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Obrigação Tributária 
 

 

 

 

 

 

 

 A lei complementar a qual o artigo supracitado se refere é o Código Tributário Nacional.  

 O tema obrigação tributária começa a ser abordado no artigo 113 do CTN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A obrigação tributária é uma relação jurídica obrigacional que tem como objeto o pagamento 

de tributo ou penalidade pecuniária. Dessa forma, é constituída por 3 elementos: 

 

 

 

 

Obrigação 
Tributária

Sujeito

Objeto 
(prestação)

Vínculo 
Jurídico

Art. 146, CF -  Cabe à lei complementar: 

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 

especialmente sobre: 

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários; 

 

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. 

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por 

objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se 

juntamente com o crédito dela decorrente. 

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as 

prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação 

ou da fiscalização dos tributos. 

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-

se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. 
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Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - V EXAME DE ORDEM (2011) 

A obrigação tributária principal tem por objeto 

 a) a escrituração de livros contábeis. 

 b) o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. 

 c) a prestação de informações tributárias perante a autoridade fiscal competente. 

 d) a inscrição da pessoa jurídica junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 

Gabarito: B 

 
 

Sujeito Ativo 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 É a pessoa jurídica de direito público que é detentora da capacidade tributária ativa. 

Além disso, ainda que não tenha instituído a obrigação tributária pode exigi-la. 

Entende-se como parafiscalidade a delegação pela pessoa política, mediante lei, a outra 

pessoa, das aptidões para arrecadar e fiscalizar tributos. 

 

Sujeitos da Relação 
Obrigacional

Credor (sujeito 
ativo/ente público)

Devedor (sujeito 
passivo)

Art. 7º, CTN - A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das 

funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos 

ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa 

jurídica de direito público a outra, nos termos do § 3º do artigo 18 da 

Constituição. 

Art. 119, CTN - Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, 

titular da competência para exigir o seu cumprimento. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm#art18§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm#art18§3
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Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - XVIII EXAME DE ORDEM (2015) 

A União instituiu determinado tributo federal e conferiu a uma autarquia as tarefas 

de fiscalizá-lo e arrecadá-lo. 

Tendo em vista a situação narrada, assinale a opção correta. 

 a)  A capacidade tributária ativa (realizar atos de fiscalização e arrecadação) é delegável. 

 b)  Trata-se de caso de delegação da competência tributária da União. 

 c)  Não é possível que a União revogue, a qualquer tempo e por ato unilateral, a atribuição que 

conferiu a tal autarquia. 

 d)  Em eventual discussão judicial proposta por um contribuinte do tributo, a autarquia não 

terá prazo em dobro para recorrer. 

Gabarito: A 

Sujeito Passivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É importante esclarecer que o sujeito passivo responsável não tem relação direta/pessoal com 

o fato gerador. A sua com relação é este é proveniente de lei. Por outro lado, o contribuinte 

possui relação direta/pessoal com o fato gerador. 

 

Art. 121, CTN - 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. 

 

Art. 122, CTN - Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa 

obrigada às prestações que constituam o seu objeto. 
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Sobre o artigo acima cumpre dizer que ainda que um contrato entre particulares não seja 

dotado de eficácia perante o Fisco, esta se mantém entre as partes envolvidas. 

Fato Gerador 
 

 

 

 

A doutrina costuma utilizar o termo “hipótese de incidência” para se referir ao fato gerador. 

A obrigação principal (artigo 113, § 1º) é oriunda da ocorrência do fato gerador. É uma 

obrigação de dar dinheiro. 

 

 

 

 

 

A obrigação acessória (artigo 113, § 2º) é uma obrigação de fazer ou não fazer. Além disso, será 

convertida em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária na hipótese de 

inobservância (artigo 113, § 3º). 

É importante frisar que o Direito Tributário é diferente do Direito Civil no que diz respeito a 

regra da existência da obrigação acessória ser condicionada a existência da obrigação 

principal. 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 
FGV - XVI EXAME DE ORDEM (2015) 

A União concedeu isenção, pelo prazo de cinco anos, da Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social (COFINS) para as indústrias de veículos automotores 

terrestres que cumprissem determinadas condições. 

Art. 123, CTN - 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. 114, CTN - Fato gerador da obrigação principal é a situação 

definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. 

 

Art. 115, CTN - Fato gerador da obrigação acessória é qualquer 

situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a 

abstenção de ato que não configure obrigação principal. 
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Sobre a isenção tributária, é possível afirmar que: 

 a) as indústrias de aviação podem requerer a fruição do benefício, pois a norma que concede 

isenção deve ser interpretada extensivamente. 

 b) a União poderá, a qualquer tempo, revogar ou modificar a isenção concedida. 

 c) a isenção da COFINS pode ser concedida mediante decreto, desde que a norma seja 

específica. 

 d) as indústrias de veículos automotores terrestres não estão dispensadas do cumprimento 

das obrigações acessórias, pois elas são independentes da existência da obrigação principal. 

Gabarito: D 

Solidariedade 
 

 

 

 

 

 

 

 

Acerca do inciso I do artigo acima é relevante inferir que em uma relação de compra e 

venda, tanto o comprador quanto o devedor concorrem no interesse da transmissão do 

imóvel, porém não se configura responsabilidade solidária. 

Sendo assim, a solidariedade tributária, que é em qualquer modo passiva, irá existir 

entre os sujeitos que constituírem o polo passivo da obrigação. 

Já o inciso II do artigo supracitado aduz que a lei pode indicar pessoas que, embora não 

participem da situação que deu origem ao fato gerador, respondam de forma solidária pelo 

débito. 

O parágrafo único do artigo 124 faz referência ao benefício de ordem. Ora, se o caput 

evidencia a responsabilidade como solidária, é possível exigir de qualquer devedor o 

cumprimento da dívida.   

Art. 124, CTN - 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. 
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Exemplos de responsabilidade solidária: a do casal, em regime de comunhão de bens, pelo 

IRPF; a dos coproprietários de imóvel urbano, pelo pagamento do IPTU. 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - XIV EXAME DE ORDEM (2014) 

Lei municipal que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 

Urbana – IPTU − estabelece a solidariedade entre os proprietários de um mesmo imóvel. 

Os efeitos da solidariedade estão listados nas opções a seguir, à exceção de uma. Assinale-a. 

 a) A interrupção da decadência, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica 

os demais. 

 b) A interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica 

aos demais. 

 c) O pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita os demais. 

 d) 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. 

 

Gabarito: A 

 

 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - X EXAME DE ORDEM (2013) 

Três irmãos são donos de um imóvel, em proporções iguais. Em relação ao IPTU, cada irmão 

 a) só pode ser cobrado pelo fisco na razão de 33,33% do imposto. 

 b) é devedor solidário em relação ao todo do imposto. 

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. 
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 c) é devedor na razão de 33,3% do imposto e responsável subsidiário pelo restante. 

 d) não pode ser cobrado judicialmente pela parte de outro irmão que tenha recursos para 

pagá-la. 

 

Gabarito: B 

 

 

 

 

 

 

Capacidade Tributária Ativa  
A capacidade tributária ativa é a aptidão para cobrar, arrecadar e fiscalizar o tributo. Trata-se 

de se ser o credor na relação jurídica tributária.   

Obs.: Não confundir com competência tributária que significa instituir o tributo.  

Capacidade Tributária Passiva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidade tributária passiva e a capacidade de o sujeito ser considerado devedor tributário. 

Cabe mencionar que o inciso I do artigo supracitado evidencia a possibilidade do incapaz 

civilmente ser sujeito passivo tributário. 

 

 

 

Art. 126, CTN - A capacidade tributária passiva independe: 

I - da capacidade civil das pessoas naturais; 

II - de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou 

limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da 

administração direta de seus bens ou negócios; 

III - de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que 

configure uma unidade econômica ou profissional. 
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Norma Geral Antielisão 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A norma em questão é materializada no parágrafo único do artigo acima.  

 

Domicílio Tributário 

 

 
 

 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 116, CTN - Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido 

o fato gerador e existentes os seus efeitos: 

I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se 

verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os 

efeitos que normalmente lhe são próprios; 

II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja 

definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável. 

Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos 

ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a 

ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos 

constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a 

serem estabelecidos em lei ordinária.       (Incluído pela Lcp nº 104, de 

2001) 

 

Art. 127, CTN - Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de 

domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal: 

I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta 

incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade; 

II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o 

lugar da sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à 

obrigação, o de cada estabelecimento; 

III - quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas 

repartições no território da entidade tributante. 

§ 1º Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos 

incisos deste artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do 

contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens ou da ocorrência 

dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. 

§ 2º A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando 

impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, 

aplicando-se então a regra do parágrafo anterior. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp104.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp104.htm
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A regra é a de que o domicílio tributário é escolhido pelo sujeito passivo. Sendo assim, o que 

se encontra disposto no artigo 127 do CTN possui aplicação supletiva. 

 

 

 

 

Responsabilidade Tributária (divisão do CTN) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidade Tributária (divisão doutrinária) 
 

 

 

Responsabilidade por transferência 
De acordo com Ricardo Alexandre, trata-se de casos em que a obrigação nasce tendo, no polo 

passivo, determinado devedor (contribuinte ou responsável), mas, em virtude de evento 

descrito com precisão na lei, há a transferência da sujeição passiva a uma outra pessoa, esta 

na condição de responsável. Verifica-se, portanto, uma modificação subjetiva (dos sujeitos) na 

obrigação surgida. 

Responsabilidade 
por substituição

Responsabilidade 
por transferência

Súmula 435, 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. 

 

Responsabilidade dos Sucessores

• Artigos 129 a 133, CTN.

Responsabilidade de Terceiros

• Artigos 134 e 135, CTN.

Responsabilidade por Infrações



Direito Tributário – Obrigação Tributária  

12 
    

A título de exemplo, a cada ano verificam-se novos fatos geradores do IPTU. Os sujeitos 

passivos são os proprietários dos imóveis, objetos da incidência tributária. Todavia, com a 

morte do proprietário de um imóvel determinado, a sujeição é transferida para o espólio 

(conjunto de bens e direitos deixados pelo falecido). Mais à frente, com a partilha dos bens, a 

responsabilidade é novamente transferida, desta feita para os sucessores e para o cônjuge 

meeiro, conforme determina o artigo 131, II e III do CTN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidade por substituição 
De acordo com Ricardo Alexandre, nos casos de responsabilidade por substituição, desde a 

ocorrência do fato gerador, a sujeição passiva recai sobre uma pessoa diferente daquela que 

possui relação pessoal e direta com a situação descrita em lei como fato gerador do tributo. 

Em nenhum momento, o dever de pagar tributo recai sobre a figura do contribuinte, não 

havendo qualquer mudança subjetiva na obrigação. 

Subdivide-se em substituição tributária progressiva (para frente ou subsequente) e 

substituição tributária regressiva (para trás ou diferida). 

 

Substituição tributária progressiva (para frente ou subsequente) 
Nesse caso, ocorre a antecipação do surgimento da obrigação tributária por lei, ou seja, antes 

dos fatos geradores ocorrerem. Como os fatos geradores ainda irão ocorrer são chamados de 

“fato gerador presumido”. 

 

 

Art. 131, CTN - São pessoalmente responsáveis: 

I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens 

adquiridos ou remidos;       (Redação dada pelo Decreto Lei nº 28, de 

1966) 

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. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0028.htm#art4ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0028.htm#art4ii
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Substituição tributária regressiva (para trás ou diferida) 
É o inverso da substituição tributária progressiva, ou seja, ocorre o recolhimento do tributo 

originário de fato gerador ocorrido no passado e realizado por outras pessoas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 150, CF - Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias 

asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios: 

(...) 

§ 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). 

 

R
es

p
o

n
sa

b
ili

d
ad

e 
d

o
s 

Su
ce

ss
o

re
s

Responsabilidade dos 
adquirentes de bens imóveis

Responsabilidade dos 
adquirentes e remitentes de 

bens móveis

Responsabilidade na sucessão 
causa mortis

Responsabilidade na fusão, 
incorporação, transformação e 
extinção das pessoas jurídicas

Responsabilidade do adquirente 
de fundo de comércio ou 

estabelecimento

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art1
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Responsabilidade dos adquirentes de bens imóveis 
 

 

 

 

 

 

 

 

Excetuando-se a possibilidade de prova da quitação de tributos no título de aquisição e a de 

arrematação em hasta pública, a pessoa que adquire o bem imóvel é responsável pelos 

tributos que incidam sobre o bem. 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - XII EXAME DE ORDEM (2013) 

Pedro adquire imóvel de João, que o alugava anteriormente a uma sociedade empresária. 

Sobre esse imóvel estavam pendentes de pagamento os seguintes tributos: o IPTU, a 

Contribuição de Melhoria, a Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo e a Taxa de Inspeção Sanitária 

devida pelo exercício do poder de polícia, em função da atividade ali desenvolvida. 

Com relação à responsabilidade tributária, assinale a afirmativa correta. 

 a) Pedro só se torna responsável tributário do IPTU, da Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo e da 

Contribuição de Melhoria, permanecendo João como sujeito passivo da Taxa de Inspeção 

Sanitária. 

 b) Pedro só se torna responsável tributário do IPTU e da Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo, 

permanecendo João como sujeito passivo da Taxa de Inspeção Sanitária e da Contribuição de 

Melhoria. 

 c) Pedro é o responsável tributário de todos os tributos, devido à sucessão imobiliária. 

 d) João continua sendo o sujeito passivo de todos os tributos, muito embora o imóvel tenha 

sido adquirido por Pedro. 

Gabarito: A 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - II EXAME DE ORDEM (2010) 

A Cia. de Limpeza do Município de Trás os Montes, empresa pública municipal, 

vendeu um imóvel de sua titularidade situado na rua Dois, da quadra 23, localizado no nº 06. 

Art. 130, CTN - 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 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. 
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Neste caso, o novo proprietário: 

 a) não paga o imposto de transmissão de bens imóveis, em função de ser bem público. 

 b) fica isento do imposto predial e territorial urbano, ante a imunidade do patrimônio público. 

 c) paga o IPTU, mas não paga o ITBI, uma vez que, nesta última hipótese, quem transmite a 

propriedade do bem é empresa pública. 

 d) fica obrigado a pagar todos os tributos que recaiam sobre o bem. 

Gabarito: D 

 

Responsabilidade dos adquirentes e remitentes de bens móveis 
 

 

Art. 131. São pessoalmente responsáveis: 

 

 

Responsabilidade na sucessão causa mortis 

 
 

 

 

 

 

 

O artigo supracitado afirma que ninguém deverá pagar valor maior do que o recebido. Cabe 

esclarecer que o espólio é o conjunto de bens que integra o patrimônio deixado pelo "de cujus" 

e que será partilhado no inventário.  

 

Art. 131. São pessoalmente responsáveis: 

I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou 

remidos;  

Art. 131, CTN - São pessoalmente responsáveis: 

 - 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. 
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Responsabilidade na fusão, incorporação, transformação e extinção 

das pessoas jurídicas 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

Responsabilidade do adquirente de fundo de comércio ou 

estabelecimento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 à 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. 

Art. 133 CTN -  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. 

§ 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.  

§ 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.  

§ 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.  
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Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 
FGV - VII EXAME DE ORDEM (2012) 

Determinada pessoa física adquire de outra um estabelecimento comercial e segue 

na exploração de suas atividades, cessando ao vendedor toda a atividade empresarial. Nesse 

caso, em relação aos tributos devidos pelo estabelecimento comercial até a data da aquisição 

do referido negócio jurídico, o novo adquirente responde 

 a) pela metade dos tributos. 

 b) subsidiariamente pela integralidade dos tributos. 

 c) integralmente por todos os tributos. 

 d) solidariamente, com o antigo proprietário, por todos os tributos. 

Gabarito: C 

 

 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - IV EXAME DE ORDEM (2011) 

A Empresa ABC Ltda. foi incorporada pela Empresa XYZ Ltda., em 15/06/2011, 

sendo que os sócios da empresa incorporada se aposentaram 7 (sete) dias após a data da 

realização do negócio jurídico. Em 30/06/2011, a Fiscalização da Secretaria da Receita 

Federal apurou crédito tributário, anterior à data da incorporação, resultante do não 

recolhimento de IRPJ, CSLL, entre outros tributos devidos da responsabilidade da Empresa 

ABC Ltda. 

Pelo exposto, o crédito tributário deverá ser cobrado 

a) da Empresa XYZ Ltda. 

b) da Empresa ABC Ltda. 

c) dos sócios da Empresa ABC Ltda. 

d) solidariamente da Empresa ABC Ltda. e da Empresa XYZ Ltda. 

Gabarito: A 

 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

 FGV - II EXAME DE ORDEM (2010) 

Pizza Aqui Ltda., empresa do ramo dos restaurantes, adquiriu o estabelecimento empresarial 

Pizza Já Ltda., continuando a exploração deste estabelecimento, porém sob razão social 

diferente – Pizza Aqui Ltda. Neste caso, é correto afirmar que: 
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 a) a Pizza Aqui responde solidariamente pelos tributos devidos pela Pizza Já, até a data do ato 

de aquisição do estabelecimento empresarial, se a Pizza Já cessar a exploração da atividade. 

 b) caso a Pizza Já prossiga na exploração da mesma atividade dentro de 6 (seis) meses 

contados da data de alienação, a Pizza Aqui responde subsidiariamente pelos tributos devidos 

pela Pizza Já Ltda. até a data do ato de aquisição do estabelecimento. 

 c) caso a Pizza Já mude de ramo de comércio dentro de 6 (seis) meses contados da data de 

alienação, então a Pizza Aqui será integralmente responsável pelos tributos devidos pela Pizza 

Já até a data do ato de aquisição desta. 

 d) caso o negócio jurídico não fosse a aquisição, mas a incorporação da Pizza Já pela Pizza 

Aqui, esta última estaria isenta de qualquer responsabilidade referente aos tributos devidos 

pela Pizza Já até a data da incorporação. 

Gabarito: B 

 

 

Responsabilidade de terceiros 
Divide-se em responsabilidade decorrente de atuação regular (artigo 134, CTN) e irregular 

(artigo 135, CTN). 

 

Divide-se em responsabilidade decorrente de atuação regular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acerca do parágrafo único é importante salientar que o terceiro cuja atuação seja regular não 

responde pelas multas punitivas (ou multas de ofício). Só haverá responsabilidade pelos 

tributos e penalidades de caráter moratório. 

Art. 134, CTN - 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; 

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. 
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Divide-se em responsabilidade decorrente de atuação irregular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidade por infrações 
 

 

 

 

 

 

 A responsabilidade por infrações tributárias é, via de regra, objetiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Súmula 430, STJ - O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade 

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

 

 

 

v 
Art. 136, CTN - 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. 

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. 
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Denúncia espontânea de infrações  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

Art. 138. 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. 

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o 

início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, 

relacionados com a infração. 

 

Súmula 360, STJ - O benefício da denúncia 

espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a 

lançamento por homologação regularmente 

declarados, mas pagos a destempo.  


