo das taxas, pois esses exigem contraprestação estatal 

para ocorrer a cobrança. 

 A responsabilidade é dividida de acordo com o momento em que o responsável 

assume o dever de pagar: 1) responsabilidade por substituição – ocorre quando 

o vínculo jurídico do responsável surge no momento da ocorrência do fato 

gerador (concomitância), ou seja, quando a obrigação nasce, o responsável já 

ocupa seu polo passivo; 2) responsabilidade por transferência – quando o 

responsável assume o dever apenas posteriormente ao fato gerador. 

 A responsabilidade por substituição se divide em: a) progressiva (para frente ou 

consequente); b) regressiva (para trás ou antecedente). 

 A responsabilidade por transferência se divide em: a) por sucessão; b) por 

solidariedade; c) de terceiros. 

 A responsabilidade também pode ser pessoal – inexistem coobrigados, mas 

terceira pessoa que detém a condição de único sujeito passivo responsável 
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pelo cumprimento da obrigação tributária; subsidiária – terceiro terá sua 

responsabilidade tributária condicionada á impossibilidade de cumprimento 

pelo contribuinte definido em lei; solidária – há responsabilidade do terceiro 

responsável e do contribuinte de forma igual, podendo ser exigido o 

cumprimento da obrigação tributária por inteiro de qualquer deles. 

 

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR 

SUBSTITUIÇÃO 

 A responsabilidade por substituição se formará no momento em que ocorrido o 

fato gerador. 

 Na responsabilidade por substituição tributária regressiva, vai ocorrer um 

diferimento do pagamento dos tributos devidos: a pessoa que faz acontecer o 

fato gerador é substituída por outra que se situa em momento posterior da 

cadeia de produção, havendo recolhimento posterior. 

 Na responsabilidade por substituição tributária progressiva, as pessoas que 

estão nas etapas posteriores serão substituídas pelas que ocupam posição 

anterior na cadeia de produção. Aqui, haverá uma antecipação do pagamento 

do tributo. Nesse caso, como ainda não se sabe qual a base de cálculo do 

tributo, haverá uma presunção da base do cálculo do fato gerador que ainda 

irá ocorrer: estipular-se-á um valor com base em critérios objetivos fixados em 

lei. Na hipótese de não ocorrer o fato gerador posterior, deverá ser restituída a 

quantia paga, sob pena de enriquecimento sem causa da Fazenda Pública. Não 

obstante, se o valor que foi pago através da presunção for maior do que o real , 

isto é, após a ocorrência do fato gerador, verificar-se que a base de cálculo 

efetiva da operação foi inferior à presumida, é devida a restituição da diferença 

do tributo pago a mais. Igualmente, a Fazenda Pública tem direito a cobrar a 

diferença, caso verifique que o fato gerador presumido foi inferior ao fato 

gerador efetivamente ocorrido, o que, decerto, geraria recolhimento a menor 

de tributo. 
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RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR 

TRANSFERÊNCIA 

 

Responsabilidade por solidariedade 

 
 A responsabilidade tributária por solidariedade é aquela pela qual respondem o 

responsável e o contribuinte igualmente e sem benefício de ordem e ela 

apenas ocorrerá por disposição legal (seja do CTN ou outra lei). Nesse sentido, 

são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na 

situação que constitua o fato gerador (solidariedade de fato ou natural) e/ou a 

lei defina como tal (solidariedade de direito ou legal).  

 São efeitos da solidariedade, salvo lei contrária: 1) o pagamento efetuado por 

um dos coobrigados aproveita aos demais; 2) a isenção ou remissão de crédito 

exonera todos os obrigados – salvo se outorgada pessoalmente a um deles, 

subsistindo, nesse caso, solidariedade quanto aos demais pelo saldo; 3) a 

interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favorece ou 

prejudica os demais.  

 Em se tratando de isenção objetiva, há a exoneração de todos os 

solidariamente obrigados; se for subjetiva, exonera apenas a pessoa 

beneficiária, de modo que os demais seguem obrigados pelo saldo. 

 

Responsabilidade por sucessão 

 
 O sucessor tributário assumirá todas as obrigações tributárias surgidas até a 

data do ato ou fato que demarcou a sucessão, sendo, neste caso, responsável 

tributário. Por outro lado, em relação às obrigações tributárias surgidas após a 

data do evento que demarcou a sucessão, o sucessor será o próprio 

contribuinte.  
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I. Sucessão por transmissão de bens imóveis 

 
 Na sucessão por transmissão de bens imóveis, o adquirente dos bens é 

responsável tributário, o qual se sub-rogará nas obrigações relativas ao imóvel 

adquirido, podendo essa sub-rogação ser real - o imóvel responde pela dívida 

tributária, logo a responsabilidade é limitada ao valor do bem; ou pessoal - 

adquirente assume a responsabilidade sobre os tributos, logo, responde por 

todos os créditos tributários relativos ao imóvel, mesmo que ultrapassem o 

valor deste.  

 No caso de constar do título de transferência da propriedade (escritura) a prova 

da quitação dos tributos, se aparecerem outros tributos sendo cobrados pelo 

Fisco, será obrigado a pagar o antigo proprietário (e não o adquirente). 

 Os débitos tributários de imóvel adquirido em hasta pública (leilão) não podem 

superar o valor do bem, haja vista se tratar de sub-rogação real. 

 Destaca-se que essa sub-rogação terá caráter solidário, aditivo, cumulativo, 

reforçativo e não excludente da responsabilidade do alienante, pois não vai 

haver a exclusão de responsabilidade do alienante pelos débitos constituídos 

anteriormente à alienação, mas sim a sua manutenção em complemento à 

responsabilidade do adquirente. Será o credor quem escolherá contra quem 

ingressará com a execução fiscal, tendo como opções: a) alienante; b) 

responsável; c) alienante em conjunto com o adquirente. 

 A desapropriação é forma de aquisição originária da propriedade, ou seja, o 

ente desapropriante não pode responder por tributos anteriores à aquisição do 

bem. Na aquisição originária, o bem vem livre de quaisquer ônus, pois não 

houve qualquer negócio jurídico prévio entre o adquirente e anterior 

proprietário. 
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II. Sucessão por transmissão de bens móveis 

 
 Na sucessão por transmissão de bens móveis, são pessoalmente responsáveis  

o adquirente ou remitente pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou 

remidos. No caso em tela, não há qualquer exceção quanto à sucessão 

tributária.  

 

III. Sucessão por transmissão “causa mortis” 

 
 Na sucessão por transmissão “causa mortis”, os sucessores passam a ter o 

dever de arcar com as dívidas, as quais decorrem de falecimento do antigo 

contribuinte, na condição de responsáveis. 

 O espólio é responsável tributário pelos tributos devidos pelo morto até a data 

da abertura da sucessão (que se dá com a morte). 

 O espólio terá relação pessoal e direta com fatos geradores que ocorrerem 

entre a morte e a partilha. 

 Encerrado o inventário, com a partilha, ocorre a efetiva divisão dos quinhões 

hereditários. Nesse momento, cada herdeiro(a) ou cônjuge meeiro(a) passará a 

ser responsável tributário pelos tributos devidos até a partilha ou adjudicação. 

 Os tributos que surgirem da partilha em diante terão como contribuintes os 

respectivos sucessores que ficaram com os referidos bens. 

 O inventariante é responsável solidário com o espólio, nos casos de 

impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo 

contribuinte e em que intervir ou pelas omissões de que for responsável . 

 Impõe-se ao sucessor a responsabilidade integral, o que inclui eventuais 

tributos devidos e a multa decorrente, seja moratória ou punitiva. Isso porque 

a multa aplicada antes da sucessão se incorpora ao patrimônio do contribuinte, 

podendo ser exigida do sucessor. 
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IV. Sucessão empresarial 

 
 Na sucessão empresarial, há a substituição de uma pessoa jurídica por outra 

no polo passivo da obrigação tributária. Assim, a pessoa jurídica que resultar de 

fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra será responsável 

pelos tributos devidos até data do ato. 

 Caso seja extinta a pessoa jurídica sem ser nos casos de transformação , fusão 

ou incorporação, o sócio ou espólio poderá ser responsável, caso continue a 

explorar a mesma atividade econômica, persistindo essa responsabilidade 

ainda que a atividade empresarial continue sob nome empresarial diverso - 

razão social ou firma individual. 

 Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange 

não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas 

moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da 

sucessão. 

 

V. Sucessão do adquirente de fundo de comércio ou 
estabelecimento comercial, industrial ou profissional 

 
 Na sucessão do adquirente de fundo de comércio ou estabelecimento 

comercial, industrial ou profissional, a pessoa física ou jurídica de direito 

privado que adquirir de outra fundo de comércio ou estabelecimento 

comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração  sob a 

mesma ou outra razão social ou sob firma individual, responderá pelos tributos 

relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato, 

sendo: 1) INTEGRALMENTE: se alienante cessar exploração do comércio, 

indústria ou atividade; e 2) SUBSIDIARIAMENTE com o alienante: se este 

prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 6 meses, a contar da data da 

alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria 

ou profissão. 
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 O adquirente apenas vai responder pelos tributos relativos ao fundo ou 

estabelecimento adquirido. 

 A responsabilidade do adquirente deixa de existir em caso de alienação judicial 

em processo de falência e de filial ou unidade produtiva isolada em 

recuperação judicial. Trata-se, pois, de respeito ao princípio da preservação da 

empresa. Mas, ainda nesse caso, o adquirente pode ser responsabilizado 

quando for: 1) sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou 

sociedade controlada pelo devedor falido ou em recuperação judicial; 2) 

parente até 4º grau do devedor falido ou em recuperação judicial, ou de 

qualquer de seus sócios; 3) identificado como agente do falido ou do devedor 

em recuperação com o objetivo de fraudar sucessão tributária. 

 O dinheiro arrecadado com alienação da empresa, filial ou unidade produtiva 

ficará à disposição do juízo de falência por 1 ano, só podendo ser utilizado para 

pagar dívidas contraídas ao longo da falência (os chamados créditos 

extraconcursais) ou para pagar créditos que, na falência, possuem privilégio em 

relação ao crédito tributário 

 

VI. Responsabilidade de terceiros 

 
 Na responsabilidade de terceiros, a lei impõe a responsabilidade por haver um 

dever de determinadas pessoas (que se tornarão responsáveis) de gestão 

patrimonial dos bens de outras (contribuintes). Ela pode ocorrer por atuação 

regular ou irregular. 

 Responsabilidade de terceiros por atuação regular: a responsabilidade de 

terceiros por atuação regular exige a impossibilidade de exigência de 

cumprimento da obrigação tributária principal pelo contribuinte. Ou seja, é 

caso de responsabilidade subsidiária (apesar de constar como solidária no CTN) 

Além desse requisito, deverá haver alguma ação ou omissão do terceiro, 

respondendo este apenas pelos atos que intervir ou pela omissão de que for 
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responsável. Ademais, não há necessidade de prática de ato ilícito para ensejar 

a responsabilidade. 

 Responsabilidade de terceiros por atuação irregular:  caso os terceiros listados 

no art. 134 do CTN derem causa a obrigações tributárias decorrentes de atos 

praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou 

estatutos, serão pessoalmente responsabilizados. Destaca-se que os diretores 

não respondem pessoalmente pelas obrigações contraídas em nome da 

sociedade, mas respondem para com esta e para com terceiros solidária e 

ilimitadamente pelo excesso de mandato e pelos atos praticados com violação 

do estatuto ou lei. Importante salientar, ademais, que apenas o sócio com 

poderes de gestão ou representação da sociedade é que pode ser 

responsabilizado. Ressalta-se, ainda, que o inadimplemento da obrigação 

tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do 

sócio-gerente. Na hipótese de a empresa deixar de funcionar no seu domicílio 

fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, haverá presunção de 

dissolução irregular, o que legitima o redirecionamento da execução fiscal para 

o sócio-gerente. 

 Responsabilidade por infrações: quem praticar um ilícito tributário será 

responsável pela infração. Aqui, exige-se que o ato seja necessariamente ilícito  

e a responsabilidade é objetiva, a qual ocorrerá independentemente da 

efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. No caso em tela, via de 

regra, a penalidade será aplicada ao sujeito passivo da obrigação tributária 

principal ou acessória que não foi cumprida, exceto nas infrações: 1) definidas 

pela lei como crimes ou contravenções, salvo quando praticadas no exercício 

regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no 

cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito; 2) cometidas 

que exijam dolo específico do agente para se configurar; 3) decorrentes direta 

e exclusivamente do dolo específico: 3.a) das pessoas referidas no artigo 134 

do CTN, contra aquelas por quem respondem; 3.b) dos mandatários, prepostos 

ou empregados, contra seus mandantes, preponentes ou empregadores; 3.c) 

dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito 

privado, contra estas.  
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 É inconstitucional lei estadual que atribua responsabilidade tributária solidária 

por infrações a toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou 

passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, especialmente a 

advogado, economista, correspondente fiscal (STF, ADI 4845) e ao contador 

(ADI 6284/GO, j. 14/09/2021), pois as regras gerais do CTN devem ser 

observadas pelos entes. 

 

DENÚNCIA ESPONTÂNEA OU AUTODENÚNCIA 

 O instituto da denúncia espontânea tem por finalidade incentivar o 

contribuinte a regularizar sua situação fiscal, beneficiando-se o Fisco com o 

pagamento do tributo e dos juros, enquanto o contribuinte fica isento da 

multa. 

 O contribuinte confessa suas infrações tributárias, devendo ser a confissão 

acompanhada do pagamento do tributo e dos juros de mora (que decorrem do 

mero atraso no pagamento), corrigidos monetariamente. Porém, afasta-se a 

responsabilidade pelo pagamento de multas moratórias e punitivas. 

 Se já tiver iniciado procedimento administrativo ou medida de fiscalização, 

relativos à infração, não mais será possível o contribuinte se valer da denúncia 

espontânea. 

 A denúncia espontânea não se aplica ao cumprimento de obrigações tributárias 

acessórias autônomas. 

 Nos tributos lançados por homologação, que são aqueles nos quais o 

contribuinte calcula o valor do tributo devido e o recolhe antecipadamente, 

caso seja declarado o tributo e pago intempestivamente, não será possível a 

denúncia espontânea (Súmula nº 360 do STJ). 

 A denúncia espontânea exige que nenhum lançamento tenha sido feito  (STJ, 

Embargos de Divergência em Agravo nº 621.481-SC). 

 Em suma, há 3 elementos necessários para a configuração da denúncia, que 

são: 1) denúncia da infração; 2) pagamento do tributo e juros de mora, se for o 

caso; e 3) espontaneidade, a qual ocorre quando o sujeito passivo se antecipa a 
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qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados 

à infração. 

 A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, 

após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por 

homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a 

(antes de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a 

existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente (STJ, 

REsp 1.149.022/SP). 


