
 

 

Pá
gi

n
a1

 

 

DIREITO 
TRIBUTÁRIO 



 

 

Pá
gi

n
a2

 

Aula revisada e atualizada em 09/02/2022. 

AULA 06 

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA 

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA .............................................................................................. 2 

INTRODUÇÃO .................................................................................................................................................. 4 

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUBSTITUIÇÃO...............................................................................12 

Responsabilidade por substituição tributária regressiva.....................................................................12 

Responsabilidade por substituição tributária progressiva ..................................................................13 

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA............................................................................20 

Responsabilidade por solidariedade ......................................................................................................20 

Responsabilidade por sucessão ..............................................................................................................23 

I. Sucessão na transmissão de bens imóveis ..................................................................................24 

II. Sucessão na transmissão de bens móveis ...................................................................................29 

III. Sucessão na transmissão “causa mortis”.....................................................................................30 

IV. Sucessão empresarial.....................................................................................................................34 

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

profissional................................................................................................................................................37 

Responsabilidade de terceiros ................................................................................................................43 

I. Responsabilidade de terceiros por atuação regular ...................................................................44 

II. Responsabilidade de terceiros por atuação irregular ................................................................47 

III. Responsabilidade por infrações....................................................................................................52 

DENÚNCIA ESPONTÂNEA OU AUTODENÚNCIA ..........................................................................................58 

REVISÃO FINAL ..............................................................................................................................................63 

 

 

  



 

 

Pá
gi

n
a3

 

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 que todos os nossos produtos 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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Olá, meus amigos do RevisãoPGE. Tudo certo? 

A responsabilidade tributária é objeto de grandes debates nos tribunais e na 

doutrina, sendo, por isso, recorrente em provas. É um tema que tem a cara de prova 

subjetiva. Sugiro, antes de seguir na leitura da aula, a leitura dos arts. 128 a 138 do 

CTN. 

LEGENDA 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

Como já visto em aulas anteriores, quando verificada no mundo dos fatos a 

situação definida em lei como fato gerador, nasce a obrigação tributária. Após isso, é 

necessário o lançamento, a fim de determinar a matéria tributável, calcular o 

montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a 

aplicação da penalidade cabível: 

HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA → FATO GERADOR → OBRIGAÇÃO 

TRIBUTÁRIA → LANÇAMENTO → CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

Nesse contexto, o lançamento definirá como sujeito passivo aquele que deverá 

cumprir com a obrigação tributária e pagar o tributo lançado. Como já vimos neste 

curso, o sujeito passivo da obrigação principal poderá ser: 

Quando seu texto estiver preenchido com esta cor, estaremos 
falando da jurisprudência do STJ

Quando seu texto estiver preenchido com esta cor, estaremos 
falando da jurisprudência do STF

Quando seu texto estiver preenchido com esta cor, estaremos 
falando de QUESTÕES DE CONCURSO
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a) contribuinte – quando tenha relação pessoal e direta com a situação que 

constitua o respectivo fato gerador (originária do fato gerador); 

b) responsável – cuja responsabilidade decorre diretamente da lei 

(responsabilidade derivada). 

Vamos lembrar daquele conceito legal de sujeito passivo? Segundo o CTN: 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL 

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa 

obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade 

pecuniária. 

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal 

diz-se: 

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta 

com a situação que constitua o respectivo fato gerador; 

II - responsável, quando, sem revestir a condição de 

contribuinte, sua obrigação decorra de disposição 

expressa de lei. 

 

Assim, desde já, saiba o seguinte: 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.  

A atribuição de responsabilidade tributária jamais será presumida ou implíci ta1. 

Repito: só lei! Isso está expresso no CTN: 

 

 
1 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito tributário. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. P. 219. 
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CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL 

Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as 

convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo 

pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda 

Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo 

das obrigações tributárias correspondentes. 

(...) 

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei 

pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo 

crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato 

gerador da respectiva obrigação, excluindo a 

responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este 

em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da 

referida obrigação. 

 

Não há falar, portanto, em ato infralegal (como portaria e decreto) definindo o 

sujeito passivo tributário, estando essa matéria sujeita à reserva legal.  Como visto em 

aula anterior, existem matérias que apenas podem ser disciplinadas por lei, e a 

sujeição passiva é uma delas. 

Preste bem atenção na redação dos arts. 121 e 128 do CTN: 

a) o art. 121, I, do CTN, afirma que contribuinte terá relação pessoal e direta 

com o fato gerador; 

b) o art. 128 do CTN exige uma vinculação do responsável ao fato gerador, 

contudo esta vinculação não será direta, sendo, por isso, denominado de 

sujeito passivo indireto. Isto é, o responsável tem de apresentar alguma 

vinculação ao fato gerador, ainda que mínima, contudo, sem ter relação 

pessoal e direta com ele. 
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COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

Na prova da banca FUNDATEC, para Procurador do Estado do Rio Grande do Sul, 

realizada em 2021, foi considerada CORRETA a alternativa no sentido de que o 

responsável tributário é sujeito passivo de relação jurídica própria, instituída por regra 

matriz de responsabilidade tributária, definida por dispositivo legal inconfundível com 

o que define a regra matriz de incidência tributária. 

Comentários: o contribuinte, em razão de sua relação pessoal e direta com o fato 

gerador, figura como sujeito passivo na regra matriz de incidência tributária. Por 

outro lado, o responsável tributário é sujeito passivo na regra matriz de 

responsabilidade tributária. 

 

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. 

O contribuinte pode ter sua responsabilidade excluída ou colocada de forma 

subsidiária. Ou seja, pode ser que, a partir da previsão legal que atribuiu a 

responsabilidade tributária a um terceiro, o contribuinte tenha sua obrigação 

tributária de pagar o tributo completamente excluída ou simplesmente condicionada 

ao não cumprimento pelo responsável tributário (subsidiariedade). Da mesma forma, o 

responsável poderá ter responsabilidade subsidiária ao contribuinte. 

Em suma, temos as seguintes possíveis situações: 

a) responsável obrigado a pagar, excluindo qualquer responsabilidade do 

contribuinte; 

b) responsável obrigado a pagar, mas, se descumprir, passa a ser a dívida 

exigível do contribuinte (contribuinte como subsidiário); 
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c) contribuinte obrigado a pagar, mas, se descumprir, surge a possibilidade de 

cobrança do responsável (responsável como subsidiário); 

d) contribuinte e responsável obrigados a pagar o débito de maneira indistinta 

(responsabilidade solidária, a teor do art. 124 do CTN). 

Certamente, se você ainda não tem muito contato com Direito Tributário, a 

figura do responsável ainda está um tanto quanto perene em sua cabeça, sem 

correlação prática. Vou mostrar alguns exemplos que tornam os conceitos de 

contribuinte e responsável bem mais nítidos e daí você nunca mais vai esquecer. 

EXEMPLO 1: 

Imagine que Renério comercialize soja em Mato Grosso por meio de empresas 

transportadoras; a lei mato-grossense estipula como obrigação acessória para o 

transporte de mercadorias no Estado, em operações internas, interestaduais e até com 

o fim de exportação, que a mercadoria esteja sempre acompanhada da nota fiscal 

correspondente; a lei mato-grossense estipula que, em caso de transporte das 

mercadorias sem a documentação fiscal exigida, será autuada de maneira solidária a 

empresa transportadora. 

Quem é o contribuinte? Renério, pois ele que efetivamente realiza a circulação de 

mercadorias, tendo relação pessoal e direta com o fato gerador da obrigação 

tributária. 

Quem é a responsável? A empresa transportadora, pois tem responsabilidade pelo 

pagamento do tributo atribuída pela lei, estando até com algum vínculo com o fato 

gerador da obrigação, mas sem revestir-se da condição de contribuinte, pois 

efetivamente não pratica o fato gerador da obrigação tributária principal. 
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EXEMPLO 2: 

Imagine que Francisco adquira um imóvel de Renério, que tinha muitas dívidas de IPTU 

anteriores à compra; o CTN diz que aquele que adquire imóvel tem os créditos 

tributários anteriores sub-rogados em sua pessoa (art. 130). 

Quem é o contribuinte? Francisco realizou o fato gerador? Não! Ele era proprietário no 

momento das incidências tributárias? Não! Quem tinha relação pessoal e direta com 

aqueles fatos geradores? Renério, que, por isso, é o contribuinte nessa situação.  

Quem é o responsável? Francisco é o responsável pois terá a obrigação de pagar o 

tributo em decorrência de previsão legal, mesmo não tendo sido proprietário nem tido 

qualquer relação com aquele imóvel nas datas de ocorrência dos respectivos fatos 

geradores. 

 

Captou agora? Leve a ideia desses exemplos sempre consigo, que você nunca 

errará essa distinção conceitual entre contribuinte e responsável tributário. 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

Na prova da banca FUNDATEC, para Procurador do Estado do Rio Grande do Sul, 

realizada em 2021, foi considerada INCORRETA a alternativa no sentido de que o 

contribuinte, substituto e responsável tributário são, todos, sujeitos passivos cujas 

obrigações decorrem, direta e exclusivamente, do fato gerador que corresponde à 

hipótese de incidência do tributo. 

Comentários: apenas o contribuinte possui relação pessoal e direta com o fato 

gerador. O substituto e responsável, apesar de vinculados ao fato gerador da 

respectiva obrigação, tal vínculo não é direto e exclusivo.  

 

Agora que você já compreende o que é o instituto da responsabilidade 

tributária, passaremos a classificá-la, o que vai ajudar ainda mais a fincar esse 

conhecimento introdutório deveras relevante. 
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Divide-se a responsabilidade de acordo com o momento em que o respons ável 

assume o dever de pagar: 

a) responsabilidade por substituição – ocorre quando o vínculo jurídico do 

responsável surge no momento da ocorrência do fato gerador 

(concomitância); 

b) responsabilidade por transferência – quando o responsável assume o dever 

apenas posteriormente ao fato gerador. 

Na responsabilidade por transferência, a obrigação tributária surge com um 

sujeito passivo e, em momento posterior, devido a um evento descrito na lei, outra 

pessoa passa a ocupar o polo passivo.  Na responsabilidade por substituição, a lei 

atribui a condição de responsável tributário a terceira pessoa mesmo antes de ter 

ocorrido o fato gerador; destarte, quando a obrigação nasce, o responsável já ocupa 

seu polo passivo. 

Conforme classificação doutrinária, a responsabilidade por transferência se 

divide em: a) por sucessão; b) por solidariedade; c) de terceiros. Já a responsabilidade 

por substituição subdivide-se em: a) progressiva (para frente ou consequente); b) 

regressiva (para trás ou antecedente). Veja o quadro esquemático a seguir2: 

 

 
2 Disponível em: https://professormarcelloleal.wordpress.com/2012/05/16/esquema-de-
responsabilidade-tributaria. Acesso em: 08 de abril de 2019. 
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Outra classificação da responsabilidade tributária (já vista acima) divide-a em: 

a) pessoal – inexistem coobrigados, mas terceira pessoa que detém a 

condição de único sujeito passivo responsável pelo cumprimento da 

obrigação tributária; 

b) subsidiária – terceiro terá sua responsabilidade tributária condicionada à 

impossibilidade de cumprimento pelo contribuinte definido em lei; 

c) 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. 

RESP. PESSOAL RESP. SOLIDÁRIA RESP. SUBSIDIÁRIA 

Arts. 131 e 135 do CTN Art. 134 do CTN Art. 133, II, do CTN 
O responsável (terceiro) 
responde com 

exclusivismo. 

Quando o dispositivo legal 
usa termos como 
“pessoalmente” ou 
“responsabilidade 
pessoal”, significa que o 
terceiro responde, no 
caso, com exclusivismo. 

O devedor, em 
solidariedade, responde 
SEM uma ordem de 
preferência (sem uma 
ordem de vocação) a ser 
seguida (ver art. 124, 

parágrafo único, CTN). 

O próprio Direito Civil 
mostra que, quando se 
tem solidariedade, não há 
ordem de vocação ou de 
preferência a ser seguida. 
Assim, quando há 
contribuinte e responsável 
unidos por uma relação de 
solidariedade, o Fisco 
pode cobrar de qualquer 
um desses coobrigados a 
dívida toda (é a chamada 
dívida in solidum), e quem 

paga pode demandar do 
outro a parte que lhe 
cabia na dívida. 

O terceiro (responsável), 
em subsidiariedade, 
responde COM uma 
ordem de preferência (de 
vocação) a ser seguida. 
Portanto: 

- Em primeiro lugar, 
responde o contribuinte 

(devedor principal); 

- Em segundo lugar, 
responde o responsável 

(terceiro). 

OBS.: essa ordem de 
preferência entre o 
devedor e o responsável 
não é indicada 
expressamente pelo CTN, 
que fala apenas em 
responsabilidade 

subsidiária. Mas é assim 
que essa sistemática 
opera: primeiramente, o 
Fisco cobra do devedor; e, 
se não obtiver êxito, 
cobra, só então, do 
responsável. 
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COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

Na prova da banca FUNDATEC, para Procurador do Estado do Rio Grande do Sul, 

realizada em 2021, foi considerada INCORRETA a alternativa no sentido de que o 

Código Tributário Nacional, ao abrir a possibilidade de a lei estabelecer hipóteses de 

responsabilidade tributária, não exige nenhum vínculo da terceira pessoa, responsável 

tributário, com o fato gerador da respectiva obrigação nem com o contribuinte. 

Comentários: o art. 128, do CTN prevê a possibilidade de se atribuir a responsabilidade 

pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva 

obrigação. Apesar de o responsável não possuir relação pessoal e direta com o fato 

gerador, ainda assim se exige vínculo da terceira pessoa para que a lei atribua a 

responsabilidade pelo pagamento da obrigação. 

 

 

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUBSTITUIÇÃO 

 

Responsabilidade por substituição tributária regressiva 
 

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

fato gerador – não chegando o contribuinte, em momento algum, a ter obrigação de 

pagar o tributo.  

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. 

Neste caso, haverá a substituição das pessoas que estão nas etapas anteriores  

da cadeia de produção ou circulação de mercadorias pelas que se situam nas fases 

posteriores da cadeia. 
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Exemplifico: lei estipulou que indústrias processadoras de carnes bovinas sejam 

responsáveis por substituição, pois seria mais fácil fiscalizá-las do que os pequenos 

fazendeiros (substituídos) que vendem para a indústria. Ou seja, haverá, com a 

finalidade de facilitar a fiscalização e a arrecadação tributárias, a atribuição de 

responsabilidade tributária a pessoa diversa daquela que praticou o fato gerador e que 

se situará em momento posterior da cadeia de produção e circulação da mercadoria. 

Ao invés de haver recolhimentos pelos pequenos fazendeiros, haverá apenas 

um posterior pela indústria processadora de carne, abrangendo toda a operação. 

Agora que você entendeu a substituição tributária regressiva, ficará bem mais 

fácil de entender o outro lado da moeda: a substituição tributária progressiva. 

 

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. 

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REGRESSIVA DIFERIMENTO (RECOLHIMENTO APÓS O 
FATO GERADOR) 

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 

PROGRESSIVA 

ANTECIPAÇÃO (RECOLHIMENTO ANTES 

DO FATO GERADOR) 

 

Exemplo: ICMS que incide sobre operações de venda de veículos novos; caso 

em que a fábrica vende pra concessionária (1º ICMS) e a concessionária vende para o  

consumidor (2º ICMS). Nesse contexto, a lei antecipa o pagamento do 2º ICMS para a 

venda da fábrica à concessionária, com o fim de facilitar a fiscalização, pois o número 

de operações (vendas das fábricas para concessionárias) será bem menor do que as 

que ocorrerão posteriormente (vendas das concessionárias aos consumidores). Mais 

uma vez, veja o desenho: 



 

 

Pá
gi

n
a1

4
 

      

 

E como eu vou antecipar o pagamento do tributo se nem sei qual será a sua 

base de cálculo? 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. 

E se esse fato gerador posterior não ocorrer? O contribuinte fica no prejuízo? 

Caso o fato gerador depois não ocorra, deverá igualmente ser restituída a quantia 

paga, sob pena de enriquecimento sem causa da Fazenda Pública, sendo tal direito do 

sujeito passivo previsto na Constituição Federal: 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 150. (...) 

§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação 

tributária a condição de responsável pelo pagamento de 

imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer 

posteriormente, assegurada a imediata e preferencial 

restituição da quantia paga, caso não se realize o fato 

gerador presumido.  (Incluído pela Emenda Constitucional 

nº 3, de 1993) 

 

Esse dispositivo foi inserido pela EC nº 03/93, mas, antes mesmo do advento 

dessa emenda constitucional, o Supremo Tribunal Federal já havia reconhecido 

constitucional a utilização da substituição progressiva. O dispositivo somente veio 

reafirmar a posição que já era do STF, portanto. 

Argumentava-se que a substituição tributária progressiva violava o princípio da 

tipicidade, haja vista que há cobrança de algo sem a subsunção do fato à norma.  

CONCESSIONÁRIA 

CONSUMIDOR 1 

CONSUMIDOR 2 

CONSUMIDOR 3 
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Veja como enfrentou o STF a alegação de violação aos princípios constitucionais 

tributários pelo regime da substituição tributária (RE 213.396, de relatoria do Ministro 

Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 1º.12.2000): 

“(…) muito se tem discutido sobre a natureza jurídica da substituição, anotando 

Héctor Villegas que as realidades legislativas conduzem a que o jurista tributário não 

tenha, às vezes, outro remédio senão ser pragmático. Além da finalidade 

arrecadatória, permite o instituto seja alcançada maior justiça fiscal, pela distribuição 

eqüitativa da carga tributária que o sistema propicia, ao evitar a sonegação. Por meio 

dele, a obrigação tributária é transferida àquele contribuinte que melhores condições 

oferece para o seu cumprimento, isto é, para o contribuinte de fato o que houver pago, 

como parcela do preço.  

 Não há falar-se, portanto, em violação do princípio da capacidade contributiva, 

visto que, nos impostos indiretos, como o ICMS, como é por demais sabido, conquanto 

o contribuinte de direito seja aquele obrigado, por lei, a recolher o tributo, é o 

adquirente ou consumidor final o contribuinte de fato. Esse é que vai ser atingido pelo 

ônus do imposto, haja, ou não, substituição tributária. A capacidade contributiva do 

consumidor é que é considerada.  

 Por igual se mostra descabida a alegação de ofensa ao princípio da não-

cumulatividade, se no preço do produto passado do industrial para o varejista não se 

embute mais do que se embutiria na hipótese de tratar-se de operações regulares, seja, 

o tributo devido pela saída do bem do estabelecimento do industrial, mais a parcela 

incidente sobre o valor acrescido até sua entrega ao consumidor final.  

 De outra parte, cumpridos se acham, na substituição tributária, os princípios da 

legalidade e da tipicidade, conforme acima restou demonstrado, instituído que foi o 

regime, no Estado de São Paulo, por lei, com observância das normas ditadas pela 

Constituição e pela lei complementar que a regulamentou, com exaustão de todos os 

aspectos legitimadores da exação, com especificidade tão-somente quanto ao fato 

gerador e à respectiva base de cálculo, que serão adiante apreciados.  

 Quanto ao confisco, não é difícil demonstrar a impossibilidade de sua 

ocorrência, tendo em vista o reembolso, pelo substituto, do imposto pago, quando do 

recebimento do preço das mãos do substituído; reembolsando-se esse, de sua vez, ao 
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receber o preço final das mãos do consumidor. (…) a presunção do fato gerador não 

constitui óbice à exigência antecipada do tributo, das mãos do substituto. 

 

E se, por algum acaso, 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? 

O STF (ADI 2675/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski e ADI 2777/SP, red. p/ o ac. 

Min. Ricardo Lewandowski, julgados em 19/10/2016; RE 593849/MG, Rel. Min. Edson 

Fachin, julgados em 19/10/2016) decidiu que é devida a restituição da diferença do 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais, no regime 

de substituição tributária para a frente, se a base de cálculo efetiva da operação for  

inferior à presumida.  

 

INFORMATIVOS 

A substituição tributária, prevista no art. 150, § 7º, da CF/88, tem como fundamento o 

princípio da praticidade. Por meio desta técnica, o Estado consegue comodidade, 

economicidade e eficiência na execução administrativa das leis tributárias. No entanto, 

a praticidade tributária encontra freio nos princípios da igualdade, capacidade 

contributiva e vedação do confisco, bem como na arquitetura de neutralidade fiscal do 

ICMS. 

Desse modo, é papel do Poder Judiciário tutelar situações que extrapolem o limite da 

razoabilidade, como é o caso em tela, no qual o contribuinte paga um valor maior do 

que efetivamente devido, tendo, portanto, direito de ser restituído. 

Para o Min. Edson Fachin, a tributação não pode se transformar em uma ficção 

jurídica, em uma presunção absoluta (juris et de jure) na qual o fato gerador presumido 

assuma um caráter definitivo e sejam desprezadas as variações decorrentes do 

processo econômico. 
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Não permitir a restituição nestes casos representaria injustiça fiscal inaceitável em um 

Estado Democrático de Direito, fundado em legítimas expectativas emanadas de uma 

relação de confiança e justeza entre Fisco e contribuinte. Desse modo, a restituição do 

excesso atende ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, haja vista a não 

ocorrência da materialidade presumida do tributo3. 

 

Nesse julgado, o STF alterou entendimento anterior, que previa que somente 

poderia haver restituição se o fato gerador não ocorresse. Em razão de ter havido essa 

guinada jurisprudencial com importantes efeitos, a decisão foi modulada no seguinte 

sentido4: 

1) Este entendimento do STF permitindo direito à restituição vale: 

• para todos os processos judiciais que já haviam sido ajuizados e que 

estavam aguardando o posicionamento do STF na repercussão ora 

decidida; 

• para as operações futuras, ou seja, para as situações em que, após a 

decisão do STF, houver pagamento a maior, surgindo o direito à 

restituição.  

2) Por outro lado, este posicionamento do Supremo não se aplica: 

• para situações ocorridas antes da decisão e que não tenham sido 

judicializadas; e 

• para situações que foram judicializadas, mas o contribuinte perdeu 

(não teve direito à restituição) e houve trânsito em julgado.  

Isso pode cair numa prova oral, hein? Fique bem atento, pois se trata de tema 

relevantíssimo, especialmente para provas de PGE. 

 
3 Informativo comentado do Dizer o Direito, disponível em 
https://dizerodireitodotnet.files.wordpress.com/2016/12/info-844-stf.pdf 
4 Informativo comentado do Dizer o Direito, disponível em 
https://dizerodireitodotnet.files.wordpress.com/2016/12/info-844-stf.pdf 

https://dizerodireitodotnet.files.wordpress.com/2016/12/info-844-stf.pdf
https://dizerodireitodotnet.files.wordpress.com/2016/12/info-844-stf.pdf
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Veja julgados do STF e STJ a respeito do tema: 

No RE 593849, julgado em 19/10/2016, o Supremo definiu que “É devida a 

restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – 

ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de 

cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”. Isso significa que o princípio da 

praticidade tributária não sobressai em relação aos direitos e às garantias do 

contribuinte, notadamente em respeito ao princípio da igualdade, da capacidade 

contributiva e da vedação ao confisco.  

Nesse mesmo sentido se manifestou o STJ no REsp 687.113/RS, julgado em 

05/04/2018: O STF ao apreciar o RE 593.849/MS entendeu ser devida a restituição da 

diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais 

no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da 

operação for inferior à presumida. 

Temos, então, duas situações bem importantes aqui: 

1) o STF, em jurisprudência há muito sedimentada, considerou constitucional 

a sistemática de substituição tributária progressiva, o que foi ratificado por 

meio da EC 3/93, que trouxe ao próprio texto constitucional a previsão da 

validade da substituição; 

2) o STF considerou que, assim como no caso em que não há o fato gerador 

presumido, seria devida a restituição ao contribuinte em caso de efetivação 

do fato gerador em valor inferior ao presumido (esse entendimento foi 

modulado). 

Dê um pause aqui na aula e vá a esse link com um artigo bem curtinho, mas 

que traz uma aprofundada interessante sobre o tema, que vai funcionar como a cereja 

do bolo para entendimento do conteúdo que estamos estudando: 

https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI248467,91041-

O+novo+entendimento+do+STF+acerca+do+direito+do+contribuinte+a . 

https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI248467,91041-O+novo+entendimento+do+STF+acerca+do+direito+do+contribuinte+a
https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI248467,91041-O+novo+entendimento+do+STF+acerca+do+direito+do+contribuinte+a


 

 

Pá
gi

n
a1

9
 

Isso tudo que vimos é o que você consegue achar com mais facilidade, mas há 

um ponto que é mais sensível. E se o fato gerador efetivamente ocorrido for em valor 

superior ao presumido? Se o valor pago no início da cadeia pelo contribuinte não se 

realiza ou se realiza a menor, ele tem direito à restituição. Mas, e se se verifica que o 

contribuinte recolheu tributo por fato gerador presumido menor que o que 

efetivamente ocorreu posteriormente? Tem o Fisco o direito de cobrar a diferença? 

A resposta é sim! No mesmo julgado, em obter dictum, restou consignado que, 

do mesmo modo que o contribuinte tem direito à restituição, 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. 

Se isso cai, você não pode errar. É o aprofundamento do aprofundamento esse 

ponto final, e com entendimento interessantíssimo para a Fazenda Pública. 

Por fim, deve você saber que 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. Em tais tipos de tributos, seria completamente desarrazoado 

cobrar de quem não foi beneficiado pela prestação do Estado.5 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 

No concurso para Advogado da Câmara de Perdizes/MG, realizado em 2019, pela 

Banca IBGP, considerou-se como INCORRETA a afirmativa no sentido de que na 

substituição tributária para frente, há uma postergação do pagamento do tributo, 

transferindo-se a obrigação de reter e recolher o montante devido, que seria do 

vendedor, ao adquirente dos produtos e serviços. 

 

 

 

 
5 ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário. 11.ed. Salvador: JusPodivm, 2017. P. 381. 
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RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA 

 

Como você já viu no início da aula, o responsável, na responsabilidade por 

transferência, apenas passa a ser devedor depois da ocorrência do fato gerador. 

Desse modo, quando ocorre o fato gerador, o devedor é o contribuinte, porém, 

diante da ocorrência de certos fatos, o responsável passa a assumir o polo passivo da 

obrigação tributária (podendo haver, aqui, responsabilidade exclusiva, subsidiária ou 

solidária). 

 

Responsabilidade por solidariedade 
 

Antes de mais nada, destaco que a responsabilidade solidária foi tratada pelo  

CTN fora do capítulo relativo à “responsabilidade tributária”, embora seja considerada 

tipo de responsabilidade pela doutrina. A responsabilidade tributária por solidariedade 

é aquela pela qual respondem o responsável e o contribuinte igualmente e sem 

benefício de ordem (tal qual ocorre no Direito Civil). 

Contudo, diferentemente da solidariedade do Direito Civil, a solidariedade 

tributária apenas ocorrerá por disposição legal (seja do CTN ou outra lei). A 

solidariedade civil decorre de lei ou da vontade das partes – logo será possível, no 

âmbito civilista, que as partes estabeleçam a solidariedade através de contrato, por 

exemplo. Pode se ver sentido nessa distinção ao se recordar que o Direito Civil se 

funda na liberdade contratual, sendo ramo do direito privado, enquanto que o Direito 

Tributário é ramo de direito público com preponderância de normas cogentes. Veja 

alguns dispositivos do CC e depois compare com os que serão expostos do CTN: 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação 

concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada 

um com direito, ou obrigado, à dívida toda. 
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Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou 

da vontade das partes. 

 

O CTN define como solidariamente obrigadas as pessoas que:  

a) tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador 

(solidariedade de fato ou natural); 

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

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL 

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

I – as pessoas que tenham interesse comum na situação 

que constitua o fato gerador da obrigação principal; 

II – as pessoas expressamente designadas por lei.  

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não 

comporta benefício de ordem. 

 

Embora possa parecer o contrário, a solidariedade de fato (inciso I) também 

decorre da lei, pois há a necessidade de os solidariamente obrigados terem participado 

da situação definida em lei como fato gerador.  

Exemplifico: A, B e C são proprietários de um imóvel urbano. A detém 15%; B, 

60%; e C, 25%. O valor do IPTU de 2018 foi de R$ 1.000,00. Todos são solidariamente 

obrigados perante a Fazenda Pública a pagar o valor inteiro do IPTU. Contudo , se B 

pagou o IPTU todo, diz-se que ele pagou R$ 600,00 como contribuinte e R$ 400,00 

como responsável. Isto porque o contribuinte solidário que paga a dívida por inteiro  

paga sua parte enquanto contribuinte e a dos demais codevedores na qualidade de 

responsável. 

Por outro lado, no caso da denominada solidariedade de direito (inciso II), a lei 

pode nomear como devedores solidários pessoas que não tenham relação pessoal 

direta com o fato gerador, tendo em vista a autorização legal. 
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Todavia, aplica-se a ambos os tipos de solidariedade tributária a vedação à 

invocação do benefício de ordem. E o que é benefício de ordem? É simplesmente a 

possibilidade de o devedor responder ao credor que o cobrar o pagamento: “primeiro 

você tem de procurar o contribuinte e, apenas se este for impossibilitado do 

cumprimento da obrigação, você poderá vir me cobrar”. Ou seja, benefício de ordem é 

ter o credor de primeiramente buscar o contribuinte e só depois o responsável. 

Por fim, o CTN define como efeitos da solidariedade (salvo disposição em 

contrário): 

a) o pagamento efetuado por um dos coobrigados aproveita aos demais; 

b) a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados – salvo se 

outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, solidarieda de 

quanto aos demais pelo saldo; 

c) a interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favorece 

ou prejudica os demais. 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL 

Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os 

seguintes os efeitos da solidariedade: 

I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita 

aos demais; 

II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os 

obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, 

subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos 

demais pelo saldo; 

III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um 

dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais. 

 

No caso do inciso I, tal qual ocorre na solidariedade civil, se um dos devedores 

solidários (contribuinte e responsáveis) pagar o tributo, os outros não mais poderão 
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ser cobrados pelo sujeito ativo (Fazenda Pública), mas tão somente pelo devedor 

solidário que cumpriu a obrigação por inteiro, através de ação regressiva. 

Em relação ao inciso II, veja que pode haver isenção ou remissão: 

a) objetiva – sem se vincular à pessoa e exonera a todos os solidariamente 

obrigados; ou 

b) subjetiva – que se dá em razão da pessoa, exonerando, portanto, apenas 

esta; os demais seguem obrigados pelo saldo. 

Portanto, apenas a isenção ou remissão objetiva estende seus efeitos aos 

coobrigados e consequentemente extingue completamente a obrigação tributária. 

Já o inciso III é similar ao art. 204, § 3º, do CC, expressando como efeito da 

solidariedade que a interrupção da prescrição vai favorecer ou prejudicar os demais 

coobrigados solidariamente, independentemente de quem der causa à interrupção. 

Isso é muito interessante e tem reflexos na seara processual. Vimos na aula 

passada que o reconhecimento da dívida, por adesão a um parcelamento por exemplo, 

tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional. Conjugando esse 

entendimento com o dispositivo acima mencionado, vê-se que, se um dos devedores 

solidários aderir a um parcelamento, haverá a interrupção da prescriçã o em prejuízo 

de todos os devedores, por mais que, contra esses outros, a Fazenda Pública jamais 

tenha promovido qualquer ato de persecução da dívida tributária. 

Fica atento(a) que isso, quando vem numa questão que traz um caso prático, 

confunde muita gente. É a cara da FCC colocar isso no meio de um enunciado gigante 

para elaboração de peça processual em Direito Tributário! 

 

Responsabilidade por sucessão 
 

Na responsabilidade por sucessão, após a transferência da responsabilidade do 

contribuinte para o responsável, não mais restará obrigação tributária ao contribuinte.  
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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. A 

tormentosa redação do art. 129 do CTN quis isso dizer: 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL 

Art. 129. O disposto nesta Seção aplica-se por igual aos 

créditos tributários definitivamente constituídos ou em 

curso de constituição à data dos atos nela referidos, e aos 

constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que 

relativos a obrigações tributárias surgidas até a referida 

data. 

 

Em suma: a) créditos tributários já constituídos ou em curso de constituição – 

sucessor será responsável tributário; b) créditos tributários constituídos após o ato que 

atribui a responsabilidade tributária – sucessor será contribuinte. 

Você entenderá melhor analisando as hipóteses de responsabilidade tributária 

por sucessão. Vamos a elas! 

 

I. Sucessão na transmissão de bens imóveis 

 
Essa espécie de responsabilidade tributária por sucessão é referente aos casos 

de transferência de bem imóvel. Veja o que dispõe o art. 130 do CTN: 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL 

Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo 

fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse 

de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela 

prestação de serviços referentes a tais bens, ou a 
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contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos 

respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a 

prova de sua quitação. 

Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta 

pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço. 

 

O CTN só falou das taxas pela prestação de serviços públicos. Não tem outro 

tipo de taxa? Tem sim. Nota-se que o CTN optou por se referir apenas às taxas pela 

prestação de serviços públicos, omitindo as taxas decorrentes de poder de polícia, 

que, desse modo, não serão da responsabilidade do adquirente. Isso decorre do 

caráter pessoal de que decorrem as taxas de polícia, pois estão ligadas à fiscalização da 

atuação de pessoa específica em momento específico, sendo mais pessoalizadas e 

dirigidas subjetivamente que as demais espécies tributárias abarcadas pela hipótese 

de responsabilidade ora analisada. 

O dispositivo estabelece como responsável tributário o adquirente dos bens, o 

qual se sub-rogará nas obrigações relativas ao imóvel adquirido. E o que é a sub-

rogação tributária? É a substituição do sujeito passivo na relação obrigacional 

tributária, tornando-se o responsável, portanto, o novo obrigado ao cumprimento das 

obrigações tributárias do imóvel. A sub-rogação do adquirente pode ser: 

a) real – na qual o imóvel responde pela dívida tributária, logo a 

responsabilidade é limitada ao valor do bem; 

b) pessoal – na qual o adquirente assume a responsabilidade sobre os 

tributos, logo, responde por todos os créditos tributários relativos ao 

imóvel, mesmo que ultrapassem o valor deste. 

A regra para a responsabilidade tributária do adquirente do imóvel será a sub -

rogação pessoal, o que implica assumir a responsabilidade pelos tributos incidentes 

sobre o bem, ficando o responsável com obrigação de quitar os tributos, ainda que o 

montante seja superior ao valor do imóvel adquirido. Como quase toda regra no 

direito, há exceções. 
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A primeira exceção é prevista no final do caput do art. 130, quando afirma 

“subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a 

prova de sua quitação”. Ou seja: quando 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). Tal prova de quitação de tributos geralmente ocorre através da 

apresentação de uma Certidão Negativa de Débitos (CND). Já imaginou comprar um 

imóvel e estar escrito no contrato que não há débitos tributários ou haver uma CND 

informando que nada consta, para depois ser surpreendido pela existência de débitos? 

ATENÇÃO 

Isso não se confunde com a inoponibilidade das convenções particulares ao Fisco, 

prevista no art. 123 do CTN: 

Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à 

responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda 

Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias 

correspondentes. 

O que o art. 130 do CTN prevê é que não haverá responsabilidade tributária quando 

houver prova da quitação dos tributos no título que embasa a relação entre vendedor 

e adquirente. Veja que não se trata de uma estipulação das partes, mas de 

determinação legal no sentido da existência de prova da quitação  (que, até onde sei, 

somente pode ser expedida pela própria Administração). Reitero: não se trata de 

declaração do vendedor nem de cláusula contratual de irresponsabilidade, o que seria 

abarcado pelo art. 123 do CTN. Aqui, trata-se de prova da quitação dos tributos. 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 

No concurso para Procurador do Município de Contagem/MG, realizado em 2019, 

pela Banca FUNDEP, considerou-se como CORRETA afirmativa no sentido de que os 

créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o 

domínio útil ou a posse de bens imóveis subrogam-se na pessoa dos respectivos 

adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. 
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A segunda exceção ocorre quando o imóvel for adquirido em hasta pública 

(leilão), ocorrendo, neste caso, a sub-rogação sobre o respectivo preço (ou seja, é uma 

sub-rogação real, não podendo os débitos tributários superarem o valor do imóvel). 

Quando se compra imóvel em hasta pública, presume-se estar livre de débitos 

tributários. Esta exceção existe a fim de incentivar a aquisição de imóveis em leilões; 

caso não existisse, ficaria completamente desprotegido de eventuais futuras cobranças 

o adquirente. Esta segunda exceção está no parágrafo único do art. 130, acima 

colacionado. 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 

No concurso para Procurador do Município de Contagem/MG, realizado em 2019, 

pela Banca FUNDEP, considerou-se como CORRETA afirmativa no sentido de que no 

caso de arrematação em hasta pública, o arrematante não será responsável pelo 

pagamento de créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a 

propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis. 

 

Pela redação do CTN, conforme explicamos, interpretava-se que havia uma 

sub-rogação: o contribuinte seria substituído no dever de cumprir as obrigações 

tributárias pelo adquirente. 

Contudo, o STJ, através de interpretação sistemática, dispôs que, em tal 

sucessão, o contribuinte (alienante) ainda poderá figurar no polo passivo em ação de 

execução fiscal decorrente de débitos constituídos antes da alienação do imóvel. Desse 

modo, conforme o STJ, não vai haver a exclusão de responsabilidade do alienante 

pelos débitos constituídos anteriormente à alienação (repito: anteriores à alienação), 

mas sim a sua manutenção em complemento à responsabilidade do adquirente. A sub -

rogação terá caráter solidário, aditivo, cumulativo, reforçativo e não excludente da 

responsabilidade do alienante.  

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.  

Assim, eventual incidência da norma de responsabilidade por sucessão não 
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afasta a sujeição passiva do alienante. Nesse contexto, deve-se interpretar o art. 

130, caput, do CTN e o seu parágrafo único em conjunto, de modo que não haja a 

exclusão da responsabilidade do proprietário anterior à transferência imobiliária. Ou 

seja, a correta interpretação do art. 130 do CTN, combinada com a característica não 

excludente do parágrafo único, permite concluir que o objetivo do texto legal não é 

desresponsabilizar o alienante, mas responsabilizar o adquirente na mesma 

obrigação do devedor original. Trata-se de responsabilidade solidária, reforçativa e 

cumulativa sobre a dívida, em que o sucessor no imóvel adquirido se coloca ao lado 

do devedor primitivo, sem a liberação ou desoneração deste. Portanto, conclui o STJ, 

a sub-rogação prevista no art. 130 do CTN e dos demais dispositivos que tratam da 

responsabilidade tributária (interpretação sistemática) tem caráter solidário, aditivo, 

cumulativo, reforçativo e não excludente da responsabilidade do alienante, cabendo 

ao credor escolher o acervo patrimonial que melhor satisfaça o débito cobrado a 

partir dos vínculos distintos. (AgInt no AREsp 942.940/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 12/09/2017). 

 

Para fechar o tópico, não poderia deixar de comentar jurisprudência do STJ que 

tem alta probabilidade de cair em provas de Advocacia Pública (e já caiu!). 

Vislumbre uma desapropriação de bem imóvel, por meio da qual o Poder 

Público adquire a propriedade de bem imóvel. Neste caso, haverá responsabilidade 

por sucessão e poderá o ente desapropriante responder por tributos anteriores à 

aquisição do bem? 

A resposta dada pelo STJ é que não! Fundamentou-se o tribunal no fato de ser 

a desapropriação um caso de aquisição originária da propriedade. Não há qualquer 

transmissão de obrigações entre o antigo e o novo proprietário (ente desapropriador) . 

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

negócio jurídico prévio entre o adquirente e anterior proprietário. (REsp 1668058/ES, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

08/06/2017, DJe 14/06/2017). 
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Desse modo, quando você vir isso naquela questão subjetiva que cair na sua 

prova, você vai alegar, enquanto procurador(a), que a Fazenda Pública não vai 

responder por tributos cujos fatos geradores sejam anteriores à desapropriação . 

 

II.Sucessão na transmissão de bens móveis 

 

Depois de ver (e entender) a sucessão na transmissão de bens imóveis, é um 

pulo para aprender sobre a referente a bens móveis. 

O CTN afirma, no inciso I do art. 131, que são pessoalmente responsáveis o 

adquirente ou remitente pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos. 

Embora o CTN não fale expressamente “bens móveis”, sabe-se que a tal espécie de 

bens se refere, pois dos imóveis tratou no art. 130. Veja o artigo: 

 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL 

Art. 131. São pessoalmente responsáveis: 

I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos 

bens adquiridos ou remidos; (...) 

 

E há alguma distinção na sucessão por transferência de bens móveis para 

imóveis? A diferença é que não há exceções quanto à sucessão tributária  no caso dos 

bens móveis. Se transferiu bem móvel, ocorre sucessão tributária. 

E quem é esse remitente que o dispositivo fala? O remitente é aquele que 

realiza a remição. Veja, remição é a aquisição de bens que foram penhorados ou 

objeto de leilão judicial pelo cônjuge, ascendente ou descendente da pessoa 

executada. Essas pessoas (remitentes) possuíam a preferência sobre o arremate. 

Ressalta-se que esse instituto foi revogado, mas pode ser cobrado o texto da lei na sua 

prova objetiva, portanto, tenha atenção! 
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Mais uma coisa: não confunda a remição com a remissão, sendo esta o 

benefício fiscal que causa a extinção do crédito tributário (abordada na aula 07). 

 

III. Sucessão na transmissão “causa mortis” 

 
A sucessão causa mortis, como o próprio nome já diz, decorre de falecimento 

do antigo contribuinte. Desse modo, os sucessores passam a ter o dever de arcar com 

as dívidas, na condição de responsáveis.  

Com a morte, abre-se a sucessão, segundo o Código Civil. Esta se dá por meio 

de inventário, que resulta na partilha de bens entre os herdeiros. Durante o inventário, 

o conjunto de ativos e passivos do morto é chamado de espólio, que tem 

personalidade jurídica própria. 

Veja, portanto, que, com a morte, teremos alguns momentos distintos para 

analisar a responsabilidade tributária, relativamente aos tributos cujos fatos geradores 

ocorreram antes da morte, durante o inventário e após a partilha. O CTN trouxe 

regulamentação para cada uma dessas situações: 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL 

Art. 131. São pessoalmente responsáveis: 

(...) 

II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos 

tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou 

adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante 

do quinhão do legado ou da meação; 

III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a 

data da abertura da sucessão. 

 

O espólio não representa o conjunto de ativos e passivos do morto até a 

partilha? Então, ele é responsável tributário pelos tributos devidos pelo morto até a 

data da abertura da sucessão (que se dá com a morte). O espólio, sem relação pessoal 
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e direta com o fato gerador da obrigação tributária, é responsável, porque o 

contribuinte foi a própria pessoa que terminou por falecer. 

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

entre a morte e partilha. Concorda? Se é o espólio que representa o conjunto de ativos 

e passivos do de cujus, os fatos geradores que ocorrerem enquanto o espólio ostenta 

essa condição terão relação pessoal e direta com ele. Como assim? Se o cidadão 

morreu, como podem existir ainda fatos geradores?  É bem simples. Pense no caso dos 

imóveis que o morto deixou. A cada ano que tramita o inventário, esses imóveis 

continuarão de propriedade do espólio, que figurará, então, na qualidade de 

contribuinte. 

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. A 

responsabilidade passa mais uma vez, pois, agora, não mais existe o espólio: o 

conjunto de ativos e passivos foi transmitido aos herdeiros. Aqui, há uma ressalva: a 

responsabilidade é limitada ao quinhão hereditário recebido. Os tributos que surgirem, 

da partilha em diante terão como contribuintes os respectivos sucessores que ficaram 

com os referidos bens. 

Você conseguiu entender como a coisa anda na sucessão? É bem simples, mas 

os alunos têm muita dificuldade de entender e fixar isso. Leia de novo, por favor, pois é 

fácil e isso precisa ser uma coisa sobre a qual você nem precisa pensar...tem que estar 

fixado de forma definitiva. 

RESUMO: 

Após a morte, tem início o procedimento de inventário, que se finaliza com a partilha 

entre os herdeiros do montante hereditário. O espólio ficará responsável pelas dívidas 

do de cujus. Por outro lado, os sucessores serão responsáveis pelos fatos geradores 

ocorridos antes da sentença de partilha, inclusive os que ocorreram antes da abertura 

da sucessão se o espólio não os quitar. 
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Contudo, em relação aos fatos geradores ocorridos após a partilha, os sucessores são 

contribuintes. Do mesmo modo, em relação aos fatos geradores ocorridos após a data 

da abertura da sucessão e antes da sentença de partilha, o espólio será contribuinte. 

Fatos geradores ocorridos 

antes da abertura da 

sucessão 

Fatos geradores ocorridos 

entre abertura da sucessão 

e partilha 

Fatos geradores 

ocorridos após partilha 

ou adjudicação 

Contribuinte – de cujus Contribuinte – espólio 
Contribuintes – 

sucessores 

Responsável – espólio Responsáveis – sucessores  

 

 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

Prova da banca CESPE, para Procurador do Estado de Alagoas, realizada em 2021: 

Segundo o Código Tributário Nacional, ainda que os créditos não sejam 

correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, haverá 

responsabilidade pessoal (...) do espólio pelos tributos devidos pelo de cujus até a 

data da abertura da sucessão.   

Comentários: conforme o art. 131, do CTN, o espólio é pessoalmente responsável 

ATÉ QUANDO RESPONSÁVEL

ATÉ A ABERTURA DA 
SUCESSÃO

ESPÓLIO

ATÉ A PARTILHA OU 
ADJUDICAÇÃO

SUCESSOR E CÔNJUGE 
MEEIRO

(LIMITADA AO 
QUINHÃO)
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pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.  Por outro 

lado, a questão apontou a responsabilidade pessoal administradores, síndico, sócios 

e tabeliães. Os administradores de bens de terceiros, o síndico (tributos da massa 

falida), os sócios (no caso de liquidação de sociedade de pessoas) e os tabeliães 

(tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu 

ofício) respondem “solidariamente” na impossibilidade de exigência da obrigação 

principal pelo contribuinte (art. 134, do CTN). A responsabilidade pessoal destes 

sujeitos ocorrerá se praticados atos com excesso de poder ou infração. 

 

Conforme você verá detalhadamente na nossa análise da responsabilidade 

tributária de terceiros, 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. Contudo, 

deixarei para explicar melhor no momento certo. 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 

No concurso para Procurador do Município de Manaus/AM, realizado em 2018, 

pela Banca CESPE, considerou-se como INCORRETA afirmativa no sentido de que o 

inventariante não pode ser solidariamente responsabilizado pelos tributos devidos 

pelo de cujus, referentes a fatos geradores anteriores à data da abertura da 

sucessão. 

 

Além disso, conforme entendimentos do STJ e STF, o crédito e a obrigação 

tributária seriam compostos pelo tributo devido e pelas penalidades eventualmente 

exigíveis. Portanto, 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. (STJ, RESP 295.222/SP, Relator: Ministro José 

Delgado, DJ 10/09/2001). 



 

 

Pá
gi

n
a3

4
 

Logo, a sucessão incluirá as multas moratórias. Ressalto haver entendimento 

sumulado que determina tal inclusão também para os casos de sucessão empresarial 

(Súmula 554 do STJ, que será abordada no próximo tópico). 

 

IV.Sucessão empresarial 

 

A sucessão empresarial se caracteriza pela substituição de uma pessoa jurídica 

por outra no polo passivo da obrigação tributária. O legislador quis proteger a Fazenda 

Pública de eventual extinção da pessoa jurídica em decorrência de absorção por outra 

– seja em razão de fusão, transformação ou incorporação. Nos termos do CTN, a 

pessoa jurídica que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em 

outra será responsável pelos tributos devidos até data do ato (que gerou a operação 

societária): 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL 

Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar 

de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em 

outra é responsável pelos tributos devidos até a data do 

ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, 

transformadas ou incorporadas. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos 

casos de extinção de pessoas jurídicas de direito privado, 

quando a exploração da respectiva atividade seja 

continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu 

espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma 

individual. 

 

 

VOCÊ SABE O QUE É FUSÃO, INCORPORAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO? 

Fusão – duas sociedades se extinguem para formar uma nova conjuntamente. 
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Incorporação – uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede 

em todos os direitos e obrigações (incorporada é extinta). 

Transformação - sociedade passa da uma espécie societária para outra. 

 

A sucessão também se aplica aos casos de extinção das pessoas jurídicas, 

quando a exploração da atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente 

ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou firma individual. Quer isso dizer 

que, 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. 

Com isso, busca-se evitar a extinções simuladas. Seria o caso de o sócio, cheio 

de dívidas, “fechar” aquela empresa para que ela fique com as dívidas que jamais 

serão quitadas perante a Fazenda Pública e, então, seguir com sua nova empresa ou 

mesmo como empresário individual, sem dívidas. 

Além disso, haverá a responsabilidade ainda que a atividade empresarial 

continue sob nome empresarial diverso - razão social ou firma individual. Mais do que 

isso: ainda que não seja constituída uma empresa formalmente, poderá ser o sócio 

remanescente ou o espólio responsabilizado. Basta que tenha continuado a exploração 

da respectiva atividade empresarial. 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 

No concurso para Advogado da Prefeitura de Aracati/CE, realizado em 2018, pela 

Banca ACEP, considerou-se como INCORRETA afirmativa no sentido de que a pessoa 

jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de 

outra ou em outra, não responde pelos tributos devidos pelas pessoas jurídicas de 

direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas, posto que cada uma das 

pessoas responda por suas responsabilidades autônomas. 

 

Você lembra que falamos que a sucessão causa mortis inclui as multas 

moratórias e punitivas? Além disso, já adiantamos que isso também se aplicaria à 
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sucessão empresarial, estando, inclusive, sumulado entendimento do STJ nesse 

sentido: 

SÚMULA Nº 554 DO STJ 

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. 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

Prova da banca FCC, para Procurador do Estado de Goiás, realizada em 2021: 

BMM Indústria Ltda. adquire estabelecimento comercial de LTC Indústria Ltda. Após 

tal aquisição, BMM Indústria Ltda. permanecem na mesma atividade do 

estabelecimento. LTC Indústria Ltda. também continua a exercer a sua atividade . 

Após a aquisição, a fiscalização apura débitos tributários e infrações do 

estabelecimento adquirido, com fatos geradores anteriores ao trespasse. Nesse caso, 

nos termos do Código Tributário Nacional e da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, a BMM Indústria Ltda. (...) fica subsidiariamente responsável pelos débitos 

tributários, juros de mora e multas moratórias ou punitivas  do estabelecimento 

adquirido. 

Comentários: a responsabilidade da adquirente (BMM Indústria Ltda.) será 

SUBSIDIÁRIA com o alienante (LTC Indústria Ltda.), pois este continuou na exploração 

da atividade. Ademais, a súmula 554/STJ prevê que na sucessão empresarial, a 

responsabilidade da sucessora abrange não apenas os tributos, mas também as multas 

moratórias ou PUNITIVAS. 

 

O STJ adotou tal interpretação baseado no fato de que as multas , assim como 

outros encargos tributários, integram o passivo patrimonial da empresa. Logo, caso 

seja a empresa sucedida, deverá a sucessora absorver também o passivo empresarial , 
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o que inclui as multas moratórias e punitivas. No julgado que deu origem à Súmula, o 

STJ afirmou que quanto à multa, tem-se que os encargos incidentes sobre o tributo 

(multa, juros, etc.) integram o passivo patrimonial da empresa sucedida, razão pela 

qual por eles responde a sucessora. (STJ, AgRg no REsp 1056302/SC, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, DJ: 23/04/2009). 

Antes, havia divergência sobre a sucessão incluir apenas multas moratórias ou 

também as punitivas. A Súmula nº 554 do STJ veio para acabar com qualquer 

divergência, não havendo mais dúvidas acerca da inclusão de ambos os tipos de multa. 

Por fim, deve você saber ainda que a Súmula nº 554 aplica-se também ao caso 

da responsabilidade do adquirente de fundo de comércio ou estabelecimento, a qual 

trataremos no tópico seguinte. 

 

V. 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: 

a) integralmente – se o alienante cessar exploração do comércio, indústria 

ou atividade; 

b) 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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Aqui, há um benefício de ordem: o adquirente só irá cumprir obrigação caso  o 

alienante não possa fazê-lo, logo, é caso de responsabilidade subsidiária. Veja o que 

diz o CTN: 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL 

Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado 

que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de 

comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou 

profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a 

mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome 

individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou 

estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato: 

I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do 

comércio, indústria ou atividade; 

II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir 

na exploração ou iniciar dentro de seis meses a contar da 

data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro 

ramo de comércio, indústria ou profissão. 

 

O art. 133 exige para que o adquirente seja responsável que ele continue a 

mesma exploração econômica (tal qual na sucessão empresarial, lembra?). Ou seja, se 

o adquirente comprar uma loja de roupas e depois abrir uma academia, não há 

responsabilidade. Diferente é o caso do alienante: este será passível de cobrança 

independente de continuar a exercer mesma atividade empresarial ou em outro 

ramo, conforme trecho final do inciso II do art. 133: “nova atividade no mesmo ou em 

outro ramo de comércio, indústria ou profissão”. 

CUIDADO PARA NÃO CONFUNDIR 

Adquirente – responde apenas se continuar a exploração da mesma atividade 

econômica (integralmente ou subsidiariamente – a depender do alienante explorar 

nova atividade ou não). 
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Alienante – responde se exercer a mesma ou nova atividade empresarial. Apenas não 

responde se não mais exercer qualquer atividade empresarial. 

Veja que a responsabilidade do alienante será apenas quando exercer nova 

atividade empresarial no período de 6 meses a contar da data da alienação. Assim, se 

o alienante esperar 6 meses depois da alienação para voltar às atividades 

empresariais, não haverá responsabilidade. 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 

No concurso para Procurador do Município de Contagem/MG, realizado em 2019, 

pela Banca FUNDEP, considerou-se como INCORRETA afirmativa no sentido de que 

a pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer 

título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional e 

continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma 

ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento 

adquirido, devidos até à data do ato, subsidiariamente, se o alienante cessar a 

exploração do comércio, indústria ou atividade. 

 

Outro ponto que exige sua atenção é que, nos termos do caput do art. 133 do 

CTN, o adquirente apenas vai responder pelos tributos relativos ao fundo ou 

estabelecimento adquirido. Logo, responde pelo ICMS se for comerciante, mas não 

será responsável pelo imposto de renda da pessoa jurídica alienante, tendo em vista 

que este tributo não é relativo ao fundo de comércio ou estabelecimento . 

ATENÇÃO 

Professor, você está há um tempão falando de “fundo de comércio”, mas eu não tenho 

a menor ideia do que seja isso...veja bem, o fundo de comércio é definido como o 

conjunto de bens materiais e imateriais utilizados para atividade empresarial. Não há 

um conceito de fundo de comércio unânime na doutrina, porém este é o mais aceito. 

Professora Bruna Tapié vai tratar bem disso na disciplina de Direito Empresarial . Ela é 

fera demais. Vocês vão passar a curtir Direito Empresarial (talvez eu tenha exagerado, 

foi mal, mas a Bruna é TOP!).  
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Essa responsabilidade do adquirente vai ocorrer sempre? Não, há exceções à 

regra, afirmando o CTN que não haverá em caso de alienação judicial: 

a) em processo de falência; 

b) de filial ou unidade produtiva isolada em recuperação judicial.  

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL 

Art. 133. (...) 

§ 1o O disposto no caput deste artigo não se aplica na 

hipótese de alienação judicial:  

I – em processo de falência;  

II – de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de 

recuperação judicial. 

 

Acertou o legislador em prever essas exceções. Já imaginou a dificuldade que 

seria para se vender um estabelecimento quase falido ou em processo de recuperação 

judicial, acompanhado de todo o seu passivo tributário? Tal dispositivo, ainda, protege 

o princípio da preservação da empresa e atende aos interesses dos credores, pois traz 

conjuntamente a possibilidade de terceiro comprar estabelecimento e prosseguir com 

atividade empresarial, bem como a viabilidade de devedor conseguir recursos para 

quitar seu passivo com os credores.  

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 

No concurso para Procurador do Município de Contagem/MG, realizado em 2019, 

pela Banca FUNDEP, considerou-se como CORRETA afirmativa no sentido de que no 

processo de falência, a pessoa natural 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 

ou nome individual, não responde pelos tributos, relativos ao fundo ou ao 

estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato. 
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Essa exceção, porém, tem uma exceção. Isso mesmo: é uma exceção da 

exceção! Ou seja, haverá responsabilidade, ainda que ocorra as hipóteses dos incisos I 

e II, do § 1º, do art. 133, quando o adquirente for: 

a) sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade 

controlada pelo devedor falido ou em recuperação judicial; 

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

qualquer de seus sócios; 

c) identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação com o 

objetivo de fraudar sucessão tributária. 

Observe o dispositivo do CTN: 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL 

Art. 133 (...) 

§ 2o Não se aplica o disposto no § 1o deste artigo quando 

o adquirente for:  

I – sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, 

ou sociedade controlada pelo devedor falido ou em 

recuperação judicial;  

II – parente, em linha reta ou colateral até o 4o (quarto) 

grau, consangüíneo ou afim, do devedor falido ou em 

recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios; ou 

III – identificado como agente do falido ou do devedor em 

recuperação judicial com o objetivo de fraudar a sucessão 

tributária.  

 

Mais uma vez, acertou o legislador. Ao trazer tais hipóteses de restrição à 

exceção da responsabilidade tributária do sucessor, evita possíveis fraudes ou 

simulações. O professor Ricardo Alexandre exemplifica essa hipótese fraudulenta que 

visou o CTN coibir: 
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Assim, a título de exemplo, uma sociedade “Evasão Ltda.”, cujos 

sócios sejam “A” e "B”, com um conjunto de pendências 

tributárias, poderia entrar em processo de recuperação judicial 

e sair alienando filiais isoladas para os familiares de “A” e "B" 

ou a estes mesmos, que receberiam as unidades limpas, sem 

quaisquer ônus tributários, ficando a "Evasão Ltda” apenas com 

a parte negativa da equação patrimonial.6 

O que é que vão fazer com o dinheiro da alienação da empresa em processo de 

falência? Há total liberdade no uso desse dinheiro? Obviamente que não! A empresa 

está em processo de falência, já tendo se instaurado o denominado Juízo Universal da 

Falência e, neste juízo, há uma prioridade de pagamento dos créditos existentes em 

face do devedor. 

Diante disso, o CTN determinou que 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. Veja o dispositivo: 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL 

Art. 133 (...) 

§ 3o Em processo da falência, o produto da alienação 

judicial de empresa, filial ou unidade produtiva isolada 

permanecerá em conta de depósito à disposição do juízo 

de falência pelo prazo de 1 (um) ano, contado da data de 

alienação, somente podendo ser utilizado para o 

pagamento de créditos extraconcursais ou de créditos que 

preferem ao tributário. 

 

 
6 ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário. 11.ed. Salvador: JusPodivm, 2017. P. 404. 
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Para você saber, a Lei nº 11.101/05 (Lei de Recuperação Judicial e Falência) 

coloca como créditos que possuem privilégio em relação ao crédito tributário: I - os 

créditos derivados da legislação trabalhista, limitados a 150 salários-mínimos por 

credor, e aqueles decorrentes de acidentes de trabalho; II - os créditos gravados com 

direito real de garantia até o limite do valor do bem gravado; III - os créditos 

tributários, independentemente da sua natureza e do tempo de constituição, exceto 

os créditos extraconcursais e as multas tributárias (art. 83 da Lei nº 11.101/05, com a 

redação dada pela Lei nº 14.112/2020). Nesses casos, primeiro devem ser pagos tais 

créditos e só depois os tributários.  

 

Responsabilidade de terceiros  
 

Essa espécie de responsabilidade ocorre quando há a omissão de pessoas 

(terceiros) em seu dever, ainda que não pratiquem qualquer ato contrário à lei. Em tais 

casos, a lei impõe a responsabilidade por haver um dever de determinadas pessoas 

(que se tornarão responsáveis) de gestão patrimonial dos bens de outras 

(contribuintes). 

Como afirma Leandro Paulsen7, tais terceiros “têm deveres próprios de boa 

administração ou de fiscalização cujo cumprimento é capaz de assegurar o pagamento 

dos tributos devidos por seus representados ou pelas pessoas que praticaram atos 

perante eles”. 

A responsabilidade de terceiros pode ocorrer por atuação regular ou irregular.  

Embora o CTN tenha colocado a responsabilidade de terceiros na Seção III, sem 

diferenciar a responsabilidade por atuação irregular da regular, faremos essa divisão 

para fins didáticos. 

 

 

 
7 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 8. Ed. São Paulo: Saraiva, 2017. P. 224. 
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I. Responsabilidade de terceiros por atuação regular  

 
A presente responsabilidade é classificada como responsabilidade por 

transferência, uma vez que o contribuinte é o sujeito passivo no momento do fato 

gerador e a atribuição de responsabilidade ocorre posteriormente a este. Lembre-se 

que, caso a responsabilidade surgisse no momento do fato gerador, seria hipótese de 

responsabilidade por substituição. 

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. 

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

respondendo este apenas pelos atos que intervir ou pela omissão de que for 

responsável. Porém, diferentemente da responsabilidade do art. 135 (por atuação 

irregular), não há necessidade de prática de ato ilícito para ensejar a responsabilidade. 

Nesse sentido, veja o que foi dito em decisão monocrática do STJ da Ministra 

Assusete Magalhães: “art. 134 do CTN (diferentemente do art. 135 do CTN) não 

estabelece, literalmente, como condição para a responsabilização do inventariante, por 

dívida tributária do inventário, a prática de ato com excesso de poder ou contrário à 

lei.” (RESP nº 1.526.674-GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, publicado em: 

29/06/2017). 

Ou seja, temos uma responsabilidade subsidiária e condicionada a algum ato 

comissivo ou omissivo do terceiro. 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL 

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do 

cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, 

respondem solidariamente com este nos atos em que 

intervierem ou pelas omissões de que forem 

responsáveis: 

I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores; 
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II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus 

tutelados ou curatelados; 

III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos 

devidos por estes; 

IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio; 

V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela 

massa falida ou pelo concordatário; 

VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de 

ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por 

eles, ou perante eles, em razão do seu ofício; 

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de 

pessoas. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em 

matéria de penalidades, às de caráter moratório. 

 

Veja bem, há uma atecnia legislativa no caput do art. 134 do CTN. Há uma 

contradição no próprio artigo, pois este diz que a responsabilidade é solidária, 

contudo, também afirma que depende da impossibilidade de exigência do 

cumprimento da obrigação pelo contribuinte. Ou seja, permite-se o benefício de 

ordem. 

A correta interpretação a ser dada é que se trata de responsabilidade 

subsidiária, haja vista o benefício de ordem: primeiro terá de se cobrar do 

contribuinte; se não for possível, pode-se cobrar do responsável. É esse o 

entendimento do STJ, que, na ocasião, disse o seguinte: Flagrante ausência de 

tecnicidade legislativa se verifica no artigo 134, do CTN, em que se indica hipótese de 

responsabilidade solidária "nos casos de impossibilidade de exigência do 

cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte", uma vez cediço que o 

instituto da solidariedade não se coaduna com o benefício de ordem ou de excussão. 

Em verdade, o aludido preceito normativo cuida de responsabilidade subsidiária .  

(ADRESP 201000158343, STJ, 1ª. Turma, Rel. Min. Luis Fux, dec. un. pub. DJE 

17.08.2010). 
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Desse modo, o próprio STJ já afirmou que o art. 134 se refere à 

responsabilidade subsidiária, fundamentado na possibilidade de utilização do benefício 

de ordem, embora o artigo disponha expressamente sobre a solidariedade. 

ATENÇÃO COM PROVAS OBJETIVAS! 

Se o enunciado vier dizendo “nos termos do CTN”, considere CORRETA a assertiva que 

afirma a responsabilidade solidária. Se, por outro lado, expressamente pedir o 

entendimento doutrinário ou jurisprudencial, considere INCORRETO afirmar que se 

trata de responsabilidade solidária. 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 

No concurso para Advogado da Prefeitura de Aracati/CE, realizado em 2018, pela 

Banca ACEP, considerou-se como INCORRETA afirmativa no sentido de que nos 

casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo 

contribuinte, respondem, subsidiariamente com este, os pais, pelos tributos devidos 

por seus filhos menores. 

 

Uma diferença da responsabilidade de terceiros por atuação regular em relação 

à por sucessão causa mortis ou empresarial é que a de terceiros não implicará 

responsabilidade por multas decorrentes de atos ilícitos, conforme previsão do 

parágrafo único do art. 134 do CTN. Desse modo, temos que será atribuída 

responsabilidade por multas moratórias (decorrem do mero atraso), enquanto não 

haverá essa atribuição por multas punitivas (decorrentes de atos ilícitos). 

Nesse caso, a multa decorrente de atos ilícitos ficará sob responsabilidade 

pessoal do infrator, e não do sucessor! 

Para fechar o tópico, preciso comentar o inciso VII, do art. 134, do CTN, que 

trata da responsabilidade dos sócios no caso de liquidação de sociedade de pessoas.  

Primeiramente, este inciso apenas atribui a responsabilidade em caso de 

liquidação da sociedade. Se você não se recorda da aula de empresarial, saiba que a 
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liquidação é procedimento prévio à extinção da pessoa jurídica, no qual é realizado o 

ativo, pago o passivo e destinado o que sobrar (saldo) aos sócios. Caso a sociedade não 

esteja em fase de liquidação, não se aplica o dispositivo e, consequentemente, não 

será o sócio responsável subsidiário por atuação regular. 

Em segundo lugar, tal dispositivo é restrito às hipóteses de liquidação de 

sociedade de pessoas, não se aplicando a sociedades de capital. Sabe a diferença? 

SOCIEDADE DE PESSOAS X SOCIEDADE DE CAPITAL 

Sociedade de pessoas = a efetivação do objeto social depende de qualidades pessoais  

dos sócios: é mais importante a pessoa do sócio do que a sua contribuição material 

para a sociedade. 

Sociedade de capital = atributos pessoais do sócio são irrelevantes, sendo mais 

importante sua contribuição material para a sociedade. Ex: sociedade anônima. 

Assim, os sócios de sociedades de capital não se responsabilizam pelas 

obrigações tributárias de sociedade que integre. Entretanto, vai poder haver 

responsabilidade apenas nos casos do art. 135: excesso de poder ou infração 

(analisados no próximo tópico). 

 

II.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.  

Como visto no início da aula, a responsabilidade pessoal é aquela na qual terá 

único obrigado, ou seja, a responsabilidade é exclusiva. Assim, as pessoas do art. 135 

do CTN serão, nos termos deste, exclusivamente e diretamente responsáveis pelos 

atos praticados com excesso de poder ou infração. 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL 
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Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos 

correspondentes a obrigações tributárias resultantes de 

atos praticados com excesso de poderes ou infração de 

lei, contrato social ou estatutos: 

I - as pessoas referidas no artigo anterior; 

II - os mandatários, prepostos e empregados; 

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas 

jurídicas de direito privado. 

 

Acontece que o STJ afirma que, conquanto o CTN expressamente afirme a 

pessoalidade da responsabilidade, seria contraditório ser atribuído efeito liberatório 

para a pessoa jurídica. Isto é, não faria sentido excluir a responsabilidade da pessoa 

jurídica em decorrência da responsabilização do seu gestor. Desse modo, afirma o STJ 

ser a responsabilidade do art. 135 solidária com a empresa perante terceiros, uma 

vez que em qualquer espécie de sociedade comercial, é o patrimônio social que 

responde sempre e integralmente pelas dívidas sociais. 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 (art. 158, I e II, da 

Lei nº 6.404/76). (Embargos de Divergência em Recurso Especial EREsp 174.532/pr, 

Relator Min. José Delgado, DJ de 20.08.01). 

Em suma, conforme entendeu o STJ, os diretores que incorrerem no art. 135 

que irão responder perante: a) a empresa; b) solidariamente perante terceiros. Desse 

modo, o credor poderá cobrar tanto da empresa quanto daquele que incorrer nas 

condutas do art. 135. 

Contudo, o art. 135 do CTN acrescenta determinados sujeitos como possíveis 

responsáveis, além daqueles enumerados no art. 134, que são os mandatários, 

prepostos e empregados, bem como os diretores, gerentes e representantes de 

pessoas jurídicas de direito privado. 
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Não é todo e qualquer sócio que pode ser responsabilizado nos termos do art. 

135 do CTN, mas apenas diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica de 

direito privado, bem como se for mandatário, preposto ou empregado. Desse modo, 

se o sócio não ocupar uma dessas funções, não poderá ser responsabilizado com 

fundamento no art. 135.  

Para o STF, somente o sócio com poderes de gestão ou representação da 

sociedade pode ser responsabilizado, resguardando-se a pessoalidade entre o ilícito e 

a consequência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade.  (STF, Tribunal 

Pleno, rela. Mina. ELLEN GRACIE, RE 562276, 2011). 

Note que o STF afirmou que somente aquele sócio que tenha poderes de 

gestão ou representação da sociedade é que pode ser responsabilizado. Repito: não é 

qualquer sócio! 

E o que seria a infração à lei citada no art. 135 do CTN? 

Essa hipótese da forma que foi escrita permite diversas interpretações. 

Contudo, hoje já é firme na jurisprudência que o sócio, ainda que ocupe uma das 

funções listadas no art. 135, não poderá ser responsabilizado pelo simples 

inadimplemento da obrigação tributária. Isso não configura a infração à lei exigida 

pelo CTN. 

Já imaginou se todo sócio-gerente fosse responder por inadimplemento de 

obrigação da empresa? 

SÚMULA Nº 430 DO STJ 

O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade 

não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio -

gerente. 

 

A súmula diz respeito à responsabilidade solidária, mas, por motivos óbvios, 

também se aplica à pessoal do art. 135 (que é bem mais grave). Até porque a 

responsabilidade do art. 135 para se configurar exige atos praticados com excesso de 
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poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o que é algo mais do que 

“inadimplemento por si só”, pois houve ação legalmente abusiva. 

Nesse mesmo sentido, o STJ permite a responsabilização do sócio -gerente (ou 

diretor, representante, mandatário etc.) em alguns casos, a exemplo de quando 

ocorrer a dissolução irregular da sociedade, o que também se enquadraria como uma 

infração à lei. 

E como ocorreria essa irregularidade na dissolução? Um exemplo abordado 

pela jurisprudência é quando a empresa deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem 

fazer a devida comunicação aos órgãos competentes. Neste caso, vai ser possível a 

responsabilização daqueles sujeitos do art. 135, conforme súmula do STJ: 

SÚMULA Nº 435 DO STJ 

Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que 

deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem 

comunicação aos órgãos competentes, legitimando o 

redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. 

 

Ora, imagine que a empresa sumiu do mapa. Estranho isso, né? Essa era uma 

forma que muitas empresas se utilizavam para se furtar ao cumprimento de 

obrigações. Diante disso, a fim de coibir essa prática, consolidou o STJ entendimento 

na Súmula nº 435. 

INFORMATIVO 

Quando a sociedade empresária for dissolvida irregularmente, é possível o 

redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente da pessoa jurídica 

executada mesmo que se trate de dívida ativa não tributária. STJ. 1ª seção. REsp 

1.371.128-rs, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 10/9/2014 (recurso 

repetitivo) (info 547). 
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Quando tratarmos de execução fiscal, falaremos novamente em 

responsabilidade tributária e aprofundamos um pouco nesse julgado acima 

colacionado. 

Outra questão que já foi debatida pela jurisprudência diz respeito ao momento 

de exercício da função. Isto é, se o sócio-gerente não atuava no momento do fato 

gerador, poderia ser responsabilizado nos termos do art. 135? 

Como você viu, não é o inadimplemento que ocasiona a responsabilidade, mas 

sim o cometimento dos atos ilícitos, o que pode ocorrer antes, durante ou depois do 

fato gerador.8 No exemplo dado, bastará que você seja o sócio-gerente no momento 

da prática da conduta irregular. É esse o entendimento do STJ. Desse modo, a data da 

ocorrência do fato gerador da obrigação tributária e o vencimento do prazo para 

pagamento do débito são irrelevantes para a definição da responsabilidade por 

dissolução irregular (ou sua presunção). (RECURSO ESPECIAL Nº 1.520.257 - SP 

(2015/0053066-3). RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES. Julgado em 16 de junho de 

2015.). 

ATENÇÃO 

Está pendente de julgamento o REsp 1.645.333, em que 1ª Seção resolverá assunto 

que não está pacífico naquela Corte decidindo definitivamente a respeito do seguinte: 

À luz do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN), o pedido de 

redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na hipótese de dissolução 

irregular da sociedade empresária executada ou de presunção de sua ocorrência 

(Súmula 435/STJ), pode ser autorizado contra: (i) o sócio com poderes de 

administração da sociedade na data em que configurada a sua dissolução irregular o u 

a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), e que, concomitantemente, tenha 

exercido poderes de gerência na data em que ocorrido o fato gerador da obrigação 

tributária não adimplida; ou (ii) o sócio com poderes de administração da sociedade na 

data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência 

 
8 8 ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário. 11.ed. Salvador: JusPodivm, 2017. P. 413. 
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(Súmula 435/STJ), ainda que não tenha exercido poderes de gerência na data em que 

ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido. 

Agora, suponha que a Fazenda Pública suspeite que algum sócio-gerente 

incorreu nas condutas do art. 135 ainda na fase de lançamento do crédito tributário. 

Nessa situação, o sócio já poderia ser incluído, desde o início, como devedor solidário . 

Assim, diante da suspeita da prática de tais irregularidades, a Administração Pública 

deve instaurar procedimento administrativo, a fim de apurá-las para a 

responsabilização pessoal dos sujeitos.  

 Ressalte-se que deve ser assegurado o contraditório e a ampla defesa ao 

possível responsabilizado, sendo esse entendimento consentâneo com a 

jurisprudência do STF, segundo a qual os princípios do contraditório e da ampla 

defesa aplicam-se plenamente à constituição do crédito tributário em desfavor de 

qualquer espécie de sujeito passivo, irrelevante sua nomenclatura legal 

(contribuintes, responsáveis, substitutos, devedores solidários etc). Igualmente, a 

decisão administrativa que atribui sujeição passiva por responsabilidade ou por 

substituição deve ser adequadamente motivada e fundamentada, sem depender de 

presunções e ficções legais inadmissíveis no âmbito do Direito Público e do Direito 

Administrativo. (STF, no RE 608426/AgR/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 01 

de dezembro de 2011). 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 

No concurso para Advogado da Prefeitura de Aracati/CE, realizado em 2018, pela 

Banca ACEP, considerou-se como INCORRETA afirmativa no sentido de que os sócios 

e gerentes são objetivamente responsáveis pelos créditos correspondentes às 

obrigações tributárias das respectivas pessoas jurídicas, resultantes de atos 

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

 

III.Responsabilidade por infrações 

 

A responsabilidade por infrações, na definição de Sabbag, é basicamente a 

aplicação da máxima: “se cometo uma infração, respondo por ela”. É a sujeição de 
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alguém às consequências dos seus atos.9 Assim, quem praticar um ilícito tributário será 

responsável pela infração. 

Qual a diferença dessa responsabilidade por infrações daquela do terceiro por 

atuação irregular? 

Realmente, muitas vezes é difícil de enquadrar certa conduta em uma 

responsabilidade ou outra. No caso do art. 135, há mera irregularidade, que não se 

caracteriza necessariamente como ilícito tributário. Diferentemente da 

responsabilidade por infrações, a qual exige que o ato seja necessariamente ilícito. 

É interessante você saber que é bastante criticável a opção legislativa em 

considerar aquele que pratica infrações como responsável, pois terá relação pessoal e 

direta com o fato, sendo, na realidade, contribuinte da obrigação tributária originada 

do ilícito. Lembra do conceito de responsável e contribuinte, que vimos no início da 

aula? Então te mostro novamente o conceito legal (ler a lei nunca é demais!): 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL 

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa 

obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade 

pecuniária. 

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal 

diz-se: 

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta 

com a situação que constitua o respectivo fato gerador; 

II - responsável, quando, sem revestir a condição de 

contribuinte, sua obrigação decorra de disposição 

expressa de lei. 

 

Já que o CTN considerou como “responsabilidade”, considera-se ser 

responsabilidade por substituição, pois a pessoa é responsável pela infração desde o 

 
9 SABBAG, Eduardo. Manual de Direito tributário. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. P. 865. 
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momento de sua prática. Não vai ser responsabilidade por transferência, pois não 

surge a responsabilidade após o fato gerador, mas sim concomitantemente a ele. 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 

No concurso para Procurador Jurídico do DAEM/SP, realizado em 2019, pela Banca 

VUNESP, considerou-se como CORRETA afirmativa no sentido de que a 

responsabilidade é pessoal ao agente quanto às infrações conceituadas por 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. 

 

Ainda, trata-se de responsabilidade objetiva, ou seja, vai independer de culpa 

ou dolo do agente: quem praticou ato ilícito tributário → responsável por infração. Isto 

está expresso no CTN: 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL 

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a 

responsabilidade por infrações da legislação tributária 

independe da intenção do agente ou do responsável e da 

efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 

No concurso para Procurador Jurídico do DAEM/SP, realizado em 2019, pela Banca 

VUNESP, considerou-se como INCORRETA afirmativa no sentido de que salvo 

disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação 

tributária depende da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, 

natureza e extensão dos efeitos do ato. 

 

Atenção! Não vá confundir as infrações administrativas do Direito Tributário 

Penal dos crimes contra a ordem tributária do Direito Penal Tributário. No Direito 

Tributário Penal, tratamos de infrações administrativas e a responsabilidade é objetiva; 

no Direito Penal Tributário, trata-se de crimes e a responsabilidade é subjetiva (no 

Direito Penal, em regra, é vedada a atribuição de responsabilidade objetiva).  
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DIREITO TRIBUTÁRIO PENAL DIREITO PENAL TRIBUTÁRIO 

INFRAÇÕES 

ADMINISTRATIVAS 
CRIMES TRIBUTÁRIOS 

RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA 

RESPONSABILIDADE 
SUBJETIVA 

SANÇÃO: PENALIDADES 
PECUNIÁRIAS 

SANÇÃO: POSSÍVEL A PENA 
PRIVATIVA DE LIBERDADE 

 

O art. 136 ainda traz outra regra em seu texto: a responsabilidade vai ocorrer 

independentemente da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.  Ou seja, 

ainda que não seja conduta gravemente danosa para a Administração Pública, haverá a 

responsabilidade tributária do infrator. 

Além disso, saiba que a responsabilidade, em regra, será de quem praticou o 

ilícito, isto é, a penalidade será aplicada ao sujeito passivo da obrigação tributária 

principal ou acessória que não foi cumprida. Todavia, existem exceções, nas quais a 

responsabilidade será pessoal do agente quanto à punição, permanecendo, nesse 

caso, a pessoa jurídica no polo passivo do tributo, sendo elas as infrações: 

a) 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; 

b) cometidas que exijam dolo específico do agente para se configurar; 

c) decorrentes direta e exclusivamente do dolo específico: 

c.1) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem 

respondem; 

c.2) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes, 

preponentes ou empregadores; 

c.3) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de 

direito privado, contra estas. 
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Percebeu que as pessoas listadas na letra “c” são as mesmas da 

responsabilidade de terceiros com atuação irregular? Veja o dispositivo legal: 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL 

Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente: 

I - quanto às infrações conceituadas por 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; 

II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico 

do agente seja elementar; 

III - quanto às infrações que decorram direta e 

exclusivamente de dolo específico: 

a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por 

quem respondem; 

b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra 

seus mandantes, preponentes ou empregadores; 

c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas 

jurídicas de direito privado, contra estas. 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 

No concurso para Procurador Jurídico do DAEM/SP, realizado em 2019, pela Banca 

VUNESP, considerou-se como INCORRETA afirmativa no sentido de que a 

responsabilidade é solidária ao agente quanto às infrações em cuja definição o dolo 

específico do agente seja elementar. 

 

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal (ADI 4845, Rel. Min. ROBERTO 

BARROSO, Tribunal Pleno, publicado em 04/03/2020), em 13/02/2020, julgou 

inconstitucional lei do Estado de Mato Grosso que atribuía responsabilidade 

tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorresse ou intervies se, ativa 

ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, especialmente a 
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advogado, economista e correspondente fiscal. O STF considerou que, ao ampliar as 

hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, prevista pelos arts. 134 e 135 

do Código Tributário Nacional - CTN, a lei estadual invade competência do legislador 

complementar federal para estabelecer as normas gerais na matéria (art. 146, III, b, 

da CF). 3. A norma estadual avançou em dois pontos de forma indevida, transbordando 

de sua competência: (i) ampliou o rol das pessoas que podem ser pessoalmente 

responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispôs diversamente do CTN sobre as 

circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal do terceiro . 

No mesmo sentido, em 2021, o STF declarou a inconstitucionalidade de lei 

estadual que verse sobre a responsabilidade de terceiros por infrações de forma 

diversa das regras gerais do CTN, atribuindo ao contador a responsabilidade (ADI 

6284/GO, j. 14/09/2021).  

Aqui tratamos de infrações, certo? Então recorde como deve se dar a 

interpretação de lei que define infrações deve se dar de forma mais favorável ao 

acusado em alguns casos enumerados no art. 112 do CTN, o qual você viu na aula 

sobre Legislação Tributária. Relembre-o: 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL 

Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe 

comina penalidades, interpreta-se da maneira mais 

favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto: 

I - à capitulação legal do fato; 

II - à natureza ou às circunstâncias materiais d o fato, ou à 

natureza ou extensão dos seus efeitos; 

III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; 

IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação 

 

Quase fechamos a responsabilidade por infrações. Falta tratar da denúncia 

espontânea, que é um assunto queridinho das bancas examinadores. Por causa disto , 



 

 

Pá
gi

n
a5

8
 

preferimos tratar em tópico separado, ainda que seja tema inserido na 

responsabilidade por infrações. 

 

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. É um instituto que 

faz com que ambos saiam ganhando: há uma relação de troca.  

No julgado do STJ, afirmou-se o seguinte: O instituto da denúncia espontânea, 

mais que um benefício direcionado ao contribuinte que dele se favorece ao ter 

excluída a responsabilidade pela multa, está direcionado à Administração Tributária 

que deve ser preservada de incorrer nos custos administrativos relativos à 

fiscalização, constituição, administração e cobrança do crédito. Para sua ocorrência 

deve haver uma relação de troca entre o custo de conformidade (custo suportado 

pelo contribuinte para se adequar ao comportamento exigido pelo Fisco) e o custo 

administrativo (custo no qual incorre a máquina estatal para as atividades acima 

elencadas) (EREsp 1131090/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 10/02/2016).  

Na denúncia espontânea, 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. Caso o 

tributo ainda dependa de apuração, caberá ao sujeito passivo depositar o valor 

arbitrado pela Fazenda Pública. 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL 

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia 

espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do 
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pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do 

depósito da importância arbitrada pela autoridade 

administrativa, quando o montante do tributo dependa de 

apuração. 

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia 

apresentada após o início de qualquer procedimento 

administrativo ou medida de fiscalização, relacionados 

com a infração. 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSO? 

No concurso para Procurador Jurídico do DAEM/SP, realizado em 2019, pela Banca 

VUNESP, considerou-se como INCORRETA afirmativa no sentido de que a 

responsabilidade não é excluída pela denúncia espontânea da infração, 

acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora. 

 

Notou o que diz o parágrafo único? Se já tiver iniciado procedimento 

administrativo ou medida de fiscalização, relativos à infração, não mais será possível o 

contribuinte se valer da denúncia espontânea. Até porque, a partir do momento em 

que se deu início ao procedimento ou à fiscalização, perde-se a espontaneidade da 

denúncia e já terá sido movimentada a máquina estatal. O instituto serve justamente 

para incentivar a ação voluntária do infrator. 

Outro ponto: saiba que a denúncia espontânea não se aplica ao cumprimento 

de obrigações tributárias acessórias autônomas, conforme entendimento fixado pelo 

STJ. O fundamento adotado pelo STJ é que o art. 138 do CTN expressamente exige o 

pagamento do tributo, que, como se sabe, é obrigação tributária principal (não 

acessória). Assim, se o contribuinte não entregar certa declaração exigida, não poderá 

se valer da denúncia espontânea. (REsp 591.579/RJ, 2ª T., rel. Min. João Otávio de 

Noronha, j. 07-10-2004). 

Perceba que o STJ fala em obrigações acessórias autônomas, que são aquelas 

desvinculadas do tributo (obrigação principal), não interferindo no valor do tributo. 
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Diferente seria o caso de obrigação acessória de declarar ocorrência de fato gerador , o 

que obviamente, se não declarada, implicará em falta de pagamento do tributo.  

Em relação aos 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 D0 STJ 

A denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos 

a lançamento por homologação regularmente declarados, 

mas pagos a destempo. 

 

Essa súmula faz sentido se você raciocinar que, a partir do momento em que o 

sujeito passivo fornece a declaração, nos casos dos tributos lançados por 

homologação, já estará constituído o crédito tributário, porque a declaração funciona 

como confissão de dívida. Se está constituído o crédito tributário e o sujeito passivo 

atrasa o pagamento do tributo, não mais será possível se valer da denúncia 

espontânea. Olhe como comenta o Professor Márcio André10: 

O STJ entende dessa forma porque o benefício da denúncia 

espontânea tem como um dos objetivos "facilitar" o trabalho de 

fiscalização e arrecadação do Fisco, reduzindo os custos da Fazenda. 

Se o contribuinte fez a declaração de débito, mas não pagou nada, o 

crédito tributário já estará constituído (já houve confissão de dívida). 

Logo, a nova confissão posterior do contribuinte não irá ajudar em 

nada o Fisco. Por essa razão, o contribuinte não terá direito aos 

benefícios da denúncia espontânea. 

A denúncia espontânea exige que nenhum lançamento tenha sido feito, pois 

não foi criada com o intuito de favorecer o contribuinte que paga tributos com 

 
10 CAVALCANTE, Márcio Andre Lopes. Denúncia Espontânea (Direito Tributário). Disponível em: 
https://www.dizerodireito.com.br/2016/03/denuncia-espontanea-direito-tributario.html. Acesso em 12 
de abril de 2019. 
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atraso. A finalidade da denúncia é incentivar o contribuinte a denunciar fatos 

geradores que foram omitidos, a exemplo da alienação de bens sem nota fiscal. Veja 

um dos julgados que existem no mesmo sentido da Súmula11: A jurisprudência 

assentada no STJ considera inexistir denúncia espontânea quando o pagamento se 

referir a tributo constante de prévia Declaração de Débitos e Créditos Tributários 

Federais – DCTF ou de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra 

declaração dessa natureza, prevista em lei. Considera-se que, nessas hipóteses, a 

declaração formaliza a existência (= constitui) do crédito tributário, e, constituído o 

crédito tributário, o seu recolhimento a destempo, ainda que pelo valor integral, não 

enseja o benefício do art. 138 do CTN. (AgRg no EREsp n. 804.785-PR, Rel. Min Teori 

Albino Zavascki, 1ª Seção, DJ 16.10.2006, p. 281). 

Pelo mesmo fundamento (não ser possível denúncia espontânea após o 

lançamento), o STJ não admite a denúncia no caso de atraso no cumprimento de 

obrigação tributária decorrente de parcelamento. No caso de parcelamento, ainda é 

utilizado outro fundamento para se proibir o beneficiamento pela denúncia 

espontânea: parcelamento não equivale a pagamento integral do tributo devido, 

requisito este exigível para ocorrer a denúncia espontânea. (EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA EM AGRAVO N. 621.481-SC. Relator: Ministro Francisco Peçanha 

Martins. DJ 18.12.2006). 

A denúncia espontânea exige pagamento, e o parcelamento não é 

equivalente à quitação integral do valor devido. Nessa mesma linha de pensamento, 

o STJ afirmou que o depósito judicial, ainda que integral, do débito tributário e dos 

juros de mora não configura denúncia espontânea. Nesse sentido, o STJ aponta 3 

elementos necessários para a configuração da denúncia, que são: 

a) denúncia da infração; 

b) pagamento do tributo e juros de mora, se for o caso; 

c) espontaneidade, a qual ocorre quando o sujeito passivo se antecipa a 

qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização 

 
11 Outros julgados relativos à Súmula nº 360: https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-
revista-sumulas-2012_32_capSumula360.pdf. 
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relacionados à infração (essencial para efetivamente haver a denominada 

“relação de troca”). 

Você sabendo desses 3 requisitos adotados pelo STJ e da ideia principal do 

instituto (relação de troca entre Administração Pública e particular), já acerta um 

monte de questão, ainda que não saiba o precedente jurisprudencial decorado.  

Para o STJ, a questão da “relação de troca” decorre da adequação entre o custo 

administrativo, isto é, aquele advindo das atividades de fiscalização, constituição, 

administração e cobrança do crédito realizadas pela Administração Tributária e o custo 

de conformidade (aquele suportado pelo contribuinte para se adequar ao 

comportamento exigido pelo Fisco), sendo que ambos devem ser balanceados pelo art. 

138 do CTN. (EREsp 1131090/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 10/02/2016). 

Agora imagine o seguinte caso: o contribuinte declara um valor de tributo e o 

recolhe. Posteriormente, percebe que declarou valor menor do que o devido  e, antes 

de qualquer providência da Fazenda Pública, retifica a declaração e prontamente paga 

a diferença. Vai ser possível se valer de denúncia espontânea? 

O STJ decidiu que sim! Diferentemente do caso no qual o contribuinte declarou 

um valor (confessou dívida) e não o pagou, aqui estamos diante de situação em que 

fez a declaração de certa quantia e a pagou, contudo, posteriormente, antes de 

qualquer providência do Fisco, fez nova declaração que informa a diferença de valor e 

simultaneamente recolheu a diferença. 

Note que, em tal caso, houve relação de troca, pois a Administração Tributária 

não tomou qualquer providência e o sujeito passivo espontaneamente retificou sua 

declaração, bem como pagou de imediato. É bem diferente da situação da Súmula nº 

360 do STJ.  (REsp 1.149.022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

09/06/2010, DJe 24/06/2010). 
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REVISÃO FINAL 

Contribuinte: responsabilidade deriva do próprio fato gerador.  

Responsável: responsabilidade decorre diretamente da lei. 

Responsabilidade por substituição: vínculo jurídico do responsável surge no momento 

da ocorrência do fato gerador.  

Responsabilidade por transferência: responsável assume o dever apenas 

posteriormente ao fato gerador. 

Responsabilidade por substituição tributária regressiva: diferimento do pagamento dos 

tributos devidos - pessoa que faz acontecer o fato gerador é substituída por outra que se 

situa em momento posterior da cadeia de produção. 

Responsabilidade por substituição tributária progressiva: 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. 

Na substituição tributária, se a base de cálculo for inferior à presumida ou não ocorrer, 

deverá haver a restituição da quantia paga a maior. 

A responsabilidade tributária por solidariedade é aquela pela qual respondem o 

responsável e o contribuinte igualmente e sem benefício de ordem. 

Solidariedade de fato: pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua 

o fato gerador da obrigação principal. Solidariedade de direito: pessoas expressamente 

designadas por lei. 

Na responsabilidade por sucessão, após a transferência da responsabilidade do 

contribuinte para o responsável, não mais restará obrigação tributária ao contribuinte.  

Sucessor tributário assumirá todas as obrigações tributárias surgidas até a data do ato 

ou fato que demarcou a sucessão. 
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Responsabilidade tributária do adquirente de bem imóvel: a) regra - sub-rogação 

pessoal, o que implica em assumir a responsabilidade por todos os tributos incidentes 

sobre o bem; b) exceção – sub-rogação real, na qual se assume responsabilidade até 

valor do imóvel (casos de título com prova da quitação e aquisição em hasta pública). 

Fazenda Pública não vai responder por tributos cujos fatos geradores sejam anteriores à 

desapropriação (STJ). 

Responsabilidade por sucessão empresarial: pessoa jurídica de direito privado que 

resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável 

pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado 

fusionadas, transformadas ou incorporadas. 

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 sucessão (Súmula 554 do STJ). 

A pessoa física ou jurídica de direito privado que adquirir de outra fundo de comércio ou 

estabelecimento comercial, industrial ou profissional e continuar 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: 

a) integralmente – se alienante cessar exploração do comércio, indústria ou atividade; 

b) 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. 

Responsabilidade de terceiros por atuação regular: terceiros que não praticaram atos 

contrários à lei. 

Responsabilidade de terceiros por atuação irregular: pessoalmente responsabilizados 

aqueles que deram causa a obrigações tributárias decorrentes de atos praticados com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (STJ afirma ser 
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solidária a responsabilidade do terceiro com a pessoa jurídica). 

O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a 

responsabilidade solidária do sócio-gerente (Súmula 430 do STJ). 

Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu 

domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o 

redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (Súmula 435 do STJ). 

Responsabilidade por infrações: decorre da prática de ilícito tributário. 

Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação 

tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, 

natureza e extensão dos efeitos do ato. 

A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se 

for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da 

importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo 

dependa de apuração. 

Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer 

procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração. 

A denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por 

homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo (Súmula 360 do STJ). 

 


