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 OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA  
 
 Inicialmente, sob a ótica civilista, é importante definirmos o que se 

entende por obrigação. A obrigação, conforme aduz Flávio Tartuce, é a 

relação jurídica transitória, existente entre um sujeito ativo, denominado 

credor, e outro sujeito passivo, o devedor, e cujo objeto consiste em uma 

prestação situada no âmbito dos direitos pessoais, positiva ou negativa. 

Havendo o descumprimento ou inadimplemento obrigacional, poderá o 

credor satisfazer-se no patrimônio do devedor. 

 Por sua vez, segundo as lições de Ricardo Alexandre, a relação 

jurídico-tributária possui natureza eminentemente obrigacional, de forma 

que possui em seu pólo ativo (credor) um ente político (União, Estado, 

Distrito Federal ou Município) ou outra pessoa jurídica de direito público a 

quem tenha sido delegada a capacidade ativa e, no polo passivo (devedor), 

um particular obrigado ao cumprimento da obrigação. Tais pessoas 

correspondem aos elementos subjetivos da obrigação tributária, a serem 

estudadas mais a frente. 

 Quanto ao elemento objetivo da obrigação tributária, ou seja, o objeto 

do vínculo existente entre devedor e credor, pode-se ter as três formas 

previstas pelos civilistas: orbigação de dar (dinheiro), de fazer ou deixar de 

fazer. 

ATENÇÃO: 

Alguns autores falam em uma quarta modalidade de obrigação, que seria 

um dever de permitir algo (tolarar que se faça), a exemplo da obrigação de 

permitir o acesso da fiscalização a livros, documentos e mercadorias. 

Porém, Ricardo Alexandre, em sua obra, adota a classificação tradicional, 

inserindo-a como uma obrigação de não fazer (de não embaraçar a 

fiscalização). 
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 Assim, em direito tributário, quanto à obrigação de dar (dinheiro), 

estaríamos diante de uma obrigação principal, enquanto que as demais 

modalidades de obrigações mencionadas (de fazer e de não fazer) seriam 

obrigações acessórias. Mas isso nós veremos mais detalhadamente  em 

tópico específico. 

 Feitas estas considerações introdutórias, passemos à análise da 

obrigação tributária, conforme o Código Tributário Nacional. 

  

1. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL  

 
 

Aqui, incialmente é importante ressaltar que o sentido das palavras 

“principal” e “acessória” utilizadas pelo legislador do CTN, é bem diferente 

do sentido exposto no Código Civil. Para os civilistas, a coisa principal é 

aquela que existe de per si, independente da coisa acessória. Esta, por sua 

vez, é dependente da coisa principal, de forma que não existe sozinha e 

segue a sorte daquela.  

Em direito tributário, por sua vez, a diferença entre obrigação principal 

e acessória reside no fato de que aquela possui conteúdo pecuniário, 

enquanto a última consiste numa obrigação de fazer ou não fazer (não 

possui conteúdo pecuniário). Assim, conforma assevera Ricardo Alexandre, 

tanto um crédito quanto os respectivos juros e multas são considerados 

obrigação tributária principal, pois o enquadramento de uma obrigação 

tributária como principal depende exclusivamente do seu conteúdo 

pecuniário. Assim, apesar da multa não ser tributo (pois constitui-se como 

sanção de ato ilícito), a obrigação de pagá-la tem natureza tributária. O 

objetivo do legislador foi submeter tanto o tributo quanto às multas ao 

mesmo regime jurídico. 

A obrigação tributária principal assim foi definida pelo CTN: “Art. 113, 
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§ 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”. Assim, o CTN acabou pode 

definir que esta obrigação é sempre de dar (dinheiro – conteúdo pecuniário), 

e nunca de fazer ou não fazer algo. 

 

 

2. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA 
 

 Em direito tributário, diferente do que ocorre no direito civil, a 

obrigação acessória não depende da principal, pois possui autonomia e 

existe de per si. O art. 113, §2º do CTN assim a define: 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. 

 Quando o CTN fala em pretações positivas ou negativas, está se 

referindo jutamente às obrigações de fazer ou não fazer. Conforme aduz 

Ricardo Alexandre, as obrigações acessórias são, na realidade, meramente 

instrumentais, servindo para facilitar o cumprimento das obrigações 

principais. 

 Um bom exemplo de obrigação acessória é o art. 14, III, do CTN, que 

coloca como um dos requisitos para o gozo de imunidade pelas entidades de 

assistência social sem fins lucrativos, o dever de manter a mescrituração de 

suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades legais capazes 

de assegurar sua exatidão. Esta previsão explicita, ainda, que a obrigação 

acessória independe da principal, conforma acima mencionado, tratando-se 

de um dever autônomo a ser cumprido pelos sujeitos passivos, ainda que 

imunes à incidência de uma obrigação tributária principal. 

 Porém, é importante salientar que o eventual descumprimento de uma 

obrigação tributária acessória, por si só, acarreta a sua transformação em 
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obrigação tributária principal. Logo, neste caso, o devedor terá que pagar 

(origação principal) a multa pelo decumprimento de uma obrigação 

acessória. 

 

Obrigação principal Natureza 
Patrimonial 

Obrigação de dar 
(dinheiro) – 
conteúdo 

pecuniário. 

Objeto: pagamento 
de tributo e/ou 

penalidade 

pecuniária. 

Obrigação 

acessória 

Natureza não 

patrimonial 

Obrigação de fazer 

ou não fazer. 

Objeto: prestações 

positivas ou 
negativas de 
interesse da 

arrecadação ou 
fiscalização. 

 

 

 

3. TEORIA DO FATO GERADOR 

 

 O estudo do fato gerador é o ponto central da teoria do direito 

tributário. Conforme levantado por Ricardo Alexandre, há críticas 

doutrinárias quanto à imprecisão do CTN ao tratar diversas situações sob a 

mesma rubrica, qual seja, o fato gerador. 

 A questão reside no fato de que somente pode ser considerada como 

um “fato” aquilo que ocorreu no mundo concreto, e não aquilo que está 

previsto apenas abstratamente. Logo, a doutrina explica que a situação 

prevista em lei, antes de verificada no mundo concreto, é chamada de 

“hipótese de incidência”, de modo que, após realizada concretamente no 

mundo real, estaria configurado o fato gerador e, por conseguinte, haveria o 

nascimento da obrigação tributária. Assim, a discussão é de natureza 

terminológica, de forma que o candidato deve estar atento à diretriz 

assumida pela banca em uma eventual questão objetiva de concurso 

público, no que tange ao uso da expressão fato gerador. Porém, sempre que 
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se referir à hipótese de incidência, trata-se de situações abstradas, ainda 

não verificadas concretamente. Fato é que o CTN utiliza a expressão “fato 

gerador” tanto para previsões abstratas, como para aqueles verficadas no 

mundo concreto. 

 

Hipótese de incidência + fato gerador = obrigação tributária 

  

 

3.1 – Fato gerador da obrigação principal 

  

Conforme o CTN, fato gerador da obrigação principal é a situação 

definida em lei como necessária e sificiente à sua ocorrência. São 

necessárias todas as situações que precisam estar presentes para a 

configuração do fato, a exemplo da entrada de uma mercadoria em território 

nacional,  situação necessária para a ocorrência do fato gerador do imposto 

de importação. Porém, isso basta? Não. Como dito, a situação que enseja o 

fato gerador da obrigação tibutária tem que ser não somente necessária, 

mas também suficiente para a sua ocorrência. No exemplo apresentado, é 

preciso, ainda, que a mercadoria seja estrangeira para que o fato gerador do 

tributo reste configurado. 

 O art. 114 do CTN assim dispõe: fato gerador da obrigação principal é 

a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. 

 

  3.2 Fato gerador da obrigação acessória 

 

 O art. 115 do CTN assim dispõe: 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. 

 Como o próprio dispositivo legal deixa claro, o fato gerador da 
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obrigação acessória é qualquer situação a que se encontre o sujeito passivo, 

que imponha a este uma obrigação de fazer ou não fazer, que, como já 

analisado anteriormente, não se constitui como obrigação principal (pois 

esta é uma obrigação de dar, com conteúdo pecuniário). Portanto, verifica-

se que o diploma legal adotou um cirtério residual para conceituar o fato 

gerador da obrigação acessória, de modo que é toda situação que não 

configure obrigação principal e imponha a prática ou abstenção de ato pelo 

sujeito passivo. 

ATENÇÃO: 

Devemos nos atentar para a relação existente entre o fato gerador e o 

princípio da legalidade. De acordo com o que dispõe o texto normativo do 

CTN, o fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei 

como necessária e suficiente à sua ocorrência. Por sua vez, ao dispor sobre 

o fato gerador da obrigação acessória, o legislador se refere apenas à 

“legislação tributária”, expressão que abrange todos os atos normativo 

gerais e abstratos. Sendo assim, conforme aduz Ricardo Alexandre, 

partindo de uma interpretação literal, seria possível concluir que 

obrigações acessórias podem ser criadas por atos infralegais, o que não 

agrada muitos constitucionalistas, diante da disposição do art. 5º, II, da 

CF, que determina que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

algo senão em virtude de lei. Porém, tal raciocício não prospera, visto que o 

poder regulamentar (expedir decretos e regulamentos para a fiel execução 

de lei) legitima a criação de obrigações acessórias por ato infralegal, desde 

que obedecidos os limites do regulamento, ou seja, desde que este sirva 

para disciplinar o fiel cumprimento da lei. Sob este raciocínio, é 

constitucional a criação de obrigações acessórias pela legislação 

tributária, partindo da premissa de que estas facilitam ou 

instrumentalizam o cumprimento da obrigação principal.  
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  3.3 O momento da ocorrência do fato gerador 

 

 O CTN divide os fatos geradores em dois grandes grupos: aqueles 

definidos com base em situações de fato e aqueles definidos com base em 

situações jurídicas. A diferença reside no fato de determinada situação já 

ser ou não objeto de outro ramo jurídico quando da definição, pelo direito 

tributário, daquela situação como fato gerador de um tributo. Em outras 

palavras, o fato gerador é definido com base em uma situação jurídica, 

quando esta, antes mesmo de ser prevista como fato gerador de um tributo 

pelo direito tributário, já era objeto de norma de outro ramo do direito, 

atribuindo-lhe efeitos jurídicos. Por sua vez, aquele é definido com base em 

uma situação de fato quando, antes de sua previsão pelo direito tributário, 

ela só possuía relevância econômica, mas não era definida em qualquer 

ramo do direito como produtora de efeitos jurídicos.  

Essa diferenciação será importante para a compreensão do momento 

em que se considera ocorrido o fato gerador de um tributo, o que se extrai 

da leitura do art. 116, I e II, do CTN, que assim dispõe:  

Art. 116. 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; (Ex: fato gerador do imposto de 

importação). 

 

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

esteja definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável. (Ex: fato 
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gerador do ITBI). 

 

 

  3.4 As situações jurídicas condicionadas 

 

 A respeito do assunto, analisemos as situações previstas no art. 117 

do CTN: 

 Art. 117. Para os efeitos do inciso II do artigo anterior e salvo disposição 

de lei em contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se 

perfeitos e acabados: 

 

        I - sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu implemento; 

 

        II - sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou 

da celebração do negócio. 

 

 Para a compreensão dessas previsões legais, é necessário o 

entendimento de institutos do direito civil relacionados aos negócios 

jurídicos, a saber, a chamada “condição” a que determinados negócios 

jurídicos estão sujeitos. Conforme leciona Flávio Tartuce, a condição é o 

elemento acidental do negócio jurídico, que, derivando exclusivamente da 

vontade das partes, faz o mesmo depender de um evento futuro e incerto 

(art. 121 do CC). Por conseguinte, quanto aos seus efeitos, as condições 

podem ser suspensivas ou resolutórias: aquelas , enquanto não se 

verificam, impedem que o negócio jurídico gere efeitos (art. 125 do CC), a 

exemplo da situação de um pai que prometa a doação de um imóvel à filha e 

ao namorado quando (e se) o casamento vier a ser celebrado; já as 

condições resolutórias, por sua vez, enquanto não se verificarem, não 

trazem qualquer consequência para o negócio jurídico, de forma que este 
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vigora desde a sua celebração (art. 127, CC), que seria, utilizando o exemplo 

anterior, o caso de o pai doar o imóvel ao casal, mas dispondo que o mesmo 

voltaria ao seu domínio caso (e se) houvesse o divórcio futuramente. 

 É por esse motivo que o art. 117, I, afirma que os negócios jurídicos 

reputam-se perfeitos e acabados, sendo suspensiva a condição, desde o seu 

implemento, momento no qual considera-se ocorrido o fato gerador da 

obrigação tributária (ITCMD). Por outro lado, o art 117, II, afirma que o 

negócio jurídico reputa-se perfeito e acabado, sendo resolutória a condição, 

desde o momento da celebração daquele ou da prática do ato, considerando-

se ocorrido o fato gerador da obrigação tributária (ITCMD), de forma que o 

implemento de tal condição é um irrelevante tributário. 

 

4. ELEMENTOS SUBJETIVOS DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

4.1 Sujeito ativo 

 

Conforme o art. 119 do CTN, sujeito ativo da obrigação tributária é a 

pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu 

cumprimento. Ou seja, o sujeito ativo do ISS é o Município respectivo ou 

DF, assim como o sujeito ativo do ICMS é o respectivo Estado ou DF. 

Aqui é importante ficar atento para a diferenciação entre competência 

tributária, que é a competência para instituir tributo e, portanto, só pode 

ser exercida por pessoa jurídica de direito público, sem possibilidade de 

delegação (art. 7º, caput, do CTN), e a capacidade tributária ativa, que é a 

possibilidade de figurar no polo ativo da relação jurídico-tributária e se 

refere às funções de arrecadar e fiscalizar tributos (art. 7º, §3º, CTN), a qual 

é passível de delegação de uma pessoa jurídica de direito público a outra. 
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ATENÇÃO: 

        No que concerne à capacidade tributária ativa, existe controvérsia 

doutrinária relativa à possibilidade ou não de sua delegação a pessoas 

jurídicas de direito privado. Bem, seguindo a literalidade do CTN, 

concluimos que somente pessoa jurídica de direito público pode ser aujeito 

ativo numa relação jurídico-tributária. Entretanto, a controvérsia surge 

devido ao posicionamento adotado na Súmula 396 do STJ acerca da 

matéria, cujo teor é o seguinte: “A Confederação Nacional da Agricultura 

tem legitimidade ativa para a cobrança da contribuição sindical rural”. Ora, 

a referida súmula dispõe que a CNA, pessoa jurídica de direito privado, é a 

reponsável pela cobrança da contribuição sindical, que possui natureza de 

contribuição social corporativa. Sendo assim, há doutrinadores que 

sustentam a possibilidade de delegação da capacidade tributária ativa a 

pessoas jurídicas de direito privado, com fundamento nesse entendimento 

do STJ. Porém, em que pese a súmula continue sendo válida, em provas 

objetivas de concurso público, orienta-se que o candidato adote o 

posicionamento previsto no CTN (somente pessoa jurídica de direito público 

pode ser sujeito ativo numa relação jurídico-tributária), mas caso a Súmula 

396/STJ seja cobrada em sua literalidade, deve ser considerada como 

correta. 

 

 

4.2 Sujeito passivo  

 

 Sujeito passivo da obrigação tributária principal é a pessoa obrigada a 

pagar o tributo ou penalidade pecuniária (art. 121, CTN), ao passo que na 

obrigação acessória o sujeito passivo é a pessoa obrigada às prestações de 

fazer ou não fazer, que constituem seu objeto (art. 122, CTN). 

 Acontece que o povo em geral costuma denominar o sujeito passivo de 
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“contribuinte”, indistintamente, quando na verdade o sujeito passivo de 

uma obrigação tributária pode ser tanto um contribuinte como um 

responsável tributário, distinção que analisaremos agora, partindo da 

literalidade do CTN:  

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

pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. 

 

        Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 

 

        I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação 

que constitua o respectivo fato gerador; 

 

        II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua 

obrigação decorra de disposição expressa de lei. 

 

        Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às 

prestações que constituam o seu objeto. 

  

Conforme aduz Ricardo Alexandre, seguindo a teoria adotada pelo 

CTN, a diferenciação entre contribuinte e responsável parte da seguinte 

pergunta: o sujeito passivo possui relação pessoal e direta com o fato 

gerador? Se a resposta for positiva,o sujeito passivo é contribuinte (sujeito 

passivo direto); se negativa, trata-se de responsável (sujeito passivo 

indireto). Logo, contribuinte é aquele que possui relação pessoal e direta 

com o fato gerador do tributo (art. 121, parágrafo único, I, CTN), e 

responsável é aquele que é definido pela lei como tal e não possui relação 

pessoal e direta com o fato gerador do tributo (art. 121, parágrafo único, II, 

CTN). Porém, o responsável tributário não pode ser um completo estranho 

ao fato, devendo possuir um vínculo com a situação tipificada em lei como 
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fato gerador, o que se extrai da literalidade do art. 128 do CTN. 

 Ademais, é importante atentarmos para a diferenciação, no caso de 

tributos indiretos (a exemplo do ICMS), entre contribuinte de fato e 

contribuinte de direito. Contribuinte de fato é aquele que sofre 

efetivamente a incidência economica do tributo, ainda que formalmente não 

integrem a relação jurídico-tributária, a exemplo do consumidor que compra 

uma mercadoria qualquer de um comerciante. Por sua vez, o contribuinte 

de direito é aquele que deve efetivamente recolher o tributo e que ocupa o 

polo pasivo da relação jurídico-tributária (no exemplo citado, trata-se do 

comerciante).  

 Em resumo, as modalidades de sujeição passiva podem ser 

dispostas assim: 

a) Sujeito passivo de obrigação principal – possui relação pessoal e 

direta com o fato gerador? Se sim, trata-se de contribuinte (sujeito 

passivo direto); se não, trata-se de responsável (sujeito passivo 

indireto). 

b) Sujeito passivo de obrigação acessória = pessoa obrigada a 

cumprir as prestações de fazer ou não fazer.  

 

ATENÇÃO: 

        A sujeição passiva de uma obrigação tributária em qualquer de suas 

modalidades, sempre decorrei de lei. Sendo assim, o art. 123 do CTN dispõe 

que as convenções particulares que alterem o sujeito passivo de um tributo 

não podem ser opostas à Fazenda Pública, de forma que sua validade fica 

restrita às partes contratantes. Vejamos o teor do dispositivo: 

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

relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser 

opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito 
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passivo das obrigações tributárias correspondentes. 

 

  4.3 Solidariedade 

 

 No direito tributário, a solidariedade só pode se dar no polo passivo da 

relação jurídico-tributária, visto que, no polo ativo, onde estão os entes 

políticos, há a submissão às rígidas regras de competência tributária 

estabelecidas constitucionalmente. Sendo assim, o CTN estabelece dois 

grupos de devedores solidários em seu art. 124, cujo teor analisaremos 

agora: 

 Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

 

         I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua 

o fato gerador da obrigação principal; 

 

         II - as pessoas expressamente designadas por lei. 

 

        Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta 

benefício de ordem. 

 

 Assim, o inciso I prevê que possuem responsabilidade solidária pelo 

pagamento de determinado tributo aqueles que possuem interesse comum 

na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, ou seja, 

que efetivamente participe desse fato gerador. Como exemplo claro temos a 

situação em que Carlos, Eduardo e Miguel são proprietários de um imóvel, 

de modo que o IPTU a ser cobrado poderá ser exigido por inteiro de qualquer 

deles, de dois deles ou dos três ao mesmo tempo.  

 Por sua vez, o inciso II dispõe daqueles que possuem responsabilidade 

solidária pelo pagamento de determinado tributo em decorrência de 
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disposição expressa de lei específica. Veja, isso não quer dizer, conforma 

leciona Ricardo Alexandre, que a solidariedade do inciso I não decorra de 

lei, pelo contrário, ambas decorrem de lei, sendo o próprio CTN no caso do 

inciso I e lei específica de determinado tributo no caso do inciso II. O 

primeiro caso também é chamado de solidariedade de fato (ou natural) e o 

segundo também é chamado de solidariedade de direito (ou legal). 

 Vejamos agora as características dessa solidariedade no direito 

tributário, conforme previsão do art. 124, parágrafo único e art. 125 do 

CTN. Primeiramente, a solidariedade não comporta benefício de ordem, 

conforme prevê expressamente o parágrafo único do art. 124 acima exposto. 

Isso significa que numa execução de dívida solidária, esta pode ser exigida 

de qualquer dos devedores solidários, sem que qualquer deles possam exigir 

que seja seguida uma ordem de execução. Em direito civil, para melhor 

entendimento, o benefício de ordem se encontra no caso de um fiador de 

uma obrigação que, quando executada pelo credor, pode exigir que primeiro 

sejam executados os bens do devedor principal e, caso insuficientes, sejam 

atingidos os seus. Essa regra não é aplicada na solidariedade tributária. 

 Por sua vez, a segunda característica consiste no fato de que o 

pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais, ou 

seja, se numa dívida de R$1.000 reais um dos devedores solidários vai lá e 

paga a sua quota parte de 100 reais, a dívida como um todo terá sido 

reduzida para 900 reais em relação a todos os devedores. 

 Por conseguinte, 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. Tanto a 

remissão (dispensa legal do pagamento de tributo) quanto a remissão 

(perdão da dívida tributária por meio de lei), podem ser concedidos 

mediante critérios objetivos (reais) ou pessoais (subjetivos). A título de 

exemplo, se é concedida isenção de ITR a imóveis rurais com área inferior a 
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50 hectares, tal benefício está levando em consideração apenas aspectos 

objetivos, relacionaos aos imóveis, independe de características pessoais dos 

proprietários. Por outro lado, se a mesma isenção for concedida para 

aqueles proprietários que sejam portadores de doença grave, tal critério é 

subjetivo, pois leva em conta condições pessoais para a concessão do 

benefício, hipóetese em que, conforme previsão legal, não gozarão do 

benefício os outros codevedores solidários, caso existam. 

 Por fim, a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos 

obrigados, favorece ou prejudica os demais. Em direito tributário, como 

assevera Ricardo Alexandre, existem dois casos de prescirção. O primeiro é 

aquele prazo de 5 anos que a Fazenda Pública possui para cobrar o crédito 

tributário do particular devedor, visando o recebimento coativo do crédito 

tributário, prazo este contado a partir da constituição definitiva daquele. O 

segundo é o prazo de 2 anos para se pleitear a anulação de decisão 

administrativa que denegar o pedido de restituição de tributo pago 

indevidamente ou a maior pelo devedor. Sendo assim, na primeira hipótese 

pode haver a interrupção do prazo prescricional quando do despacho 

citatório, prejudicando todos os devedores solidários e favorecendo o 

Estado, que terá o prazo integralmente restituído. Na segunda hipótese, a 

interrupção do prazo prescricional beneficiará todos os devedores solidários, 

os quais terão o prazo restituído pela metade, conforme entendimento 

exposado na Súmula 383 do STF. 

Súmula 383/STF: 

A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos 

e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco 

anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade 

do prazo. 
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  4.4 Capacidade tributária passiva 

 

 Capacidade tributária passiva é a aptidão para ser sujeito passivo da 

relação jurídico-tributária. Assim, para que alguem seja considerado sujeito 

passivo no direito tributário, basta que a lei o defina como tal e que ocorra o 

fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes as regras sobre 

capacidade segundo o direito civil. 

 Vejamos a literalidade do art. 126 do CTN: 

 Art. 126. 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. 

 

 Assim, verifica-se que as regras sobre capacidade civil previstas no 

código civilista não influenciam na definição do sujeito passivo do direito 

tributário, de forma que até uma criança de 8 anos (considerada 

absolutamente incapaz pelo Código Civil) pode ser sujeito passivo do IPTU, 

por exemplo, bastando que seja a proprietária do imóvel. 

 Por sua vez, não há qualquer relevância eventual impedimento ao 

exercício de atividades por pessoa sujeita a obrigação tributária. Alguém 

que seja proibido de exercer a advocacia, por exemplo, se a exercer, deverá 

pagar o Imposto de Renda sobre os rendimentos que receber. 
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 Por fim, o fato de uma pessoa jurídica não estar regularmente 

constitída (sem registro no órgão competente), não a exime do pagamento de 

tributos devidos pela atividade exercida nesse período, de forma que, após 

realizado o registro constitutivo da pessoa jurídica, serão exigidas tais 

dívidas tributárias. 

 

 

5. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO 

 

O CTN estabelece como regra básica para a definição do domicílio 

tributário a eleição, ou seja, o sujeito passivo escolhe o seu domicílio 

tributário. Essa é a regra geral. O art. 127 do CTN prevê algumas regras que 

só serão aplicadas na falta de eleição do domicílio tributário por parte do 

sujeito passivo ou se, apesar de eleito, este dificulta ou impossibilita a 

fiscalização ou arrecadação do tributo. Ou seja, trata-se de regras 

supletivas. Por sua vez, caso estas regras do art. 127 não possam ser 

aplicadas no caso concreto, aplicar-se-á a disposição do §1º do mesmo 

artigo, como solução final. 

Feito esse direcionamento introdutório, analisemos a literalidade do 

art. 127 do CTN:  

Art. 127. 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; 
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        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.  

(OBS: Em relação a esta parte final do §2º, a doutrina majoritária 

considera que, em caso de dificuldade ou impossibilidade de arrecadação ou 

fiscalização do tributo, deve ser seguida a mesma ordem estabelecida para o 

caso de não eleição pelo sujeito passivo, o que nos faz concluir pela 

impropriedade do trecho final do presente parágrafo, que ordena a aplicação 

supletiva da regra do parágrafo anterior, a qual somente é válida quando não 

aplicáveis as regras do caput). 

ATENÇÃO: 

 Caso a autoridade administrativa encaminhe notificação para endereço 

diferente do indicado pelo contribuinte, tal notificação é NULA, pois 

configura restrição ao direito de defesa do contribuinte. Esse é o 

entendimento pacífico na jurisprudência do STJ. 

 

Ademais, conforme leciona Ricardo Alexandre, é importante ressaltar 

que a regra geral de eleição do domicílio tributário pelo contribuinte pode 

sofrer limitações pelo legislador, através da edição de leis restritivas de tal 

direito, quando implicar a impossibilidade ou dificuldade da arrecadação ou 
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fiscalização de tributos. Um exemplo concreto é o art. 4º da Lei 9363/96, 

que define como domicílio do contribuinte do ITR o município de localização 

do imóvel, vedando a eleição de qualquer outro. 

 

Para melhor entendimento do assunto, vejamos o seguinte resumo: 

 

 Sujeito passivo elegeu o domicílio tributário?  

 

 Sim = Esse domicílio dificulta ou impossibilita a arrecadação 

ou fiscalização do tributo? Se não, o domicílio é o eleito pelo 

sujeito passivo; Se sim, a autoridade rejeita o domicílio 

eleito e aplica as regras do art. 127, CTN ou, caso estas não 

sejam aplicáveis, o domicílio será o local da situação dos 

bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à 

obrigação (art. 127, §1º). 

 Não = aplica-se as regras do art. 127, CTN ou, caso não seja 

possível, aplicar-se-á a regra do seu §1º. 

 

6. EVASÃO, ELISÃO E ELUSÃO TRIBUTÁRIA 

 

A evasão, elisão e elusão tributária são formas de se fugir da 

tributação ou fazer com que esta seja feita da forma menos onerosa 

possível. O critério utilizado tradicionalmente para classificar esses meios é 

baseado na licitude da conduta praticada pelo contribuinte. 

Primeiramente, a elisão fiscal é uma conduta lícita, consistente na 

prática de ato ou na celebração de negócio legalmente previsto, visando a 

isenção, não incidência ou incidência menos onerosa do tributo. É o 

chamado planejamento tributário e ocorre, em regra, antes do fato gerador. 

Porém, existem exceções em que pode se verificar após o fato gerador, como 
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no caso do Imposto de Renda, ao escolher o modelo de declaração mais 

benéfico para o caso concreto. 

Por sua vez, a evasão fiscal é uma conduta ilícita e ocorre, em regra, 

após o fato gerador. Consiste na prática de atos que visam evitar o 

conhecimento do nascimento da obrigação tributária pela autoridade fiscal. 

Porém, há casos excepcionais em que a evasão fiscal é feita antes da 

ocorrência do fato gerador do tributo, a exemplo da emisão de notas fiscais 

fraudulentas antes da saída da mercadoria de determinado estabelecimento 

comercial (fato gerador). 

Por fim, a elusão fiscal, também chamada de elisão ineficaz, consiste 

na conduta de simular um negócio jurídico com a finalidade de dissimular a 

ocorrência do fato gerador do tributo. Aqui o sujeito jurídico utiliza uma 

forma jurídica atípica, a rigor lícita, visando escapar artificiosamente da 

tributação. Ou seja, o comportamento do contribuinte não é, efetivamente, 

ilícito, mas adota um formato artificioso, incomum para o ato que está 

sendo praticado, acarretando a isenção, não incidência ou incidência menos 

onerosa do tributo. Um exemplo de elusão fiscal é a utilização da imunidade 

do ITBI concedida sobre a transferência de bens imóveis para uma pessoa 

jurídica, a título de realização de capital. Nesse caso, dois contratantes 

pretendem realizar a compra e venda de um imóvel partencente a um deles 

e, ao invés de realizarem o devido contrato de compra e venda, criam uma 

pessoa jurídica e transferem o bem e o respectivo valor para aquela, a fim de 

posteriormente extinguirem a sociedade e cada um ficar com a quota que 

lhe interessa (o bem com o comprador e o dinheiro com o vendedor). 
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7. EXERCÍCIOS 

 

 

(TJ-BA 2019 Juiz) 

1. Por expressa previsão legal do CTN, entende-se como responsável 

tributário a pessoa que 

 

(A) figure como sujeito ativo de uma obrigação tributária acessória em 

razão da solidariedade, substituição tributária ou sucessão. 

(B) figure como sujeito ativo de uma obrigação tributária sem que tenha 

a obrigação de efetuar o pagamento do crédito tributário. 

(C) tenha relação pessoal direta com a situação que constitua o 

respectivo fato gerador e seja obrigada ao pagamento de uma penalidade 

pecuniária. 

(D) esteja obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária 

sem ter relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo 

fato gerador. 

(E) esteja obrigada a prestações que constituam o objeto de uma obrigação 

acessória. 

 

 

 

 

(FCC 2018 – PGM Cruaru/PE) 

2. A obrigação tributária principal 

(A) surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto exclusivo o 

pagamento de tributo e extingue-se com a prescrição do crédito dela 

decorrente. 

(B) surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de 

tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se com o crédito dela decorrente. 

(C) surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto a obrigação 

acessória de prestar informações quando solicitada pela Administração e o 

pagamento do tributo, desde que exigido. 

(D) pode se confundir com obrigação acessória, sobretudo para efeitos de 

pagamento da penalidade decorrente de descumprimento da lei tributária, 

considerada a independência estrutural dos dois conceitos. 

(E) tem como fato gerador situação que, na forma do regulamento, impõe a 

abstenção de ato que configure obrigação acessória 
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(CESPE 2018 – SEFAZ/RS) 

3. Caso o contribuinte não faça a escolha de seu domicílio tributário na 

fazenda pública, será considerado(a) como sua localidade contribuinte, de 

acordo com o CTN, 

(A) o Distrito Federal. 

(B) o município de seu nascimento, se pessoa natural. 

(C) a localidade de seu alistamento militar, se reservista. 

(D) o domicílio de quaisquer de seus sócios cotistas, em se tratando de 

sociedades anônimas. 

(E) a repartição mantida no território do sujeito ativo, caso se trate de 

pessoa jurídica de direito público. 

 

 

 

 

(CESPE 2018 – SEFAZ/RS) 

4. À luz do CTN, assinale a opção correta. 

(A) A sujeição passiva de pessoas naturais restringe-se ao critério da 

idade. 

(B) As sociedades comerciais irregulares quanto à forma de constituição 

não se sujeitam a incidências tributárias. 

(C) Podem figurar no polo passivo a União, os estados, os municípios e 

o Distrito Federal, caso instituam impostos para o exercício regular do 

poder de polícia. 

(D) A capacidade ativa de arrecadação tributária pode ser transferida a 

título precário a outras pessoas jurídicas de direito público. 

(E) A responsabilidade solidária atribuída a particular para arrecadar 

tributos representa delegação de competência. 

 
 

 

(FCC 2018 – SEAD/AP) 

5. Sobre o fato gerador da obrigação principal, conforme 

determina o Código Tributário Nacional, 

(A) a previsão legal e a atividade administrativa respectiva são 

condições imprescindíveis à sua ocorrência. 

(B) trata-se de situação de fato legalmente qualificada e assim 

reconhecida por ato administrativo. 

(C) sua ocorrência depende, em qualquer caso, de fato jurídico único e 

instantâneo. 

(D) sua ocorrência não depende de lei, mas da declaração do 
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contribuinte. 

(E) trata-se de situação definida em lei como necessária e suficiente à 

sua ocorrência. 

 

 

(CESPE 2018 – TCE/MG) 

6. Um auditor de contas verificou que determinados municípios estavam 

deixando de auferir receita de ITBI em operações nas quais imóveis eram 

incorporados ao patrimônio de pessoas jurídicas, mas para uso próprio de 

particulares, o que ocorria com a finalidade de dissimular a ocorrência do 

fato gerador do tributo. 

Nessa situação hipotética, de acordo com o CTN, 

(A) não será possível realizar a exação do ITBI, haja vista a inocorrência do 

fato gerador. 

(B) somente decisão judicial poderá desconsiderar o negócio jurídico e 

determinar a exação tributária. 

(C) a decisão judicial não poderá desconsiderar o referido negócio jurídico em 

respeito ao ato jurídico perfeito. 

(D) a autoridade administrativa poderá desconsiderar o referido negócio 

jurídico e realizar a exação tributária. 

(E) não há previsão legal para a autoridade administrativa desconsiderar o 

negócio jurídico realizado. 

 

 

 

(FCC 2018 – SEFAZ/SC) 

7. Relativamente às obrigações tributárias, o Código Tributário Nacional 

estabelece que, com a ocorrência do fato gerador da obrigação 

(A) principal, surge a obrigação tributária principal, cujo objeto é o 

pagamento do tributo, tendo como sujeito ativo pessoa jurídica de direito 

público, titular da competência para exigir o seu cumprimento, e como 

sujeito passivo a pessoa obrigada ao pagamento do referido tributo. 

(B) acessória, surge a obrigação tributária principal, cujo objeto é o 

pagamento da penalidade pecuniária, tendo como sujeito ativo pessoa 

jurídica de direito público, titular da competência para exigir o seu 

cumprimento, e como sujeito passivo o responsável pelo pagamento dessa 

penalidade. 

(C) principal, cessa a fluência do prazo decadencial e tem início a fluência do 

prazo prescricional, no transcurso do qual deverá ser feito o lançamento 

tributário. 

(D) acessória, surge a obrigação tributária acessória, cujo objeto são as 

prestações em que se decompõe o parcelamento da penalidade, e que tem, 

como sujeito passivo, a pessoa que for identificada na lei definidora de 
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infrações ou cominadora de penalidades. 

(E) principal, abre-se um prazo previsto na legislação de cada tributo para 

que o sujeito passivo da obrigação efetue o pagamento do tributo devido ou 

requeira o parcelamento do crédito tributário ou, ainda, apresente 

reclamação contra as circunstâncias em que ocorreu o referido fato gerador, 

sob pena de ocorrência de prescrição. 

 

 

 

 

(FCC 2018 – SEFAZ/SC) 

8. O Código Tributário Nacional (CTN) apresenta os conceitos de sujeito 

ativo, sujeito passivo e solidariedade para fins tributários. Conforme o 

referido código, 

(A) sujeito ativo é aquele que planeja e executa o fato gerador, deixando a 

responsabilidade para o sujeito passivo e os solidários. 

(B) sujeito solidário é aquele que, em razão dever legal ou moral, deve 

responder pelos débitos em conjunto com o sujeito ativo. 

(C) sujeito passivo é aquele que permite a ocorrência do fato gerador e, em 

conjunto com o sujeito ativo, é responsável pelo pagamento do imposto ou 

penalidade. 

(D) pessoas solidariamente obrigadas são aquelas que têm interesse comum 

na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, ou as 

expressamente designadas por lei. 

(E) sujeito passivo da obrigação acessória é aquele que responde, com 

benefício de ordem, apenas se o sujeito passivo da obrigação principal não 

cumprir a obrigação quando demandado. 

 

 

 

 

(CESPE 2018 – Delegado Polícia Federal) 

9. A empresa XZY Ltda., contribuinte do ICMS, pagava mensalmente esse 

tributo a determinado estado da Federação, no dia 15 de cada mês. No dia 

30/6/2017, esse estado editou ato normativo que alterava a data do 

pagamento do referido tributo para o dia 10 de cada mês, entrando tal ato em 

vigor no dia 1.º/7/2017. Sem saber da alteração, a empresa XZY Ltda. pagou 

o tributo no dia 15/7/2017, o que acarretou multa e juros de mora pelo 

pagamento com atraso. 

 

Nessa situação hipotética: 

A penalidade pecuniária aplicada à empresa XZY Ltda. pelo pagamento do ICMS 

com atraso constitui uma obrigação acessória. 
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(CESPE 2018 – TJ/CE Juiz) 

10. No direito tributário, obrigação tributária principal e obrigação tributária 

acessória são de naturezas distintas. Nesse sentido, assinale a opção correta. 

(A) A obrigação principal refere-se apenas ao contribuinte; a obrigação 

acessória, ao responsável tributário. 

(B) A obrigação principal decorre da legislação tributária; a obrigação 

acessória, de ato administrativo concreto. 

(C) A obrigação principal é pessoal e intransferível; a obrigação acessória 

pode ser transferida para terceiros. 

(D) A obrigação principal é de natureza patrimonial; a obrigação acessória, 

de natureza não patrimonial. 

(E) A obrigação principal tem por objeto o pagamento de um tributo; a 

obrigação acessória, o pagamento de uma penalidade. 

 

 

 

 

 

(CESPE 2018 – PGM/Manaus) 

11. Julgue o item que se segue à luz do que dispõe o Código Tributário 

Nacional. 

 

Apenas pessoas jurídicas de direito público podem figurar como sujeitos 

ativos de obrigações tributárias. 

 

 

 

 

 

(CESPE 2018 – EBSERH Advogado) 

12. A relação jurídico-tributária estabelecida entre o estado e os 

contribuintes destina-se à arrecadação de tributos e gera os sujeitos 

ativo e passivo, bem como as interações entre si e quanto a terceiros. 

Considerando essa informação, julgue o item a seguir. 

 

Aquele que tem relação pessoal e direta com o fato gerador e o que as têm 

em decorrência de lei são considerados sujeitos passivos. 
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(CESPE 2018 – EBSERH Advogado) 

13. Com relação à obrigação tributária principal e à acessória, julgue o 

item subsequente. 

 

Dispensada a obrigação principal ao contribuinte, também se dispensará a 

obrigação acessória. 

 

 

 

 

 

 

(CESPE 2018 – PGE/PE) 

14. Considerando o que dispõe o CTN, assinale a opção correta a 

respeito das obrigações tributárias. 

(A) A obrigação tributária surge apenas com a ocorrência da hipótese de 

incidência do tributo. 

(B) A obrigação acessória é convertida em obrigação principal na hipótese 

de sua inobservância. 

(C) O fato gerador deve ser o mesmo tanto para a obrigação principal 

quanto para a obrigação acessória. 

(D) O sujeito ativo da obrigação acessória é denominado responsável 

tributário. 

(E) Uma vez modificado o crédito tributário, deve ser igualmente alterada a 

obrigação tributária dele originada. 

 

 

 

 

(CESPE 2017 – PGM/Fortaleza) 

15. Julgue o seguinte item, a respeito de obrigação tributária e crédito 

tributário. 

 

O sujeito passivo da obrigação principal denomina-se contribuinte quando, 

dada sua vinculação ao fato gerador, sua sujeição decorre expressamente de 

determinação legal, ainda que não tenha relação pessoal e direta com a 

ocorrência de tal fato. 
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(CESPE 2017 – PGM/Fortaleza) 

16. Julgue o seguinte item, a respeito de obrigação tributária e crédito 

tributário. 

 

O CTN qualifica como obrigação tributária principal aquela que tem por objeto 

uma prestação pecuniária, distinguindo-a da obrigação tributária acessória, 

cujo objeto abrange as condutas positivas e negativas exigidas do sujeito 

passivo em prol dos interesses da administração tributária e as penalidades 

decorrentes do descumprimento desses deveres instrumentais. 

 

 

 

 

 

(CESPE 2016 – PGE/AM) 

17. Considerando os limites ao exercício do poder de tributar, julgue o 

item seguinte. 

 

Para fins de cobrança, as penalidades pecuniárias impostas ao contribuinte 

em virtude do descumprimento de obrigações acessórias são equiparadas à 

obrigação tributária principal, visto que ambas constituem obrigação de dar. 

 

 

 

 

(CESPE 2016 – PGE/AM) 

18. Considerando os limites ao exercício do poder de tributar, julgue o 

item seguinte. 

 

A capacidade tributária ativa difere da competência tributária, podendo ser 

delegada a outras pessoas jurídicas de direito público. Nesse caso, a 

delegação envolverá a transferência legal dos poderes de cobrança, 

arrecadação e fiscalização. 
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(FCC 2016 – PGE/MA) 

19. Sobre obrigação tributária, é correto afirmar que: 

(A) a obrigação tributária principal sempre pressupõe o prévio ou posterior 

cumprimento de obrigação tributária acessória. 

(B) todo sujeito passivo de obrigação tributária principal sempre também 

será de obrigação tributária acessória. 

(C) a obrigação tributária acessória independe da obrigação tributária 

principal e existe no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos 

tributos. 

(D) somente pode ser objeto de obrigação tributária acessória aquele 

previsto em lei ou ato normativo para ser sujeito passivo de obrigação 

tributária principal. 

(E) a obrigação tributária principal se converte em obrigação tributária 

acessória quando se trata de pagamento de multa por infração à legislação 

tributária. 

 

 

 

 

20. A obrigação tributária acessória, relativamente a um 

determinado evento que constitua, em tese, fato gerador de um 

imposto, 

(A) não poderá ser instituída, em relação a um mesmo fato jurídico, 

por mais de uma pessoa política distinta. 

(B) não pode ser exigida de quem é imune ao pagamento do imposto. 

(C) pode ser exigida de quem é isento do imposto. 

(D) poderá ser exigida de quaisquer pessoas designadas pela lei 

tributária que disponham de informação sobre os bens, serviços, 

rendas ou patrimônio de terceiros, independentemente de cargo, ofício, 

função, ministério, atividade ou profissão por aqueles exercidas. 

(E) não é exigível no caso de não incidência tributária, pois inexiste 

interesse da arrecadação ou fiscalização tributárias a justificar a 

imposição acessória. 
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GABARITO: 

1. D 

2. B 

3. E 

4. D 

5. E 

6. D 

7. A 

8. D 

9. Errado 

10. D 

11. Certo 

12. Certo 

13. Errado 

14. B 

15. Errado 

16. Errado 

17. Certo 

18. Certo 

19. C 

20. C 

 

É isso, amigo(a) concurseiro(a)! Esperamos que tenha gostado do 

material.  

Para mais informações: 

 

Visite o Instagram @cejurnorteconcursos ou nosso site 

www.cejurnorte.com.br 

 

 

 

 

Conte com nosso apoio! 

 

 

Material revisado por André 

Epifanio Martins (Autor, 

Promotor de Justiça e revisor de 

materiais CEJUR NORTE). 

http://www.cejurnorte.com.br/
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