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Olá, pessoal! Tudo bem? 

Aqui é Ricardo Torques, coordenador do Estratégia Carreira Jurídica e do 
Estratégia OAB. Além disso, sou professor de Direito Processual Civil, Direito 
Eleitoral e Direitos Humanos.  

Instagram: www.instagram.com/proftorques

E-mail da coordenação: ecj@estrategiaconcursos.com.br

Aguardo seu contato. ;) Dúvidas, críticas e sugestões são sempre bem-vindas! 

Em nome dos nossos professores, gostaria de lhes apresentar um e-book que foi feito com muito cuidado 
para auxiliá-lo(a) na próxima prova da OAB. 

Aproveito, ainda, para informá-los de que, entre os dias 07/02 e 19/02, o Estratégia OAB realizará a Jornada 
do Futuro Advogado, a MELHOR reta final para o XXXIV Exame de Ordem. Você realmente não pode perder 
o que estamos preparando!

Para ficar por dentro de tudo e receber as notícias em primeira mão, clique nos botões e participe dos Canais 
abaixo: 

Vamos mantê-los informados em primeira mão! 

Grande abraço, 

Ricardo Torques 

http://www.instagram.com/proftorques/
mailto:ecj@estrategiaconcursos.com.br
https://t.me/oab2021
https://www.redirectmais.com/run/jornada-xxxiv
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TEMA 01 - SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 

PRINCIPAL 

Sujeito passivo da obrigação tributária principal é a pessoa a quem a lei atribui a obrigação de pagar um 
tributo ou penalidade pecuniária (art. 113, § 1º, do CTN), ou seja, é a pessoa que tem a obrigação de dar 
dinheiro ao Estado (em sentido amplo) a título de tributo ou multa. O sujeito passivo da obrigação tributária 
principal pode ser classificado, por sua vez, em (i) contribuinte e (ii) responsável tributário, conforme dispõe 
o art. 121 do CTN. 

Contribuinte 

De acordo com o inciso I do Parágrafo Único do art. 121 do CTN, contribuinte é aquele que tem relação 
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador da obrigação tributária. Dito de 
outro modo, contribuinte é quem realiza o fato gerador da obrigação tributária, isto é, que realiza o verbo e 
o complemento que caracterizam o fato gerador de um tributo (quem auferiu renda, quem é proprietário, 
quem prestou serviço etc.). 

Responsável tributário 

De acordo com o inciso II do Parágrafo Único do art. 121 do CTN, responsável tributário é aquele que, sem 
revestir a condição de contribuinte, seja obrigado ao cumprimento da obrigação por força de uma lei. Dito 
de outro modo, o responsável tributário é uma pessoa que NÃO REALIZOU o fato gerador da obrigação 
tributária, isto é, não realizou o verbo e o complemento que caracteriza o tributo, mas que, mesmo assim, 
foi eleita pelo legislador para cumprir a obrigação tributária relativa a um fato gerador praticado por outra 
pessoa.  

Com base nas disposições do referido codex a doutrina classifica a responsabilidade tributária em dois 
grandes grupos:  

 Responsabilidade tributária por substituição, também chamada de responsabilidade originária; e 
 Responsabilidade tributária por transferência, também chamada de responsabilidade derivada; e 

O critério distintivo entre a responsabilidade tributária por transferência (derivada) e a responsabilidade 
tributária por substituição (originária) é - atenção - o momento da incidência da norma atributiva de 
responsabilidade.  

Responsabilidade tributária por substituição 

A responsabilidade tributária por substituição encontra fundamento geral no art. 128 do CTN: 

CTN: 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 



 

 

 
  

  
 

 

3 
32 

atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida 
obrigação. 

O dispositivo legal acima contém quatro (4) comandos importantes sobre o instituto da responsabilidade 
tributária por substituição: 

 1º) A atribuição de responsabilidade tributária por substituição pressupõe a edição de lei em sentido 
estrito (assim, ninguém pode receber a atribuição de responsável por substituição por meio de ato 
normativo infralegal, ou seja, que não seja por meio de lei).  

 2º) O responsável por substituição deve ser vinculado ao fato gerador da obrigação (assim, o Fisco 
não pode escolher alguém de forma aleatória, que não tenha algum tipo de relação com a situação 
que caracteriza o fato gerador que desencadeou a obrigação tributária). 

 3º) A lei que atribuiu a responsabilidade tributária por substituição a alguém pode excluir a 
responsabilidade do contribuinte ou atribuí-la de modo supletivo. 

 4) A atribuição da responsabilidade tributária por substituição pode englobar não só os tributos, mas 
também as multas tributárias.  

Pois bem. O que caracteriza a responsabilidade tributária por substituição? O que a distingue da 
responsabilidade tributária por transferência?   

É o seguinte: no caso de responsabilidade por substituição, o substituto tributário já é designado desde 
logo como sendo o sujeito passivo da relação jurídico-tributária, significando, assim, que a 
responsabilidade surge no momento da ocorrência do fato gerador. Por isso se diz, nesse caso, que a 
obrigação já “nasce” para a pessoa do substituto tributário.  

Pois bem. Há 3 (três) diferentes espécies de responsabilidade tributária por substituição:  

 Substituição tributária regressiva ou "para trás" (diferimento);  
 Substituição tributária progressiva ou "para frente"; e  
 Substituição tributária convencional ou concomitante.  

Substituição tributária regressiva ou “para trás” (diferimento)  

Pois bem. A substituição tributária regressiva ou “para trás” é caracterizada pela seguinte situação: a 
posição do responsável tributário (substituto) na cadeia econômica é posterior à posição do contribuinte 
(substituído), estaremos diante de uma responsabilidade tributária regressiva ou para trás.  

Assim, o responsável retrocede uma posição na cadeia econômica para substituir o contribuinte (que está 
"atrás" dele).  

Nesse caso, como o tributo será recolhido posteriormente pela "pessoa seguinte" àquela que praticou o 
fato gerador, a substituição tributária para trás ou regressiva também é designada como "diferimento", 
pois há uma postergação (ou seja, um adiamento) do recolhimento do tributo devido.  
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Substituição tributária progressiva ou “para frente”  

Também é uma sistemática de tributação adotada para os tributos plurifásicos, mas nesse tipo de 
substituição, diferentemente da substituição regressiva ou “para trás” que vimos acima, haverá uma 
antecipação do recolhimento de um tributo cujo fato gerador ocorrerá em um momento posterior do ciclo 
ou cadeia econômica. 

Assim, nessa forma de substituição tributária, aquele que tem o dever de recolher o tributo (substituto) 
está numa posição anterior à do contribuinte (substituído) na cadeia econômica.  

Verifica-se, assim, que o nome dado ao instituto (substituição tributária progressiva ou “para frente”) 
repousa na circunstância de que o responsável (substituto) avança uma posição na cadeia econômica para 
substituir o contribuinte.  

A (in)constitucionalidade da substituição tributária progressiva ou “para 
frente”  

Essa sistemática (substituição tributária progressiva ou "para frente") ocasionou dúvidas quanto à sua 
constitucionalidade, sobre o argumento de que não pode haver tributação sobre fato gerador “presumido”, 
posto que futuro e ainda não realizado (assim como também não pode haver condenação penal sobre crime 
de possível ocorrência, mas que ainda não ocorreu). A inconstitucionalidade em questão de fato foi 
reconhecida por Tribunais de todo o país, inclusive pelo STF. 

Contudo, no ano de 1993 a CF/88 foi alterada pela EC nº 3/1993, que lhe incluiu o § 7º no art. 150, inserindo 
no texto constitucional a possibilidade de utilização da substituição tributária progressiva ou para frente. 

Portanto, essa sistemática de tributação encontra-se atualmente constitucionalizada no § 7º do artigo 150 
da CF/88.  

O direito à devolução de tributo indevidamente pago (repetição de 
indébito) no regime de substituição tributária progressiva ou “para frente”  

A parte final do § 7º do art. 150 da CF/88 em questão assegura a imediata e preferencial restituição da 
quantia paga acaso não se realize o fato gerador presumido (futuro, objeto da substituição tributária 
progressiva).  

Contudo - atenção - o STF decidiu que é devida a restituição de imposto em caso de pagamento à maior pelo 
regime de Substituição Tributária.  

Substituição tributária convencional ou concomitante 

Essa hipótese é bem mais simples: não há uma cadeia econômica para frente ou para trás. Por isso a 
substituição tributária convencional ou concomitante ocorre no momento e entre as pessoas que 
participaram de um único ato (que é o fato gerador do tributo).    
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Responsabilidade tributária por transferência 

A "sistemática" da responsabilidade tributária por transferência é diferente da substituição tributária por 
substituição.  

Na responsabilidade tributária por substituição, vale lembrar, a obrigação tributária já "nasce" para a pessoa 
do substituto; ele já ocupa o polo passivo da obrigação desde a ocorrência do fato gerador.  

Diferentemente, a responsabilidade tributária por transferência ocorre da seguinte forma: num primeiro 
momento, quando da ocorrência do fato gerador do tributo, o sujeito passivo da relação é o contribuinte 
(isto é, o polo passivo da obrigação é ocupado por aquele que praticou o fato gerador, de modo que a 
obrigação tributária "nasce" para a pessoa do próprio contribuinte e não para a pessoa de um 
responsável). Apenas posteriormente, em razão de algum acontecimento previsto na norma tributária 
atributiva de responsabilidade (que estudaremos a partir de agora), é que alguém passa a ser responsável 
pelo pagamento do tributo, ou seja, que a responsabilidade "se transfere" a outra pessoa (por isso, 
responsabilidade por transferência).  

Pois bem. Com base no CTN, a doutrina divide as hipóteses de responsabilidade por transferência em três 
grandes grupos: 

 1º) Responsabilidade dos sucessores (artigos 130 a 133);  
 2º) Responsabilidade de terceiros (arts. 134 e 135); e  
 3º) Responsabilidade por infrações (artigos 136 a 138). 

Adicionalmente, há, ainda, uma hipótese de responsabilização de funcionário público que, em ato doloso, 
expedir certidão de regularidade fiscal (art. 208 do CTN). Essa hipótese não está prevista nos artigos acima 
indicados (arts. 130 a 138), mas dada a pertinência temática, será também estudada adiante. 

Responsabilidade dos sucessores 

Como a própria nomenclatura indica, nesse tipo de responsabilidade tributária por transferência há um 
devedor “antecessor” (contribuinte), porém, “acontecerá” algo (e esse algo deve ser necessariamente 
descrito em lei) que transferirá a dívida tributária (a responsabilidade pelo pagamento do tributo) a um 
“sucessor”: por isso, reitera-se, a nomenclatura “responsabilidade tributária por sucessão”. Esses 
“acontecimentos” que, quando ocorridos, transferirão a dívida ao sucessor, estão previstos nos artigos 130 
a 133 do CTN. Vejamos cada uma das hipóteses:  

Sucessão na aquisição de bem imóvel  

Essa forma de responsabilidade tributária está prevista no art. 130 do CTN: 

CTN: 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 contribuições de melhoria, 
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subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a 
prova de sua quitação. 

De acordo com o caput do artigo 130 em questão, somente e tão somente podem ser transferidos os 
seguintes tributos: 

 Impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis: assim, 
de acordo com o CTN, dos impostos previstos na CF/88, somente o IPTU (imposto sobre a 
propriedade de competência dos Municípios) e o ITR (imposto sobre a propriedade de competência 
da União);  

 Taxas pela prestação de serviços públicos referentes a tais bens: são as taxas relativas à prestação 
de serviços públicos que aproveitam à propriedade imobiliária, como, por exemplo, a taxa pelo 
recolhimento de lixo do imóvel (lixo domiciliar), taxa pela limpeza da rua defronte ao imóvel etc.;  

 Contribuição de melhoria: é aquele tributo cobrado pelo acontecimento de uma valorização 
imobiliária decorrente de uma obra pública, que pode ser Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito 
Federal (o ente que realizar a obra da qual decorrer a valorização imobiliária está legitimado a 
instituir o tributo).  

 Multas por descumprimento à legislação tributária que disciplina os tributos acima especificados 
(essa hipótese não está explícita no texto, estando, assim, implícita): ao se referir a “créditos 
tributários” (e não só a tributos em específico) 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, o dispositivo em 
questão abrangeu aqueles créditos oriundos de sanções relativas ao descumprimento à legislação 
tributária que disciplina os tributos especificados. 

Pois bem. O caput do art. 130 do CTN prescreve a regra, de que aqueles créditos tributários, acaso não pagos 
pelo contribuinte (antecessor), são transferidos para a responsabilidade do adquirente do imóvel (sucessor). 
Porém, essa regra tem uma exceção constante no parágrafo único do artigo 130 em questão:  

CTN: Art. 130 (...) 

Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o 
respectivo preço. 

Dessa forma, acaso o imóvel seja adquirido mediante arrematação em hasta pública (leilão público, como 
aqueles realizados pelo Poder Judiciário após penhorar um imóvel etc.), o arrematante não será 
responsabilizado por aqueles débitos tributários, acaso existentes.  

Atenção: nesse caso a sub-rogação ocorrerá sobre o respectivo preço da arrematação, ou 
seja, os débitos serão quitados com o valor pago por meio do lance dado.  

Sucessão na aquisição ou remição de bem móvel 

A transferência da responsabilidade tributária na sucessão de bens móveis é tratada em outro dispositivo 
do CTN, precisamente no inciso I do art. 131, que prescreve o seguinte:  
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CTN: Art. 131. São pessoalmente responsáveis: 

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

(...). 

Assim, de acordo com esse dispositivo, são pessoalmente responsáveis o adquirente ou remitente, pelos 
créditos tributários relativos aos bens adquiridos ou remidos.  

Sucessão da pessoa física na partilha ou adjudicação 

O mesmo artigo 131 prescreve, no seu inciso II, que também são responsáveis por transferência:  

CTN: 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; 

(...). 

Atenção: a transferência da sujeição passiva tributária para o sucessor a qualquer título 
e/ou ao cônjuge meeiro prevista no inciso II do art. 131 em questão (na partilha ou 
adjudicação) é aplicada para tributos que incidem sobre bens móveis, imóveis ou sobre 
qualquer outra materialidade, como, por exemplo, o IPTU, o IPVA, o IR etc. 

Portanto, o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro são responsáveis tributários por transferência 
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. Assim, a responsabilidade, nessa hipótese, é limitada: não 
vai além do valor deixado.  

Sucessão na fusão, transformação, incorporação ou cisão de pessoa 
jurídica 

Essa forma de responsabilidade tributária por transferência (em razão de sucessão) está prevista no art. 132 
do CTN, que prescreve o seguinte: 

CTN: 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. 
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Atenção: apesar de o art. 132 do CTN não mencionar expressamente a "cisão", a doutrina 
e a jurisprudência do STJ entendem que a responsabilidade tributária em questão é 
também aplicável na hipótese de cisão.  

Pois bem. Essa responsabilidade alcança os tributos ou também as multas tributárias? Se alcançar as 
multas, somente as moratórias ou também as punitivas?  

De acordo com a Súmula nº 554 do STJ:   

Súmula 554: 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. 

Portanto, de acordo com a jurisprudência pacificada, todas as dívidas tributárias de 
valores (tributos, multas moratórias e multas punitivas) são transferidas para a 
responsabilidade da sucessora em caso de fusão, cisão, transformação ou incorporação.  

Sucessão na aquisição de estabelecimento ou fundo de comércio 

Essa responsabilidade tributária está prevista no art. 133 do CTN, que prescreve o seguinte:    

CTN: 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 a 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. 

Verifica-se, assim, que de acordo com o art. 133 em questão, 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, será a responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelo fundo ou estabelecimento 
adquirido. 

Pois bem. Aspecto importantíssimo para fins de Exame de Ordem - posto que sempre exigido - se refere à 
extensão dessa responsabilidade, tal qual disciplinada pelos incisos do art. 133 em estudo: 

 O inciso I prescreve que a responsabilidade será integral do adquirente acaso o alienante cesse a 
exploração do comércio, indústria ou atividade. Entende-se que integral corresponde à 
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responsabilidade “exclusiva” do sucessor (como no direito nada é unânime, existe entendimento 
doutrinário de que nessa hipótese haverá solidariedade entre o alienante e o adquirente, mas, para 
fins de Exame de Ordem, temos que a responsabilidade em questão é integral ou exclusiva do 
adquirente). 

 O inciso II prescreve, por sua vez, que a responsabilidade do adquirente será subsidiária em relação 
ao alienante se este – o alienante – 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 (isto é, primeiro cobra-se do alienante, e acaso ele não pague, só aí cobra-se, então, 
do adquirente). 

Atenção: como o inciso II do art. 133 do CTN prescreve que a responsabilidade do 
adquirente é “subsidiária”, então quer dizer que há benefício de ordem, isto é, reitera-
se, primeiro cobra-se do alienante e acaso ele não pague pode-se cobrar do adquirente. 

Pois bem. Aquela decisão acima comentada, consolidada na Súmula nº 554 do STJ, de que 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, é integralmente aplicável à 
responsabilidade tributária prevista no art. 133 do CTN em estudo.  

Responsabilidade de terceiros 

As hipóteses que a doutrina designa como "responsabilidade de terceiros" estão previstas nos artigos 134 e 
135 do CTN. Conforme poderão observar, não decorrem de "sucessão", conforme aquelas acima vistas. 
Vejamos, primeiro, a do art. 134 e, na sequência, a do art. 135 do CTN. 

Responsabilidade nos casos de impossibilidade de exigência do 
cumprimento da obrigação principal do contribuinte 

Essa hipótese de responsabilidade por transferência está prevista no art. 134 da seguinte forma:  

CTN: 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; 

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; 
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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. 

É possível perceber, pois, que essa responsabilidade estipulada no art. 134 do CTN não decorre de 
sucessão; ela decorre da prática de um ato culposo ou de uma omissão culposa de alguém que tinha o 
dever legal de se comportar de outra forma que não aquela que foi empregada. Assim, por não ter adotado 
o comportamento adequado, esse terceiro passa a ser responsável pelo cumprimento de uma obrigação 
sobre a qual até então não tinha qualquer responsabilidade patrimonial. 

De acordo com o dispositivo legal em questão, essa forma de responsabilidade é vinculada a 3 condições: 

 1ª) Que o terceiro a ser responsabilizado (pessoas indicadas nos incisos) tenha participado do ato que 
configure o fato gerador do tributo;  

 2ª) Que esse terceiro tenha agido de forma culposa, seja na ação ou na omissão (ação ou omissão 
culposas); e  

 3º) Que não seja possível exigir o cumprimento da obrigação do próprio contribuinte.  

Pois bem. Ainda que o dispositivo disponha que a responsabilização é “solidária” entre o contribuinte e o 
responsável, a referência à responsabilização só nos casos de "impossibilidade de exigência do cumprimento 
da obrigação principal pelo contribuinte” assegura ao responsável que ele só poderá ser cobrado depois de 
feita a exigência em face do contribuinte, ou seja, sua responsabilidade é subsidiária, com aplicação do 
benefício de ordem.  

Portanto, atenção: a responsabilidade a que se refere o art. 134 do CTN é subsidiária, 
apesar de a literalidade do dispositivo mencionar "subsidiária". 

Por fim, de acordo com o parágrafo único do art. 134 em questão, a responsabilidade das pessoas indicadas 
nos incisos recai sobre o pagamento do tributo, excluindo-se as multas punitivas. 

Responsabilidade do administrador de pessoa jurídica 

A transferência da responsabilidade tributária para o administrador da pessoa jurídica está prevista no inciso 
III do art. 135, nos seguintes termos:   

CTN: 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; 



 

 

 
  

  
 

 

11 
32 

II - os mandatários, prepostos e empregados; 

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. 

De acordo com o inciso III do art. 135, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito 
privado (ou seja, os administradores) são responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações 
tributárias resultantes de atos dolosos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social 
ou estatutos. 

A "infração à lei" não se limita às infrações à legislação tributária, abarcando também as condutas que 
ofendam a legislação societária, empresarial, penal etc. 

Atenção: o dispositivo legal em questão fixa a transferência da responsabilidade 
tributária para os (i) diretores, (ii) gerentes ou (iii) representantes de pessoas jurídicas de 
direito privado, ou seja, para os administradores. O dispositivo legal em questão não fixa, 
portanto, e isso é fundamental, a responsabilidade tributária do sócio PELA SUA SIMPLES 
CONDIÇÃO DE SÓCIO! Isso é muito importante! Para que um sócio seja responsabilizado 
nos termos do inciso III do art. 135 em questão, ele – o sócio – precisa ser diretor, gerente 
ou representante da pessoa jurídica, isto é, precisa ser sócio-diretor, sócio-gerente ou 
sócio-representante. SE FOR SOMENTE E TÃO SOMENTE SÓCIO SEM SER DIRETOR, 
GERENTE OU REPRESENTANTE, NÃO PODERÁ, ABSOLUTAMENTE, TER PARA SI 
TRANSFERIDA A RESPONSABILIDADE! 

Portanto, a transferência da responsabilidade nos termos do inciso III do art. 135 do CTN depende da 
prática de um ato irregular (excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato ou ao estatuto) pelo diretor, 
gerente ou representante da pessoa jurídica de direito privado, seja esse administrador sócio ou não, mas 
tem que ser necessariamente um administrador.  

Muito embora o dispositivo legal não esclareça, a jurisprudência do STJ entende que o diretor, gerente ou 
representante da pessoa jurídica de direito privado só pode ser responsabilizado – em regra – pelos atos 
irregulares cometidos no período em que estiveram investidos nessas funções. 

Quanto ao grau dessa forma de responsabilidade tributária, apesar de o caput do art. 135 em questão 
prescrever que aquelas pessoas (diretor, gerente ou representante) são “pessoalmente” responsáveis, o que 
daria a impressão inicial de que a responsabilidade da pessoa jurídica estaria excluída, o STJ sedimentou o 
entendimento de que se trata, em verdade, de responsabilidade SOLIDÁRIA. 

Ao longo dos anos houve uma grande produção jurisprudencial acerca da responsabilidade tributária em 
questão, que resultou na elaboração de 2 súmulas.  

Uma das questões enfrentadas pelo STJ refere-se ao inadimplemento: o mero inadimplemento da dívida 
tributária por falta de condições financeiras (o que pode levar e não raras vezes leva a pessoa jurídica à 
falência) NÃO É considerado “infração à lei” para fins de aplicação da responsabilidade tributária prevista 
no inciso III do art. 135. Vejamos: 
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Súmula 430 do STJ: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por 
si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. 

Outra questão enfrentada pelo STJ se refere ao encerramento irregular da pessoa jurídica. Sabemos que o 
encerramento de uma pessoa jurídica exige determinadas formalidades jurídicas, com a baixa de sua 
inscrição perante a Junta Comercial, Cartório etc., baixa do CNPJ junto à Receita Federal, baixa da inscrição 
junto ao Estado e/ou Município etc. De acordo com a jurisprudência do STJ, o encerramento irregular da 
pessoa jurídica enseja a responsabilização tributária do administrador. Esse entendimento foi fixado na 
Súmula 435:  

Súmula 435 do STJ: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de 
funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o 
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. 

Responsabilidade por infrações 

Na seção "responsabilidade por infrações" o CTN dispõe sobre a responsabilidade em caso de infrações à 
legislação tributária. Sobre o assunto, o artigo 136 do CTN prescreve que: 

CTN: 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. 

Esse dispositivo permite chegar à 3 conclusões: 

 1ª) A responsabilidade por infrações tributárias independe de dolo ou culpa, sendo semelhante, 
assim, à responsabilidade objetiva do Direito Penal, do Direito Civil e do Direito Administrativo 
(bastam, dessa forma, a ação ou omissão, o resultado e o nexo causal).   

 2ª) A responsabilidade por infrações tributárias não depende da efetividade, extensão ou natureza 
dos atos (assim, mesmo que o agente não tenha conseguido alcançar o seu objetivo de fraudar o 
Fisco, essa circunstância não impede a aplicação da penalidade). 

 3ª) Se a lei da entidade tributante dispuser de forma contrária, as 2 conclusões acima não se aplicam 
(nunca vimos uma lei nesse sentido, de modo que essa parte do dispositivo tem pouca ou nenhuma 
aplicabilidade). 

Visto este aspecto introdutório, vejamos agora, então, como o CTN disciplina a responsabilização dos agentes 
em razão da prática de atos infracionais. 

Responsabilidade pessoal do agente 

Essa forma de responsabilidade é prevista no art. 137 do CTN: 

CTN: Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente: 
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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 art. 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.  

Em regra, as punições por infração à legislação tributária recaem sobre o próprio sujeito passivo da obrigação 
tributária. Nesse sentido, se uma pessoa jurídica (na condição de sujeito passivo) cometer uma infração 
tributária, a multa será aplicada contra ela, e não em face de uma pessoa física. 

No entanto, o artigo 137 em questão traz uma exceção a essa regra geral, ao determinar a punição do 
agente que praticou o ato infracional, e não a pessoa jurídica contribuinte. Assim, nas hipóteses previstas 
nos incisos do art. 137, a responsabilidade passará exclusivamente para a pessoa do infrator, excluindo-se 
a responsabilidade da pessoa jurídica (devedora originária da cobrança).  

Portanto, diante das hipóteses previstas no art. 137 em estudo, a pessoa jurídica (devedora originária) não 
será mais considerada a devedora, nem de forma “conjunta”, “solidária” ou “subsidiária”; ela será 
simplesmente excluída (totalmente) da cobrança. 

Exclusão da responsabilidade pela denúncia espontânea da infração 

Já vimos acima que a responsabilidade por infrações tributárias independe da intenção do agente. 

Ocorre que o art. 138 do CTN prescreve uma “premiação” para aquela pessoa que, tendo cometido uma 
infração à legislação tributária, decida por se autodenunciar. Vejamos:    

CTN: 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. 

Assim, de acordo com o art. 138 em questão, a responsabilidade pela infração – isto é, a multa – é excluída 
pela denúncia espontânea da conduta infracional, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo 
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devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando 
o montante do tributo dependa de apuração. É o que o direito tributário denomina denúncia espontânea. 

Dessa forma, acaso o contribuinte infrator decida por autodenunciar a sua infração, como prêmio à sua 
iniciativa poderá recolher o tributo devido (que havia deixado de recolher), acrescido de juros e correção 
monetária, sem a incidência das multas (punitiva e/ou moratória).  

Pois bem. De acordo com o dispositivo legal em questão, as multas são excluídas pela denúncia espontânea 
da infração, desde que acompanhada do efetivo pagamento do tributo devido, com juros e correção 
monetária.  

Nesse sentido, atenção: o benefício da denúncia espontânea é incompatível com o 
parcelamento do tributo. Se o contribuinte se “autodenunciar”, só terá os benefícios da 
“autodenúncia”, consistente na exclusão das multas, se efetuar o pagamento imediato e 
integral do quantum devido, acrescido de juros e correção monetária. Não há como se 
“autodenunciar” para fins de parcelar a dívida. Se fizer a “autodenúncia” a pretender 
parcelar o débito, estará sujeito àquelas multas como se não tivesse “autodenunciado”. 
Essa terá sido em vão!  

Pois bem. O instituto da denúncia espontânea também é incompatível com o lançamento por homologação 
(já vimos esta forma de lançamento tributário na apostila antecedente), quando regularmente declarado 
pelo contribuinte, mas, pago, porém, em atraso. Nesse sentido é o entendimento do STJ, fixado na Súmula 
360:  

Súmula 360 do STJ: O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos 
a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.  

O mesmo não ocorre, porém, quando o contribuinte efetua uma declaração a menor, vindo, depois, a 
retificá-la. Nessa hipótese, terá direito ao benefício da denúncia espontânea, em relação ao montante que 
não havia sido declarado originalmente, conforme decidiu o STJ, em regime de recursos repetitivos: 

Tese 385: A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, 
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por 
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de 
qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença 
a maior, cuja quitação se dá concomitantemente. 

O Parágrafo Único do art. 138 do CTN em questão prescreve, porém, que a “autodenúncia” só será efetiva 
se ocorrer antes do início de qualquer procedimento de fiscalização:   

CTN: Art. 138 (...) 

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de 
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a 
infração. 
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Se apresentada após o recebimento de uma Ordem de Ação Fiscal (documento que dá início formal à uma 
fiscalização tributária) ou de qualquer outra intimação do Fisco, o infrator não poderá receber a premiação 
prevista no caput do art. 138 do CTN, pois nesse caso a sua “autodenúncia” não terá sido espontânea. 

Por fim, de acordo com o STJ, a denúncia espontânea é incompatível com as infrações autônomas, 
cometidas em face das obrigações acessórias, isto é, dos deveres instrumentais (obrigação de fazer, não 
fazer ou tolerar algo no interesse da arrecadação e fiscalização de tributos). Assim, por exemplo, acaso um 
contribuinte deixe de emitir nota fiscal (obrigação acessória) e também deixe de efetuar o respectivo 
recolhimento do imposto (obrigação principal), acaso decida se “autodenunciar”, estará “livre” da multa pelo 
não pagamento do referido imposto, mas não da multa pela não emissão da nota fiscal, pois segundo o STJ, 
a “autodenúncia” não alcança as infrações autônomas cometidas em face das obrigações acessórias (AgInt. 
no AREsp. Nº 1022862/SP, T2, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13/06/2017). 

Responsabilidade pessoal do funcionário público 

A prova da quitação de tributo é feita mediante a exibição de uma certidão de regularidade fiscal (que pode 
ser uma Certidão Negativa de Débito - CND ou uma Certidão Positiva com Efeito de Negativa - CPEN), que 
contenha todas as informações necessárias à identificação do contribuinte requerente, domicílio fiscal e 
ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido. 

Pois bem. Pode ocorrer a seguinte hipótese: que o servidor (funcionário) público responsável pela expedição 
da certidão atue com dolo, fraude ou cometa algum erro em desfavor da Fazenda Pública, levando ao não 
recolhimento de um tributo.  

Nessa hipótese, o art. 208 do CTN responsabiliza pessoalmente o funcionário público, que fica obrigado ao 
pagamento do tributo, multa e juros eventualmente não recolhido em razão de sua atuação. Vejamos: 

CTN: Art. 208. A certidão negativa expedida com dolo ou fraude, que contenha erro contra 
a Fazenda Pública, responsabiliza pessoalmente o funcionário que a expedir, pelo crédito 
tributário e juros de mora acrescidos. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não exclui a responsabilidade criminal e funcional 
que no caso couber. 

Atenção: como se observa do dispositivo legal em questão, há a necessidade de 
comprovação do elemento subjetivo, consistente na atuação fraudulenta ou dolosa por 
parte do servidor público. 

Assim, sem exclusão da sua responsabilidade criminal e funcional, o funcionário público é pessoalmente 
responsável pelo crédito tributário (tributo, multa tributária, juros de mora e correção monetária 
acrescidos) quando expedir uma certidão tendo praticado erro, fraude ou de forma dolosa.  
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TEMA 02 - IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS 

Ao lado dos princípios constitucionais tributários, as imunidades também instituem limitações ao poder de 
tributar (limitações à competência tributária).   

Estudaremos, neste momento, as imunidades gerais previstas nas alíneas do inciso VI do art. 150 da CF/88, 
pois as específicas serão vistas adiante, ao estudarmos os impostos em espécie.  

Atenção: as imunidades gerais previstas nas alíneas do inciso VI do art. 150 da CF/88 
alcançam somente os impostos. Não alcançam, pois, outras espécies tributárias, tais 
como taxas, contribuições etc.  

Imunidade Recíproca 

De acordo com o art. 150, inciso VI, alínea “a”, da CF/88, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios não podem instituir impostos sobre o patrimônio, rendas ou serviços, uns dos outros:  

CF/88: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

(...) 

VI - instituir impostos sobre: 

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 

(...). 

É o que a doutrina designa como imunidade recíproca. 

Extensão da imunidade recíproca às autarquias e fundações 

De acordo com o art. 150, § 2º, da CF/88, a imunidade recíproca é extensiva às autarquias e às fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público:  

CF/88: Art. 150. (...) 

§ 2º - A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, 
vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 

(...). 
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Contudo, essa extensão não é absoluta:  

CF/88: Art. 150. (...) 

§ 3º - As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, 
à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas 
pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou 
pagamento de preços ou tarifas pelo usuário (...). 

Dessa forma, as imunidades não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços das autarquias e fundações 
quando: 

 Relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a 
empreendimentos privados, ou  

 Em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. 

Atenção: recentemente o STF decidiu, em regime de Repercussão Geral, que incide o IPTU 
sobre imóvel pertencente a pessoa jurídica de direito público (uma autarquia federal) 

cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo (RE 601.720). Assim, 

mesmo que o imóvel seja pertencente a autarquia imune, não cabe estender a imunidade 
a particulares que, cessionárias do imóvel, atuam no regime da livre concorrência.  

Extensão da imunidade recíproca às empresas públicas e sociedade de 
economia mista 

De acordo com a literalidade do art. 150, § 2º, da CF/88, as empresas públicas e as sociedades de economia 
mista não seriam alcançadas pela imunidade recíproca, pois não foram mencionadas pelo constituinte. 

Contudo, a jurisprudência do STF (ACO 959 e RE 773.992) tem feito a seguinte distinção:  

 Quando for uma empresa pública prestadora de serviço público (como a ECT, isto é, os Correios), 
aplica-se a regra de imunidade recíproca;  

 Quando for uma empresa pública que exerce atividade econômica em sentido estrito, não se aplica 
a regra de imunidade recíproca. 

Portanto, para saber se a imunidade tributária se estende a uma empresa pública ou a uma sociedade de 
economia mista, é preciso analisar a natureza da sua atividade: se exercer atividade pública em sentido 
estrito, gozará de imunidade; caso contrário, não.    

Nesse sentido, atenção: acaso haja distribuição de lucros, com ações negociadas em bolsa 
de valores, não há que se falar em imunidade, pois a distribuição de lucros descaracteriza 
a prestação de serviço em sentido estrito. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2692309
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A inexistência de imunidade para o promitente comprador de bem imóvel 
pertencente à entidade imune 

Ainda, de acordo com a ressalva feita no § 3º do art. 150 da CF/88 em estudo, o promitente comprador de 
bem imóvel pertencente a ente imune não leva “consigo” a imunidade que recaia sobre o bem: 

CF/88: Art. 150 (...) 

§ 3º - As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, 
à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas 
pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou 
pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da 
obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. 

(...). 

De fato, a imunidade é da pessoa política, e não do bem.  

Imunidade dos Templos de Qualquer Culto 

De acordo com o art. 150, inciso VI, alínea “b”, da CF/88, os templos de qualquer culto também têm a 
garantia da imunidade tributária: 

CF/88: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

(...) 

VI - instituir impostos sobre: 

(...) 

b) templos de qualquer culto; 

(...). 

Logo, nenhum imposto pode incidir sobre templos de qualquer culto.  

Atenção: para fins de interpretação da regra de imunidade em questão, templo não é só a 
edificação, mas tudo o que for pertencente à pessoa jurídica religiosa e ligado ao exercício 
de suas atividades. Portanto, a imunidade não é só do prédio, mas da pessoa jurídica 
religiosa.  
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Pois bem. O § 4º do artigo 150 da CF/88 prescreve, ainda, que a imunidade compreende somente o 
patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais da entidade religiosa:  

CF/88: Art. 150 (...) 

§ 4º. As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o 
patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das 
entidades nelas mencionadas. 

(...). 

Portanto, se um patrimônio, renda ou serviço não estiver relacionados com as finalidades essenciais da 
entidade, não será alcançado pela regra imunizatória em questão. 

Não obstante isso, o STF já pacificou o entendimento - atenção -  de que o imóvel 
pertencente a uma entidade religiosa que está alugado a terceiros (ou seja, que não é 
diretamente relacionado às finalidades essenciais da entidade) permanece imune à 
incidência do IPTU desde que o valor do aluguel seja revertido às suas finalidades 
religiosas (RE 325.822).  

Pois bem: a imunidade tributária conferida pelo art. 150, VI, "b", da CF/88 é restrita aos templos de qualquer 
culto religioso, não se aplicando à maçonaria, em cujas lojas não se professa qualquer religião. (RE 562.351). 

Quanto aos cemitérios que consubstanciam extensões de entidades de cunho religioso, estão abrangidos 
pela garantia da imunidade, havendo, assim, impossibilidade da incidência de IPTU em relação a eles. 
Quando não forem extensões de entidades religiosas, não haverá imunidade (RE 578.562).  

Imunidade dos Partidos Políticos, das Entidades Sindicais e das 
Instituições de Educação ou de Assistência Social, Sem Fins 
Lucrativos  

De acordo com o art. 150, inciso VI, alínea “c”, da CF/88, o patrimônio, a renda ou os serviços dos partidos 
políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação 
e de assistência social, sem fins lucrativos, também têm a garantia da imunidade tributária: 

CF/88: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

(...) 

VI - instituir impostos sobre: 

(...) 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=325822&CLASSE=RE&cod_classe=437&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
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c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das 
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência 
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; 

(...). 

Assim, não pode haver imposto sobre o patrimônio, a renda ou os serviços dos: 

 Partidos políticos,  
 Das entidades sindicais dos trabalhadores; e  
 Das instituições de educação ou de assistência social, sem fins lucrativos.  

Atenção: de acordo com ao CF/88, a imunidade tributária alcança somente os sindicatos 
dos trabalhadores. Os sindicatos patronais não! 

Atenção novamente: não ter fins lucrativos não significa não ter lucro! Não ter fins 
lucrativos significa, juridicamente, não distribuir seus lucros (inciso I do art. 14 do CTN 
acima transcrito). A entidade pode ter lucro, e terá a garantia da imunidade desde que 
esse lucro (superávit) seja revertido para as suas finalidades essenciais. 

De acordo com a parte final da alínea “c” em questão, essas imunidades alcançam somente as entidades que 
atendam aos requisitos estabelecidos em lei, o que faz delas imunidades condicionadas (o gozo da 
imunidade está condicionado ao cumprimento das condições estabelecidas em lei).  

Tais condições estão previstas no art. 14 do CTN:  

CTN: Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância 
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas: 

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer 
título; 

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos 
institucionais; 

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de 
formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 

(...). 

De acordo com o § 4º do artigo 150 da CF/88, a imunidade alcança somente o patrimônio, a renda ou os 
serviços relacionados com os objetivos institucionais da instituição:  

CF/88: Art. 150 (...) 
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§ 4º. As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o 
patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das 
entidades nelas mencionadas. 

Atenção: pode ocorrer de uma dessas entidades referidas no art. 150, VI, “c”, da CF/88 
ser proprietária de um bem imóvel alugado a terceiros para as mais diversas finalidades. 
Nesse caso o imóvel não está sendo diretamente utilizado, portanto, no atendimento das 
finalidades essenciais da entidade, o que poderia afastar, a princípio, a garantia da 
imunidade. Contudo, o STF entende que mesmo alugado a terceiros, o imóvel permanece 
imune ao IPTU desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de 
tais entidades. 

Esse entendimento foi consubstanciado na Súmula Vinculante nº 52: 

SV nº 52: Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel 
pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, “c”, da Constituição 
Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais 
entidades foram constituídas. 

Atenção: em julgamento sob o regime de Repercussão Geral (Tema nº 693), o STF firmou 
a tese de que a imunidade de IPTU em questão alcança inclusive os lotes vagos, 
temporariamente ociosos, de propriedade de instituições de educação e de assistência 
social sem fins lucrativos (RE nº 767.332/MG). 

Pois bem. A decisão administrativa que reconhece a imunidade tributária em questão possui natureza 
declaratória, de modo que os seus efeitos retroagem à data em que a entidade comprove ter cumprido 
aqueles requisitos descritos no art. 14 do CTN: 

Súmula 612 do STJ: O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no 
prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus 
efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei 
complementar para a fruição da imunidade. 

Imunidade do Livro, Jornal e Periódico e do Papel Destinado à 
Sua Impressão 

De acordo com o art. 150, inciso VI, alínea “d”, da CF/88, os livros, jornais, periódicos e o papel destinado à 
sua impressão também têm a garantia da imunidade tributária: 

CF/88: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

(...) 
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VI - instituir impostos sobre: 

(...) 

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão; 

(...). 

O STF tem uma interpretação restritiva acerca dessa imunidade, limitando-a aos livros, jornais, periódicos e 
ao papel destinado à sua impressão.  

Ao mesmo tempo, a Suprema Corte firmou uma interpretação “ampla” do que é "papel", incluindo nessa 
definição, para fins de imunidade, os filmes e papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e 
periódicos:   

Súmula 657 do STF: A imunidade prevista no art. 150, VI, d, da CF, abrange os filmes e 
papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos. 

Pois bem. Em análise casuística, o STF também já reconheceu a imunidade em questão aos álbuns de 
figurinhas (RE 221.239), deixando de reconhecer, porém, em relação aos encartes de propaganda 
distribuídos com jornais e periódicos, devido à sua natureza propagandística, de exclusiva índole comercial, 
(RE 213.094). 

Mais recentemente o STF reconheceu, em regime de Repercussão Geral (RE 330.817), a imunidade do livro 
eletrônico (e-book), o que culminou na edição da Súmula Vinculante nº 57: 

Súmula Vinculante nº 57: A imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, da CF/88 
aplica-se à importação e comercialização, no mercado interno, do livro eletrônico (e-book) 
e dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los, como leitores de livros eletrônicos 
(e-readers), ainda que possuam funcionalidades acessórias. 

Imunidade dos Fonogramas e Videofonogramas Musicais 

De acordo com a alínea “e” do inciso V do art. 150 da CF/88: 

CF/88: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

(...) 

VI - instituir impostos sobre: 

(...) 

http://www.stf.jus.br/cgi-bin/nph-brs?d=SUMU&n=&s1=657.NUME.&l=20&u=http://www.stf.jus.br/Jurisprudencia/Jurisp.asp&Sect1=IMAGE&Sect2=THESOFF&Sect3=PLURON&Sect6=SUMUN&p=1&r=1&f=G
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=213094&CLASSE=RE&cod_classe=437&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
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e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais 
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas 
brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo 
na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. (Incluída pela Emenda 
Constitucional nº 75, de 15.10.2013) 

(...). 

Portanto, a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal não poderão instituir impostos sobre a 
circulação dos bens especificados no dispositivo constitucional em questão. Apenas o processo industrial 
de produção dos CDs e DVDs (suportes materiais), se realizados por mídias ópticas de leitura a laser, 
poderão ser normalmente tributadas. 

Imunidades e Obrigações Acessórias 

A imunidade tributária se restringe tão somente à obrigação tributária principal, ou seja, à obrigação 
patrimonial de dar dinheiro ao Estado a título de tributo. 

Portanto, a imunidade tributária não impede a instituição e exigência de deveres instrumentais ou 
obrigações acessórias.   

TEMA 03 – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE 

O Princípio da Anterioridade se divide em Princípio da Anterioridade Anual (ou de Exercício) e Princípio da 
Anterioridade Nonagesimal (ou Noventena). Vejamos:  

Princípio da Anterioridade Anual ou de Exercício 

De acordo com esse princípio, é vedada a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que haja 
sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou: 

CF/88: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

(...) 

III - cobrar tributos: 

(...) 

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 
aumentou; 
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(...). 

Atenção: o dispositivo constitucional em questão exige a observância do referido 
princípio quanto à lei que institua (crie) ou majore (aumente) tributo. Esse princípio não 
é aplicável, assim, à lei que diminua (reduza) o valor de um tributo.  

Princípio da Anterioridade Nonagesimal (ou da Noventena) 

Esse princípio encontra previsão no artigo 150, inciso III, alínea “c”, da CF/88:  

CF/88: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

(...) 

III - cobrar tributos: 

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os 
instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;  

(...). 

Muita atenção: considerando que há meses com 28, 29, 30 ou 31 dias, é preciso considerar 
– sempre – que 90 (noventa) dias não é igual a 3 (três) meses! 

Portanto, por imposição constitucional, há a necessidade de obediência cumulativa aos 2 (dois) princípios:  

 Ao Princípio da Anterioridade de Exercício: segundo o qual é vedada a cobrança de tributos no 
mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; e 

 Ao Princípio da Anterioridade Nonagesimal: segundo o qual é vedada a cobrança de tributos antes 
de decorridos 90 (noventa) dias corridos da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu 
ou aumentou.  

Exceções aos Princípios da Anterioridade de Exercício e da 
Anterioridade Nonagesimal (ou Noventena) 

Essas exceções estão espalhadas no texto da CF/88. 

Atenção: é de extremíssima importância dominar essas exceções, pois são frequentemente 
“cobradas” nas provas do Exame de Ordem elaboradas pela FGV!  
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Para facilitar o nosso estudo, as separamos em exceções ao Princípio da Anterioridade de Exercício e 
exceções ao Princípio da Anterioridade Nonagesimal.  

Exceções ao Princípio da Anterioridade de Exercício (ou Anual) 

São exceções ao Princípio da Anterioridade de Exercício ou Anual:  

 Os empréstimos compulsórios destinados a atender a despesas extraordinárias, decorrentes de 
calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência (exceção prevista na 1ª parte do § 1º do art. 
150 da CF/88).    

 Os impostos sobre a importação de produtos estrangeiros, sobre a exportação, para o exterior, de 
produtos nacionais ou nacionalizados, sobre produtos industrializados e sobre operações de 
crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários (exceção prevista na 1ª parte 
do § 1º do art. 150 da CF/88).    

 Os impostos extraordinários criados na iminência ou no caso de guerra externa (exceção prevista 
na 1ª parte do § 1º do art. 150 da CF/88).    

 As contribuições sociais para a seguridade social (exceção prevista no § 6º do art. 195 da CF/88).    
 O aumento e a redução das alíquotas do ICMS especificamente sobre combustíveis e lubrificantes 

(exceção prevista no art. 155, § 4º, inciso IV, alínea “c”, CF/88).    
 O aumento e a redução das alíquotas da contribuição de intervenção no domínio econômico 

especificamente relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus 
derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível - CIDE-Combustíveis (exceção prevista 
no artigo 177, § 4º, inciso I, da CF/88).    

 A lei que altera somente a data de vencimento do tributo (exceção prevista na Súmula Vinculante 
nº 50).    

Exceções aos Princípios da Anterioridade Nonagesimal (ou 
Noventena) 

São exceções ao Princípio da Anterioridade Nonagesimal ou Noventena:  

 Os empréstimos compulsórios destinados a atender a despesas extraordinárias, decorrentes de 
calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência (exceção prevista na 2ª parte do § 1º do art. 
150 da CF/88).    

 Os impostos sobre importação de produtos estrangeiros, sobre a exportação, para o exterior, de 
produtos nacionais ou nacionalizados, sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre 
operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários (exceção 
prevista na 3ª parte do § 1º do art. 150 da CF/88).    

 Os impostos extraordinários criados na iminência ou no caso de guerra externa (exceção prevista 
na 2ª parte do § 1º do art. 150 da CF/88).    

 A fixação da base de cálculo do IPVA (exceção prevista na 2ª parte do § 1º do art. 150 da CF/88).    
 A fixação da base calculada do IPTU (exceção prevista na 2ª parte do § 1º do art. 150 da CF/88).    
 A lei que altera somente a data de vencimento do tributo (exceção prevista na Súmula Vinculante 

nº 50).    
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TEMA 04 – CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS 

As contribuições especiais podem ser classificadas em (i) contribuições sociais, (ii) contribuições de 
intervenção no domínio econômico, (iii) contribuições corporativas, e (iv) contribuição de iluminação pública. 

Contribuições sociais  

As contribuições sociais são caracterizadas por serem destinadas a financiar a atuação do Estado em algumas 
ações relacionadas à Ordem Social (artigos 193 a 232). Podem ser subdivididas em (i) contribuições sociais 
gerais, (ii) contribuições para a seguridade social, (iii) contribuições previdenciárias, e (iv) contribuições 
constitucionalizadas. 

Contribuições sociais gerais  

As contribuições sociais estão previstas no caput do art. 149 da CF/88, que assim dispõe: 

CF/88: Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de 
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou 
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto 
nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às 
contribuições a que alude o dispositivo. 

(...). 

Contribuições para a seguridade social 

De acordo com o art. 194 da CF/88, a seguridade social (que também pertence à Ordem Social) engloba as 
áreas da saúde, previdência e assistência social. As contribuições para a seguridade social são tributos que 
têm como finalidade arrecadar os recursos necessários ao financiamento dessas ações. As contribuições 
para a seguridade social comportam uma subdivisão que a separa em (i) contribuições nominadas e (ii) 
contribuições residuais.  

Contribuições sociais nominadas 

As contribuições sociais nominadas para a seguridade social são aquelas previstas no artigo 195, inciso I, 
alíneas “b” e “c”, incisos III e IV e § 8º, da CF/88:  

CF/88: Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta 
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 
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I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes 
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

(...) 

b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

(...) 

III - sobre a receita de concursos de prognósticos. 

IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

(...) 

§ 8º O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem 
como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia 
familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante 
a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão 
jus aos benefícios nos termos da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 
1998) 

(...). 

Atenção: muito embora essa contribuição social incida sobre o lucro, não constitui bis in 
idem em relação ao Imposto sobre a Renda, pois a “contribuição” é um tributo destinado, 
enquanto do IR é um “imposto”, que não tem destinação, ambos com previsão 
constitucional.  

Contribuições residuais para a seguridade social 

A Constituição Federal de 1988 já definiu, no artigo 195 acima, quais as materialidades (fatos geradores) que 
podem ser utilizadas pelo legislador infraconstitucional quando da criação de cada uma das contribuições 
para a seguridade social (por isso elas são designadas como contribuições sociais nominadas). 

Contudo, atenção: assim como fez em relação aos impostos (outorga de competência 
residual para a criação de novos impostos), o constituinte autorizou a União instituir 
outras contribuições destinadas ao financiamento da seguridade social.  

Vejamos:  
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CF/88: Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta 
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 

(...) 

§ 4º - A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão 
da seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I. 

(...). 

De acordo com o referido dispositivo, é necessário que a União obedeça ao disposto no artigo 154, inciso I: 

CF/88: Art. 154. A União poderá instituir: 

I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam 
não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados 
nesta Constituição; 

(...). 

Asim, de acordo com os dispositivos constitucionais acima, a contribuição residual possui as seguintes 
características: 

 1ª) Competência: privativa da União.  
 2ª) Limitações: (i) a contribuição residual a ser eventualmente instituída não pode ser cumulativa 

(trata-se da característica da não cumulatividade tributária, presente em tributos plurifásicos, tais 
como o ICMS e o IPI); e (ii) não pode ter fato gerador ou base de cálculo próprios das contribuições 
já discriminadas na CF/88. Logo, nada impede a criação de uma nova contribuição residual para a 
seguridade social que tenha como fato gerador uma conduta que é prevista como hipótese de 
incidência de um imposto. As novas contribuições sociais (frutos da competência residual) só não 
podem repetir as hipóteses de incidência já constitucionalmente previstas quanto às contribuições 
para a seguridade social.  

 3ª) Veículo introdutor de norma: de forma excepcional, exige-se Lei Complementar para a 
instituição da contribuição residual.  
detém competência residual à instituição de novas contribuições sociais, estando correta, 
assim, a alternativa “b”. 

Contribuições previdenciárias 

As contribuições previdenciárias encontram-se previstas no artigo 195, inciso I, alínea “a” e inciso II, da CF/88 
e se destinam ao custeio do regime previdenciário. Existem dois tipos de regimes previdenciários: (i) o 
Regime Próprio da Previdência Social, também designado como Regime Estatutário, cuja finalidade é a 
manutenção do sistema previdenciário de servidores públicos estatutários, desde que o ente tenha instituído 
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órgão previdenciário próprio; e (ii) o Regime Geral da Previdência Social, cuja finalidade é a manutenção do 
sistema previdenciário dos demais trabalhadores não enquadrados na hipótese anterior.  

Contribuições previdenciárias para o regime geral 

As contribuições previdenciárias para o Regime Geral da Previdência Social encontram-se previstas no artigo 
195, inciso I, alínea “a” e inciso II, da CF/88:  

CF/88: Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta 
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes 
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer 
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

(...). 

II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, podendo ser adotadas 
alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo 
contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência 
Social; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

Contribuições previdenciárias para o regime próprio ou 
estatutário 

As contribuições devidas ao Regime Previdenciário Próprio ou Estatutário destinam-se à manutenção do 
sistema previdenciário de servidores públicos estatutários, desde que o ente ao qual esteja vinculado tenha 
instituído órgão previdenciário próprio. São previstas nos §§ 1º a 1º-C do artigo 149 da CF/88 em vigor: 

CF/88: Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de 
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou 
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto 
nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às 
contribuições a que alude o dispositivo. 

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, 
contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos 
servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas 
progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de 
aposentadoria e de pensões. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)     
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(...). 

Atenção: a contribuição previdenciária para o regime próprio poderá ser cobrada 
somente dos servidores estatutários (isto é, que ingressaram no cargo por meio de 
concurso público). Quanto aos funcionários públicos não estatutários (comissionados 
“puros”, não concursados, lotados em cargos de livre provimento e exoneração), a 
respectiva contribuição é devida ao regime geral (INSS). 

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 

As contribuições de intervenção no domínio econômico (CIDEs) podem ser instituídas para financiar a 
intervenção da União em determinado seguimento da ordem econômica, com vistas à promoção de algum 
dos objetivos descritos no art. 170 da CF/88.  

São tributos da competência privativa ou exclusiva da União, e podem ser divididas em dois grandes grupos: 
(i) as gerais; e (ii) as nominadas.  

As contribuições gerais são instituídas com base na competência genérica dada à União pelo caput do artigo 
149 da CF/88: 

CF/88: Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de 
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou 
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto 
nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às 
contribuições a que alude o dispositivo. 

(...). 

Dentre as gerais se encontra a CIDE-Royalties (também chamada de CIDE-Tecnologia), instituída por meio da 
Lei Federal nº 10.168/2000 com o objetivo de estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro por meio 
de incentivos a programas de pesquisa.  

A contribuição nominada é a CIDE-Combustível, que encontra fundamento no art. 177 da CF/88: 

CF/88: Art. 177. Constituem monopólio da União: 

(...) 

§ 4º A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às 
atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e 
seus derivados e álcool combustível deverá atender aos seguintes requisitos: (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 

(...). 
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Contribuições corporativas 

As contribuições no interesse de categorias profissionais ou econômicas são tributos destinados ao custeio 
das atividades de instituições fiscalizadoras e representativas de categorias econômicas ou profissionais, que 
são partes integrantes da administração pública indireta na condição de autarquias e que exercem funções 
legalmente reputadas como de interesse público, tais como os Conselhos de Classe (CRM, CREA, CRO etc.). 

Atenção: apesar das críticas doutrinárias, o STF entende que a OAB – Ordem dos 
Advogados do Brasil não se enquadra nessa categoria, sobre o fundamento de que essa 
entidade não integra a administração pública indireta, possuindo, pois, finalidade 
institucional própria.  

Essas contribuições também encontram fundamento no caput do artigo 149 da CF/88: 

CF/88: Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de 
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou 
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o 
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, 
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. 

(...). 

Também se enquadravam como contribuições corporativas aquelas outrora denominadas contribuições 
sindicais obrigatórias, que a União havia instituído por meio dos artigos 578 a 580 da CLT.  

Contudo, a reforma trabalhista implementada pela Lei Federal nº 11.467/2017 retirou da CLT - Consolidação 
das Leis do Trabalho a compulsoriedade quanto ao pagamento dessa contribuição. Ao retirar a 
obrigatoriedade quanto ao pagamento, tornando-as, facultativas, a legislação retirou-lhes, por 
consequência, a natureza jurídica de tributo. 

Portanto, atenção: a partir de então, a contribuição sindical deixou de ser tributo.  

Contribuição de iluminação pública 

A contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, conhecida pelas siglas CIP ou COSIP, se 
encontra no artigo 149-A da CF/88: 

CF/88: Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na 
forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o 
disposto no art. 150, I e III. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 39, de 2002) 

Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura 
de consumo de energia elétrica. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 39, de 2002) 
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Se trata de um tributo destinado (já que é da natureza das contribuições) a custear o serviço de iluminação 
pública, isto é, os gastos dos Municípios e do Distrito Federal (a quem foram dadas as competências) com a 
iluminação das ruas, praças, monumentos públicos etc.  

Atenção: de acordo com o texto constitucional, que é um tributo da competência 
exclusiva dos Municípios e o Distrito Federal, significando que as outras pessoas políticas 
não podem, em hipótese alguma, instituí-lo.   

De acordo como Parágrafo Único do artigo em questão, é facultada a cobrança da CIP na fatura de consumo 
de energia elétrica.  

A iluminação pública não pode ser custeada por taxa, pois não é um serviço específico e divisível, o que 
ensejou, inclusive, a edição da Súmula Vinculante nº 41: 

Súmula Vinculante nº 41: O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado 
mediante taxa. 
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