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RESUMO 
 

O presente trabalho será desenvolvido com o objetivo de se definir o fundamento de 
validade das responsabilidades estabelecidas pelos diversos legisladores ordinários. 
Para isso, abordar-se-á a Filosofia dos Valores, buscando demonstrar sua relação 
com a produção normativa que se estabelece no sistema do direito positivo. Visando 
se atingir um elevado grau de cientificidade no estudo proposto, buscar-se-á apoio 
na Teoria dos Conceitos Jurídicos Indeterminados, cuja análise permitirá o avanço 
do raciocínio e o desdobramento das ideias propostas. A doutrina e a jurisprudência 
acompanharão todo o desenrolar do trabalho, ora corroborando, ora defendendo um 
ponto de vista dissonante. A partir de uma classificação própria, traçar-se-á os 
contornos da responsabilidade fundamentada no inciso II do art. 124 do Código 
Tributário Nacional, aqui denominada, muito apropriadamente, de responsabilidade 
ordinária. Ao final, tal responsabilidade será pesquisada através de um exemplo da 
legislação federal: o inciso VI do art. 30 da Lei n. 8.212/1991, que estabelece uma 
solidariedade tributária nas obrigações relativas às contribuições sociais 
previdenciárias na construção civil. 
 
Palavras-chave: responsabilidade tributária, legislador ordinário, solidariedade, 
contribuições sociais previdenciárias, construção civil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
  
This work will be developed in order to define the fundament of the validity of 
responsibilities set forth by the various ordinary legislators. Thus, we will approach 
the Philosophy Values, seeking to demonstrate its relationship to normative 
production that is established in the positive law system. Aiming to achieve a high 
degree of scientific importance in the proposed study, we will seek to support the 
Theory of the Indeterminate Legal Concepts, whose analysis are going to allow the 
advancement of the thought and the deployment of the proposed ideas. The doctrine 
and jurisprudence will accompany the entire work of the course, sometimes 
confirming, other times defending a dissenting point of view. From its own 
classification, contours of the responsibility based on section II of art. 124 of the tax 
code, here called, highly appropriately, ordinary responsibility. In the end, such 
responsibility will be searched through an example of federal legislation: section VI of 
art. 30 of Law n. 8.212/1991 establishing a solidarity tax on obligations relating to 
social security contributions in civil construction. 

  
Key-words: tax responsibility, ordinary legislator, solidarity, social security 
contributions, civil construction. 
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INTRODUÇÃO 

 

Numa república federativa como a brasileira, indiscutivelmente o sistema 

tributário será caracterizado por sua complexidade, o que gera inúmeras discussões 

judiciais. De um lado, o Estado buscando arrecadar seus tributos de forma a fazer 

frente aos gastos que lhe competem; de outro, os sujeitos passivos tributários que 

buscam recolher apenas aquilo que entendem obrigados. 

Em campos obrigacionais contrapostos, é natural que os sujeitos, ativo e 

passivo da relação tributária, interpretem os enunciados normativos de maneira mais 

favorável a eles. Afinal, os interesses encontram-se na base de qualquer processo 

interpretativo, como se verá no capítulo que trata dos conceitos jurídicos 

indeterminados. Enquanto o sujeito ativo almeja ver aumentado o campo da sujeição 

passiva dos tributos que lhe competem, de sua parte, o sujeito supostamente 

obrigado tenta se desvencilhar desses elos obrigacionais, buscando emplacar 

entendimentos que o excluam das respectivas relações. Em razão disso, cresce em 

importância o tema da sujeição passiva tributária, cujas teses deverão não apenas 

avolumar as bibliotecas das universidades, mas trazer subsídios para a exata 

compreensão do tema e maior clareza, bem como servir de apoio ao legislador e 

àqueles que julgam os feitos dessa natureza, administrativa ou judicialmente. 

Aliando-se a esse embate de valores, tem-se a crescente evolução nos 

estudos analítico-tributários, em razão da qual a norma jurídica passou a ser o 

centro das atenções dos estudiosos, permitindo aos mesmos aprofundamentos 

teóricos que dizem respeito aos dois componentes lógicos normativos, o 

antecedente e o consequente. É neste que se apresenta o sujeito passivo tributário 

em suas diversas relações com o fato típico, direta ou indiretamente. 

A motivação inicial em discutir a responsabilidade tributária foi fruto de 

incontáveis dúvidas surgidas ao longo de leituras de autores clássicos que se 

dedicaram (e ainda se dedicam) ao tema. Percebeu-se que as ideias a permearem o 

pensamento jurídico nacional relativo à responsabilidade tributária são, muitas 

vezes, conflitantes. 

Observou-se que algumas responsabilidades criadas pelo legislador ordinário 

reclamavam uma análise sistemática do Direito Tributário pátrio que pudesse 

explicar, com relativa clareza, seu lugar exato dentro do arranjo normativo próprio. 

Em razão dessas incertezas, muitas dessas responsabilidades têm sido aceitas e 
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aplicadas enquanto outras, por razões pontuais, foram devidamente rechaçadas. 

Dessa forma, esse trabalho buscou analisar os tipos de responsabilidade tributária e 

apresentar uma classificação que contemple seus diversos fundamentos de 

validade, com ênfase na responsabilidade criada pelos diversos legisladores 

ordinários, a qual será denominada, muito apropriadamente, de responsabilidade 

ordinária, no intuito de diferenciá-la das demais. 

Assim, a presente pesquisa foi dividida em cinco partes principais, iniciando 

por uma parte filosófico-conceitual do direito positivo e culminando com uma parte 

prática, onde se buscou o apoio firme da jurisprudência, sem, contudo, esquecer-se 

do importante papel desempenhado pela doutrina mais especializada. 

No Capítulo I, procurou-se estudar a Filosofia dos Valores e suas relações 

com o estudo do direito positivo. Tal análise abriu as portas para que se pudesse 

compreender como os processos criadores do direito positivo são influenciados 

pelas vivências e experiências de seus principais atores (legisladores, magistrados, 

agentes das administrações tributárias, julgadores administrativos etc.). 

Em seguida, no Capítulo II, dedicou-se ao estudo dos conceitos jurídicos 

indeterminados e de sua importância no contexto das interpretações das normas 

jurídicas. No bojo desse estudo, que se ocupa primordialmente dos planos 

semântico e pragmático da linguagem jurídica, abriu-se um tópico para uma análise 

em especial: a busca do sentido e do alcance próprios do conceito vinculação, 

previsto expressamente no art. 128, do Código Tributário Nacional. 

Tal providência foi de extrema relevância para os fins a que se destina este 

trabalho, tendo em vista que a interpretação deste dispositivo legal influencia no 

desenho da competência do legislador ordinário em termos de responsabilidade 

tributária. 

No Capítulo III, ingressou-se, de maneira mais direta, no tema proposto, que 

diz respeito à sujeição passiva indireta. Além de se discutir várias questões a ele 

inerentes, foi apresentada uma classificação que, de maneira lógica, busca situar 

cada tipo de sujeição passiva conforme sua diferença específica. Assim fazendo, foi 

definido o fundamento de validade de cada responsabilidade tributária, de modo a 

permitir que o intérprete saiba, de antemão, quais enunciados pertencem à sua 

cadeia normativa. 

Abriu-se, ainda, um tópico para se discutir a necessária inclusão do inciso II 

do art. 124 do Código Tributário Nacional e outro, no qual se tratou da solidariedade. 
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Por ser o cerne da presente pesquisa, à responsabilidade fundamentada no citado 

dispositivo legal foi dedicado todo o Capítulo IV, que tratou também dos limites 

impostos à atuação do legislador ordinário. Ao final, apresentou-se a norma tributária 

padrão (regra matriz) da responsabilidade ordinária, buscando-se estabelecer os 

critérios que compõem esta importante norma jurídica. Utilizou-se, na medida do 

possível, a jurisprudência existente sobre o tema, de forma a evidenciar que a linha 

de pensamento apresentada encontra ressonância nos tribunais. 

Por derradeiro, no Capítulo V, trabalhou-se com um exemplo de 

responsabilidade prevista pelo legislador ordinário federal, mais especificamente a 

relativa às contribuições sociais previdenciárias da construção civil (inciso VI, do art. 

30, da Lei n. 8.212/1991). Há inúmeras discussões que envolvem essa 

responsabilidade e, sem a pretensão de esgotar todas elas, apenas alguns assuntos 

foram abordados, principalmente, os que dizem respeito ao benefício de ordem e à 

metodologia da aferição indireta. Com certeza, há outros questionamentos não 

menos importantes, que, por razões diversas, não foram tratados. 

Por várias vezes, ao longo do trabalho, recorreu-se a cortes metodológicos no 

sentido de que fossem evitadas discussões de pontos que fugissem do núcleo 

central da pesquisa. Dentro da sujeição passiva tributária indireta, tema que engloba 

responsáveis e substitutos, somente se discutiu a responsabilidade ordinária, uma 

vez estar nesta o interesse das especulações realizadas. 

Por fim, há que se registrar a importância de se definir qual o fundamento de 

validade de uma norma, de maneira que sua interpretação não fique à deriva, 

buscando um enunciado para nele se apoiar. O elo de fundamentação que une as 

normas jurídicas deve ser bem construído, de forma a evitar discussões estéreis e 

desencontradas. Partindo dessa premissa, o trabalho foi sendo desenvolvido de 

forma consistente, sempre voltando os olhos à classificação da sujeição passiva 

apresentada e nos fundamentos de validade que a sustentam. 
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CAPÍTULO I  

A FILOSOFIA DOS VALORES E O DIREITO 

 

1.1 A Filosofia dos valores e sua relação com os processos de produção do 

Direito 

 

Em toda sua história evolutiva, o homem sempre agiu movido por interesses 

pessoais, os quais, em última instância, buscam facilitar sua sobrevivência na face 

da terra. E, aliados a esses interesses, os valores foram, ao longo da história, se 

acumulando no inconsciente das sociedades humanas e servem de orientação em 

todas as suas decisões. Assim, o processo evolutivo humano tem um componente 

axiológico muito importante e aparente, que faz o homem ser diferente dos outros 

animais. É lícito afirmar que os valores humanos são uma forma mais evoluída do 

instinto animal que, aliados a seus interesses, podem ser considerados como os 

fatores motivadores de condutas1 por excelência. 

Embora possa o homem não se aperceber disso, as sociedades sempre 

foram delimitadoras da consciência humana, uma vez que a ideologia reinante em 

determinado tempo histórico molda o homem, fazendo-o pensar como um elemento 

pertencente ao grupo. Isso significa que seus valores são os mesmos da sociedade 

em que vive, o que o faz agir como os demais indivíduos. 

Uma das frases mais célebres nesse sentido foi escrita por Aristóteles2, ao 

afirmar que “o homem é naturalmente um animal político, destinado a viver em 

sociedade”. Na singeleza desta frase, encontra-se toda a essência humana, já que 

demonstra a força que a sociedade exerce sobre o pensar humano. Nessa frase, 

sintetiza-se a relação existente entre o homem e a comunidade em que vive. 

Aristóteles entende que o homem se encontra entre os animais que são 

propensos a uma vida sociável (politika), diferentemente daqueles que vivem de 

maneira esparsa (sporadika). O que o leva a concluir que o caráter social do homem 

participa de sua natureza. A tese aristotélica parte do pressuposto de que a união 

entre os homens ocorre de maneira natural, por ter este uma carência inata, 

levando-o a se unir em grupos para atingir sua plenitude como espécie. Nesse 

sentido, ressalta-se que a necessidade mais natural de união humana é a que se 

                                                           
1
 Há que se acrescentar que o termo “conduta” aqui utilizado não apresenta sua conotação jurídica própria. 

2
 ARISTÓTELES. A Política. 2. ed. Trad. Nestor Silveira Chaves. Editora Edipro: São Paulo, 2009. p. 16. 
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estabelece entre o homem e a mulher para que seja possível a perpetuação da 

espécie. 

Em seu livro clássico, A Política, Aristóteles3 é incisivo ao afirmar que 

 

Claramente se compreende a razão de ser o homem um animal sociável em 
grau mais elevado que as abelhas e todos os outros animais que vivem 
reunidos. A natureza, dizemos, nada faz em vão. O homem só, entre todos 
os animais, tem o dom da palavra: a voz é o sinal da dor e do prazer, e é 
por isso que ela foi também concedida aos outros animais. Estes chegam a 
experimentar sensações de dor e de prazer, e a se fazer compreender uns 
aos outros. A palavra, porém, tem por fim fazer compreender o que é útil ou 
prejudicial, e, em consequência, o que é justo ou injusto. O que distingue o 
homem de um modo específico é que ele sabe discernir o bem do mal, o 
justo do injusto, e assim todos os sentimentos da mesma ordem cuja 
comunicação constitui precisamente a família do Estado (1253a, 10-15). 

 

Partindo de manifestações desse tipo em relação à natureza humana, autores 

contemporâneos colocam ênfase no estudo da linguagem entendendo ser esta a 

manifestação por excelência da natureza social do homem, como o faz, entre outros, 

Vilem Flusser4 ao afirmar que 

 

É este o significado ontológico da expressão do homem como zoon 
politikon. A sociedade é real como conversação, e o homem é real como 
intelecto participando dessa conversação. Neste sentido, podemos dizer 
que a sociedade é a base da realidade, e que o homem é real somente 
como membro da sociedade. No entanto, nesta perspectiva, a língua se 
revela como sendo a essência (e não o instrumento) da sociedade. 

 

Assim, tem-se que a evolução de uma sociedade representa o 

desenvolvimento do próprio homem e condiciona sua cultura, pensamentos e 

valores. Também o direito e as instituições jurídicas avançam da mesma maneira. O 

passar dos tempos condiciona as atitudes do homem frente ao mundo que o cerca e 

o faz perpetuar suas vivências e experiências. Isso faz com que ocorra um acúmulo 

ininterrupto de valores que vão permeando a mente humana. O que leva alguns 

autores a afirmarem que o que dá sentido à vida é exatamente a realização desses 

valores5. 

O sentido da vida depende dos valores; dessa forma, estes se tornam 

objetivos através daquele. Disso se pode concluir que a realização humana depende 

                                                           
3
 ARISTÓTELES. A Política. 2. ed. Trad. Nestor Silveira Chaves. Editora Edipro: São Paulo, 2009. p. 16. 

4
 FLUSSER, Vilém. Língua e Realidade. 3.ed. Editora Annablume: São Paulo, 2007. p. 50. 

5
 HESSEN, Johannes. Filosofia dos Valores. Trad. L Cabral de Moncada. 5. ed. Editora Armênio Amado: 

Coimbra, 1980. p. 22. 
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estreitamente da concepção que o homem tem dos valores. É natural, portanto, que 

o homem conhecedor dos verdadeiros valores (principalmente os do bem) e que 

tenha uma clara consciência valorativa terá plenas condições de realizar o sentido 

da vida em geral e saberá encontrar sempre a melhor decisão nas diversas 

situações concretas que se apresentem. Aqui se encontra uma das chaves para se 

relacionar os valores com o direito, mais precisamente do processo decisório criador 

do mesmo. E aqui se inclui a criação do direito como um todo, seja relativa à criação 

das normas constitucionais e infraconstitucionais (normas gerais e abstratas), seja 

atinente às decisões perpetradas pelos diversos órgãos julgadores (normas 

individuais e concretas). 

Existem normas relativas à sujeição passiva tributária que se encontram no 

texto constitucional e elas carregam valores que deverão ser respeitados pelo 

legislador infraconstitucional. Da mesma forma, os aplicadores dessas normas 

devem se pautar por esses valores sob pena de produzirem novas normas em 

desconformidade com o ordenamento jurídico. 

O homem que possua um alto valor moral pode conformar uma vida de forma 

valiosa, mesmo que não tenha uma noção exata acerca dos valores. Basta-lhe 

seguir seu instinto axiológico que suas decisões serão, em geral, acertadas. Embora 

possa se esperar uma retidão moral de um sujeito sem uma consciência dos 

valores, não é demais afirmar que um aprofundamento teórico por parte desse 

sujeito o fará agregar muito em termos de sistematização na solução de problemas. 

Isso ocorre com o aplicador da norma jurídica instado a interpretar os comandos 

normativos gerais e abstratos e decidir os casos concretos. 

Ao se aprofundar no conhecimento dos valores e buscar sistematizá-los, o 

homem, que a princípio apresenta um sentimento vago, confuso e desconexo, passa 

a ter uma maior consciência em relação a eles. Suas incertezas e hesitações 

ganham novos contornos ao entrar em contato com novos valores, porém permitem 

que o indivíduo passe a agir com maior clareza. Só se conhece os homens através 

de seus critérios de valoração, o que permite presumir seu comportamento diante 

das situações que a vida apresenta. Em suma, para se apreciar a valoração de 

outras pessoas, há que conhecer seus valores. 

Em consequência disso, pode-se afirmar que o conhecimento teórico dos 

valores insculpidos na legislação tributária é de suma importância para uma perfeita 

construção das normas jurídicas a ela inerentes. Ao se utilizar o qualificativo perfeita 
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não se quer fazer referência a “definitiva”, “única” ou “última”, mas ao sentido de ter 

sido bem escolhida dentre todas possíveis. 

Neste mesmo contexto, estão as palavras de Luiza Nagib6 

 

Interpretar é buscar o sentido exato das palavras e, consequentemente, o 
real significado dos conceitos jurídicos e da legislação em análise. A 
doutrina interpreta a norma jurídica e fixa um sentido básico e seu alcance. 
A interpretação da norma jurídica permite buscar os valores que a norma 
procurou proteger. 

 

Importante é, neste ponto, precisar a acepção em que se quer ver entendida a 

expressão “bem escolhida”. Pode-se dizer que uma construção normativa foi bem 

realizada quando goza da simpatia não apenas do sujeito que a proferiu, mas 

também daqueles que com ela terão contato. Isso significa dizer que a construção 

feita pelo sujeito cognoscente almeja uma objetividade, não bastando que ela seja 

tomada como correta apenas por ele, de maneira individualizada. A construção 

normativa há que contar com a aceitação de outros possíveis julgadores, deixando 

de ser apenas resultado de um subjetivismo axiológico para ser tratada como uma 

ideia aceita pela generalidade dos indivíduos de uma sociedade ou de um grupo 

específico, como é o caso dos estudiosos do Direito Tributário pátrio, por exemplo. 

Tal reflexão fica muito clara nas palavras de Johannes Hessen7, quando 

afirma que 

 

Assim como todo o juízo teorético aspira a algo mais do que a uma simples 
validade subjectiva para aquele que o emite, e pretende, pelo contrário, 
valer não só para este ou aquele julgador mas para todos os possíveis 
julgadores, do mesmo modo, o juízo de valor. 

 

No mesmo sentido devem ser tomadas as palavras de Miguel Reale8 

 

Se ficarmos apegados às valorações individuais, em si mesmas plenas e 
intransferíveis, veremos sem explicação plausível as preferências 
estimativas de um grupo ou de uma coletividade, surgindo problemas 
irredutíveis a meras explicações subjetivas. Por outro lado, os valores, 
assentes que fossem em valorações individuais, representariam elementos 
variáveis e incertos, não havendo possibilidade de distinguir-se entre bons e 
maus desejos, prazeres que dignificam ou que degradam, desejos atuais e 

                                                           
6
 NAGIB, Luiza. IPI – Critério Material. 2010. 258 f. Tese (Doutorado em Direito) – Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, São Paulo. p. 39. 
7
 HESSEN, Johannes. Filosofia dos Valores. Trad. L Cabral de Moncada. 5. ed. Editora Armênio Amado: 

Coimbra, 1980. p. 48. 
8
 REALE, Miguel. Introdução à Filosofia. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 165. 
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desejos possíveis. Restaria sem explicação o fato incontestável de que os 
valores subsistem mesmo depois de cessados os desejos, ou quando os 
desejos não logram ser satisfeitos. 
E mais, se o indivíduo fosse fonte e medida dos valores, como explicar a 
força ou a pressão social que eles representam, não só ditando 
comportamentos, como exigindo ações de conformidade ou de 
subordinação em conflito com as preferências individuais? 

 

Assim, ao se dizer que uma construção normativa foi bem feita, pretende-se 

reivindicar um caráter objetivo, geral. O sujeito cognoscente que a realiza não pode 

se limitar a construir algo para si, mas o deve fazer para toda uma sociedade, o que 

significa afirmar que uma decisão deve atender não apenas aquele que a proferiu, 

mas deve se amoldar ao ser presente em todos os indivíduos humanos 

historicamente considerados. Esse é o fundamento objetivo de sua qualidade de 

“serem homens”. Esta é a objetividade buscada pelos mais diversos processos 

valorativos que constroem o direito positivo. 

Assim também deve proceder o jurista que busca interpretar as normas de 

responsabilidade tributária. Suas análises e conclusões devem se conformar ao 

pensamento de toda coletividade que ao tema se dedica tais como os diversos 

Fiscos, os contribuintes, os responsáveis, os membros do Poder Judiciário, os 

julgadores administrativos etc. E, para que isso seja possível, a observação dos 

valores expressos pelos diversos enunciados (constitucionais, de lei complementar e 

demais diplomas legais) é de fundamental importância. 

Além de valores, no sistema jurídico, encontram-se também fatos e normas, o 

que fez Miguel Reale9, ao definir sua teoria tridimensional do direito, afirmar que 

 

Uma análise em profundidade dos diversos sentidos da palavra Direito veio 
demonstrar que eles correspondem a três aspectos básicos, discerníveis 
em todo e qualquer momento da vida jurídica: um aspecto normativo (o 
Direito como ordenamento e sua respectiva ciência); um aspecto fático (o 
Direito como fato, ou em sua efetividade social e histórica) e um aspecto 
axiológico (o Direito como valor de Justiça). 

 

Assim, não há como negar que os valores encontram-se presentes nas 

normas gerais e abstratas expedidas, resultado que são de inúmeras discussões e 

opções nas casas legislativas, em razão da presença de valores muitas vezes 

contrapostos de seus integrantes. Percebe-se que as correntes axiológicas 

dominantes saem vencedoras e as normas expedidas exprimem exatamente o 

                                                           
9
 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 64-65. 
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pensamento dessa linha de pensamento majoritária. Eis que valores, tomada de 

decisão e enunciado prescritivo de direito positivo são, dessa forma, três facetas de 

um mesmo objeto, intrinsecamente relacionadas. 

Pode-se dizer que os valores presentes em uma casa legislativa levam a uma 

tomada de decisão que produz um determinado enunciado; ou que uma tomada de 

decisão legislativa é resultado da conjunção dos valores presentes no corpo 

legislativo e se exterioriza mediante um enunciado prescritivo; ou, ainda, que o 

enunciado normativo reflete o teor axiológico da casa legislativa por ser o resultado 

da decisão tomada. Enfim, buscar conhecer e definir os valores presentes no 

material a ser interpretado é um passo importante para a produção de boas 

exegeses. 

Paulo de Barros Carvalho10 utiliza um bom exemplo ao explanar o tema. 

 

Ao escolher, na multiplicidade intensiva e extensiva do real-social, quais os 
acontecimentos que serão postos na condição de antecedente de normas 
tributárias, o legislador exerce uma preferência: recolhe um, deixando todos 
os demais. Nesse instante, sem dúvida, emite um juízo de valor, de tal sorte 
que a mera presença de um enunciado sobre condutas humanas em 
interferência subjetiva, figurando na hipótese da regra jurídica, já significa o 
exercício da função axiológica de quem legisla. 

 

O processo de construção normativa pertence ao intérprete, porém, ao iniciá-

lo, há que ter consciência de que o deve percorrer observando e respeitando o 

inevitável embate entre os valores do expedidor dos enunciados prescritivos e seus 

próprios valores. Acerca da pergunta “Há limites para a interpretação?”, há que se 

entender que sim. Nas palavras de Tathiane dos Santos Piscitelli11, 

 

As normas de direito são informadas por dois valores: o valor-raiz, que 
informa se determinada conduta será obrigatória (O), permitida (P) ou 
proibida (V) pelo ordenamento jurídico e identifica-se com o modal deôntico, 
e um valor implícito, que se refere aos valores enunciados no preâmbulo da 
Constituição. A determinação do conteúdo do valor-raiz não suscita maiores 
indagações, diferentemente do que ocorre com o valor implícito. Conforme 
visto, seu teor será definido pela consciência histórica do aplicador do 
direito, que reflete a tradição na qual a sociedade brasileira se insere. Por 
essa razão, deve conduzir o ato de interpretação / aplicação do direito 
positivo e representa o segundo limite à interpretação das normas 
tributárias. 

 

                                                           
10

 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: Linguagem e Método. 4.ed. São Paulo: Noeses, 2011. p. 

174. 
11

 PISCITELLI, Thatiane dos Santos. Os Limites à Interpretação das Normas Tributárias. São Paulo: 

Quartier Latin, 2001. p. 172. 
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Os valores são caracterizados por sua irrealidade (têm essência, porém não 

apresentam existência), por sua atemporalidade (estão para além do tempo, numa 

existência atemporal) e por sua objetividade (representam algo objetivado). 

Tomados os valores dentro de uma ótica funcional, podem ser considerados como 

fundamento dos diversos juízos de valor. Pelas palavras de Johannes Hessen12, 

 

Ter valor ou validade, quer dizer, neste caso, simplesmente, que os valores 
reclamam ou exigem de nós que os aceitemos. Mas, quer que os valores 
pertençam à esfera do ser ideal, quer à do valer, em ambos os casos 
teremos de concluir, mais uma vez, que eles não podem deixar de se referir 
sempre a um sujeito. Esta esfera pressupõe o espírito; sem espírito não há 
valores espirituais. Os valores não são algo de meramente subjetivo, algo 
que dependa apenas do arbítrio ou do capricho do sujeito a quem eles se 
revelam. Todo o seu mundo, o mundo espiritual, é, pelo contrário, um 
mundo essencialmente supra-individual e objetivo. 

 

A citação acima se faz necessária em razão da clareza com que o autor 

expõe a ideia de que os valores não se concretizam no sujeito cognoscente, mas na 

coletividade dentro da qual ele se encontra inserido. E essa afirmação novamente 

vai ao encontro das ideias delineadas neste trabalho. O intérprete do direito analisa 

a norma jurídica para construir sua interpretação, o que o faz condicionado por seus 

próprios valores individuais. Tais construções, não obstante sejam valiosas para ele, 

devem angariar a simpatia de outras pessoas que com elas tenham contato. Vem 

daí a objetividade axiológica a ser conquistada pelas construções normativas. 

Há, então, três tipos de valores bem definidos: os valores inerentes à norma 

jurídica objeto da interpretação, os valores do intérprete e os valores da norma 

produzida. Num processo interpretativo, os dois primeiros valores se encontram e 

condicionam os terceiros. Estes, por sua vez, almejam a aceitação da comunidade 

do discurso numa busca natural pela sua objetivação. Esses valores, que 

inicialmente contam com a simpatia apenas do intérprete, reclamam uma aceitação 

generalizada, além do indivíduo em si mesmo considerado. 

A responsabilidade prevista pelo inciso II do art. 124 do Código Tributário 

Nacional é um tema importante dentro do estudo do direito tributário pátrio, uma vez 

que expressa valores do legislador complementar que ainda não foram devidamente 

esclarecidos. Além disso, quais são os limites em que pode transitar o legislador 
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 HESSEN, Johannes. Filosofia dos Valores. Trad. L Cabral de Moncada. 5. ed. Editora Armênio Amado: 

Coimbra, 1980. p. 51-52. 
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ordinário? As respostas a essa e a outras questões serão dadas no decorrer da 

presente pesquisa. 

Há que lembrar que o valor sempre o é para alguém, em relação a alguém. 

Sempre haverá uma relação axiológica, haja vista que o valor não é um ente em si 

mesmo, mas em constante atividade relacional. O caráter do valor só se apresenta 

quando ele se encontra numa relação com uma consciência valorativa. 

 

1.1.1 Valor e ser 

 

Os valores buscam constantemente sua realização através dos 

comportamentos humanos. Isso significa afirmar que a cultura humana se constrói 

através da realização de valores. Transportando essas considerações para o mundo 

do direito, pode-se dizer que os valores do legislador perfazem-se nos enunciados 

prescritivos de lei, enquanto os valores dos juristas concretizam-se em suas teses 

doutrinárias. E, claro, as decisões dos diversos órgãos julgadores (administrativos e 

judiciais) incorporam os valores dos respectivos aplicadores das leis. Dessa forma é 

que o valor, embora irreal, passa a assumir uma existência concreta, materializando-

se sob a forma de enunciados prescritivos. 

Entre as inúmeras características dos valores descritas por Paulo de Barros 

Carvalho13, encontra-se a vocação dos mesmos em buscarem sua normatização. 

Esse atributo vem corroborar a ideia de que os valores se perfazem nos enunciados 

deônticos que prescrevem condutas, as quais podem apresentar três possíveis 

modais: obrigatório, permitido ou proibido. Os dois primeiros carregam a marca de 

um valor positivo, enquanto o terceiro é marcado por um inequívoco valor negativo. 

                                                           
13

 “Em rol sucinto, para que possamos reter na memória essas informações sintáticas sobre valores, eis a lista dos 

doze elementos mencionados, sem que a ordem signifique predominância de uns em face de outros: 

a)Bipolaridade. 

b) Implicação recíproca. 

c) Referibilidade. 

d) Preferibilidade. 

e) Incomensurabilidade. 

f) Tendência à graduação hierárquica. 

g) Objetividade. 

h) Historicidade. 

i) Inexauribilidade. 

j) Atributividade. 

k) Indefinibilidade. 

l) Vocação dos valores em se expressar em termos normativos.” (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito 

Tributário: Linguagem e Método. 4.ed. São Paulo: Noeses, 2011. p. 179-180.) 
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Os valores tornam-se reais não no sentido de existirem por si sós, mas 

enquanto algo que guarda relação com outro objeto. Essa afirmação é corroborada 

pelos precisos ensinamentos de Miguel Reale14. 

 

[...] os valores não possuem uma realidade em si, ontológica, mas sim 
vinculada a atos e coisas valiosas. Trata-se de algo que se revela na 
experiência humana, através da história. Os valores não são uma realidade 
ideal que o homem contemple como se fosse um modelo definitivo, ou que 
só possa realizar de maneira indireta, como quem faz uma cópia. Os 
valores são, ao contrário, algo que o homem realiza em sua própria 
experiência e que vai assumindo expressões diversas e exemplares, 
projetando-se através do tempo, numa incessante constituição de entes 
valiosos. 

 

Os valores presentes num enunciado prescritivo adquirem existência no 

próprio enunciado, tornam-se realidade através dele, mantendo uma estreita relação 

de sustentação, como algo simbiótico. Pode-se dizer que, na esfera do direito 

positivo, as normas jurídicas são suportes de valores. 

Analisando as normas jurídicas sob esse prisma (como suportes de valores), 

pode-se fazer mais uma interessante inferência: como todas as coisas que são 

portadoras de valores, as normas jurídicas situam-se numa ordem temporal. Isso 

significa dizer que as mesmas se encontram em um constante processo de 

mutabilidade e transitoriedade. Uma norma, com o passar do tempo, pode deixar de 

representar um valor positivo para encarnar um valor negativo. Da mesma forma, um 

quadro pode deixar de ser belo para se transformar em algo de mau gosto. O tempo, 

neste caso, estaria produzindo imperceptíveis modificações em seu valor estético. 

Com as normas jurídicas ocorre o mesmo. Eis que o tempo age como um elemento 

que corrói os valores presentes em determinadas normas jurídicas, podendo 

transformá-las em mandamentos obsoletos e indesejáveis. 

Em razão disso, o ordenamento jurídico também se encontra em constante 

mutação, percebida tanto pela atuação cotidiana dos legisladores como também 

pelo trabalho dos aplicadores do direito que provocam evoluções (ou involuções) no 

contexto normativo. Os julgadores, através de suas decisões, fazem ingressar novas 

regras no ordenamento jurídico, novas visões e novas leituras. 

Esta observação não escapou do crivo de Paulo de Barros Carvalho15, o qual 

assevera que 
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É curioso notar que o direito positivo, sendo, como é, um subsistema do 
sistema social total, mesmo que paralisado no campo da produção 
legislativa, equivale a dizer, ainda que suas normas gerais e abstratas 
permaneçam imutáveis, sem qualquer atualização de forma, continua em 
movimentação, alterando-se no tempo, o quadro de suas significações. O 
fenômeno se explica por força, principalmente, da maleabilidade dos planos 
semântico e pragmático de sua linguagem. 

 

Importante destacar que as normas podem sofrer modificações em seus 

sentido e alcance, porém nada altera os valores em si. Esses permanecem 

imutáveis. Um amigo pode sofrer uma traição de outro, porém o valor da amizade 

não se altera. Assim, pode-se dizer que os valores são imutáveis e permanentes, 

enquanto os objetos com os quais eles se relacionam são mutáveis e transitórios. 

Como dito anteriormente, isso ocorre constantemente com as normas jurídicas. Essa 

é mais uma prova de que os valores se constituem numa ordem de seres distintos 

dos objetos em que se materializam. 

Uma importante observação em relação aos valores diz respeito a sua 

relação com o sentido de fim. Essa ideia se mostra importante para demonstrar a 

íntima relação que existe entre esses dois importantes conceitos. Valor é conteúdo 

de sentido de um ser, na medida em que busca atingir certo fim. Porém, a redução 

do conceito de valor ao de fim não se sustenta, uma vez que ocorreria uma 

verdadeira inversão da ordem natural destes. Pode-se afirmar, pois, que o 

fundamental não é o fim, mas os valores. Se uma conduta, por exemplo, é realizada 

com um determinado objetivo ou fim, é porque essa coisa é valiosa e não o inverso. 

Não faz sentido imaginar que os valores se colocam como algo derivado de um 

determinado fim. O fim de todo operar carrega, de antemão, os valores a ele 

intrínsecos. Assim, os valores é que justificam os fins de todas as ações humanas. 

O fim, por estar ancorado nos valores, pode ser, através destes, 

compreendido e essa constatação abre outro ângulo de estudo das normas 

jurídicas, ao permitir sua demonstração pelo viés axiológico. Tome-se novamente o 

exemplo do inciso II, do art. 124, do Código Tributário Nacional. Tendo consciência 

de que a responsabilidade tributária devia ser tratada também pela lei ordinária em 

razão da diversidade dos tributos, o legislador complementar decide dividir essa 

competência. Assim, o citado enunciado legal expressa o valor confiança no 
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 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: Fundamentos Jurídicos da Incidência. 7. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2009. p. 136-137. 
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legislador ordinário, que passou a ter a competência para legislar sobre 

responsabilidade tributária. 

Existem dois tipos de dever-ser: um ideal e um normativo. O primeiro tipo 

expressa apenas a possibilidade de sua realização, enquanto o segundo é 

contemplado dentro de uma relação conteúdo/querer do sujeito. Um exemplo 

bastante esclarecedor pode assim ser formulado: ao afirmar-se que o mal não deve 

existir está-se a tratar do dever-ser ideal, ao passo que a proposição de que não se 

deve praticar o mal seria o próprio dever-ser normativo. 

Pode-se dizer que os valores são analisados não como algo puramente 

pessoal ou individual, mas sim como algo de objetivo, ou seja, através de sua 

aceitação comum. Quando se contempla uma paisagem, há o sentimento de que há 

algo de real, de objetivo, de que transcende o individual. Esse sentimento é 

resultado da sensação de que a adesão é necessária, pois os valores ali presentes 

não são frutos apenas da consciência individual de quem observa a paisagem, mas 

em algo que a transcende. Poder-se-ia dizer que essa sensação tem algo de 

transubjetivo ou, nesse caso, de objetivo. 

Renato Lopes Becho16 assim exemplifica a questão 

 

Já deixamos assentado que para Hessen (2001, p. 50, 80 e s.) os valores 
são objetivos. No mínimo, se atribuo um valor positivo à fruta do exemplo 
escolhido, procuro demonstrar a todos, fazer com que todas as pessoas que 
me ouvem também tenham um juízo positivo em relação ao sabor da fruta 
ou, pelo menos, que todos acreditem que o meu juízo de valor quanto a ela 
seja verdadeiro, seja positivo. Não sou eu que atribuo o valor gostoso à 
fruta. É a generalidade dos homens, ainda que não a sua totalidade. 

 

Tem-se a noção exata dessa objetividade dos valores sempre que as 

vontades e convicções se afastam das valorações objetivas (aceitas pelo senso 

comum da comunidade). Quando se confrontam as condutas de determinado 

indivíduo com os critérios objetivos que buscam orientá-las, normalmente são 

condenadas por não estarem em conformidade com o senso comum. Nesse caso, o 

que se espera é que as mesmas se curvem diante desse valor absoluto, objetivado 

pela aceitação geral. Dessa forma, o modo de viver os valores individuais se 

encontra imerso na vivência de sua objetividade. 

E aqui se encontra outra importante chave para o estudo proposto. Ao 

analisar os enunciados prescritivos, é natural que o aplicador do direito agregue 
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seus valores individuais à construção normativa por ele realizada. Porém, deve-se 

atentar para a existência dos valores expressos nos enunciados, os quais 

representam as vontades de seus emissores. Para Miguel Reale17, 

A norma jurídica nunca é de caráter puramente volitivo, mas 

fundamentalmente axiológico, visto como o fim, postulado por seu intermédio, é 

sempre a versão ou a veste racional de um valor, ou, por outras palavras, um valor 

visto e reconhecido como motivo determinante da conduta. Valor, dever ser e fim, 

podem ser discriminados ou concebidos como momentos do processo de 

objetivação normativa, no qual a vontade constitui fator decisivo de mediação: o 

direito não é tal pelo fato de ter querido, mas é querido e atualizado pelo valor-fim 

que encerra. 

Dessa forma, a trajetória da interpretação (ou percurso gerativo de sentido), 

de acordo com Paulo de Barros Carvalho18, não é um acontecimento solitário que 

conta com a participação de apenas um agente, mas deve ser encarado como um 

desdobramento natural de vários pensamentos e valores agregados ao longo do 

processo. 

Além dos valores presentes nos enunciados normativos constitucionais, têm-

se aqueles presentes nos enunciados infraconstitucionais, além de outros dispersos 

pelos diversos textos emanados dos Poderes Executivo e Judiciário. Isso significa 

que, num primeiro momento, o intérprete deve tentar abster-se ao máximo de seus 

valores (embora isso seja totalmente impossível) e procurar, de maneira mais 

enfática, observar os valores intrínsecos aos enunciados objeto de sua 

interpretação, para, somente depois, acrescentar seus próprios valores e 

definitivamente construir a norma jurídica. 

Nesse processo, pode o intérprete se deparar com valores que sejam 

antagônicos a sua forma de pensar, ocorrência natural nos processos 

interpretativos. Nem por isso o intérprete deve deles se descuidar, pois uma 

construção normativa que desconsidere os valores expressos nos enunciados 

prescritivos tende a ser rechaçada pela comunidade jurídica. 

Um dos pontos de capital importância, relativo ao estudo dos valores, diz 

respeito a sua hierarquia, uma vez que servirá de norte ao intérprete do direito 
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positivo em suas construções normativas. Johannes Hessen19 cita a existência de 

vários critérios determinantes do grau hierárquico em que se encontram os diversos 

valores, entre os quais se destaca, para fins da presente pesquisa, o fato de ser o 

valor fundamento de outro ou fundado em outro. Isso significa dizer que um valor 

autônomo é hierarquicamente superior a um valor dependente, pois este deriva de 

outro, como se fosse uma consequência obrigatória. E, nesse ponto, há que se fazer 

uma relação entre essa análise axiológica e a interpretação jurídica. 

Tomado o direito posto como um conjunto de normas jurídicas 

hierarquicamente dispostas abaixo da norma fundamental kelseniana, pode-se 

estudá-lo como se fosse um conjunto de enunciados prescritivos carregados de 

valores. A norma fundamental traz para o seio do sistema normativo alguns valores 

que devem ser respeitados como valores autônomos, eis que se encontram no topo 

da pirâmide valorativa por não dependerem de nenhum outro. 

Em verdade, os valores presentes nas normas hierarquicamente inferiores 

devem respeito aos valores superiores e são daqueles derivados, numa sequência 

axiológica expressa nitidamente pela hierarquia normativa. Dessa forma, da mesma 

maneira que as normas hierarquicamente inferiores encontram seu fundamento de 

validade nas normas superiores, os valores presentes nas normas inferiores devem 

encontrar fundamento (ou derivarem) nos valores autônomos presentes na norma 

fundamental. 

A atenção do intérprete do direito deve se voltar a esse fato, uma vez que 

suas construções normativas não podem se afastar das diretrizes impostas pelos 

valores autônomos da norma fundamental. Há que se entender que as normas 

constitucionais apresentam valores derivados em relação aos valores da norma 

fundamental, os quais devem ser respeitados e observados em todo processo 

interpretativo. 

Os valores expressos no texto constitucional derivam dos valores da norma 

fundamental e servem de guia para novos valores deles derivados, numa 

ininterrupta cadeia axiológica. Assim, toda construção normativa deve buscar 

fundamento de validade axiológico nos valores presentes nas normas 

hierarquicamente superiores de forma que, em última instância, sejam respeitados 

os valores da norma fundamental. 
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Em relação à gnoseologia (teoria do conhecimento) dos valores, duas 

concepções se defrontam: o Intelectualismo (mais próxima de uma análise racional) 

e o Emocionalismo (estreitamente relacionada com bases fundadas na emoção, de 

cunho sentimentalista). A segunda concepção, mais coerente em termos lógicos, 

pode assim ser demonstrada: assim como a sensação da cor ocorre no momento da 

visão, a apreensão dos valores se dá no ato do sentimento. Essa constatação leva a 

outra ainda mais surpreendente: se o homem fosse apenas intelecto, não poderia 

experimentar qualquer sensação dos valores nem deles ter consciência. Desse 

modo, a apreensão dos valores se dá pelo sentimento e não pelo entendimento. É 

uma constatação importante que demonstra a relevância do componente emocional 

no viver dos valores pelo homem. Não haveria, dessa forma, conteúdo racional na 

vivência dos valores, uma vez que estes se apresentam destituídos de qualquer 

roupagem racional. Assim se expressa Paulo de Barros Carvalho20 em relação à 

questão 

 

Não é excessivo, porém, falar da inexistência, propriamente dita, dos 
valores. Seu existir consistiria apenas no ato psicológico de valorar, 
segundo o qual, atribuímos a objetos, aqui considerados em toda sua 
amplitude semântica, qualidades positivas ou negativas. E o que nos dá 
acesso ao reino dos valores é a intuição emocional, não a sensível nem a 
intelectual. 

 

Na esteira desse raciocínio, pode-se afirmar que a vivência dos valores é um 

fenômeno que apresenta algumas características fundamentais. A primeira delas é 

sua imediatidade, uma vez que os valores são captados pelo homem de uma forma 

imediata, direta. Não há quaisquer formas necessárias de dedução ou operação 

mental para que os valores possam ser vivenciados. E essa constatação já leva à 

segunda característica: ser um conhecimento intuitivo. Esse ato de intuição é 

resultado da percepção a respeito do valor vivenciado e nada tem de racional. É 

algo instantâneo que brota de um processo puramente emocional, sem resvalar em 

qualquer questão de cunho intelectual. E, daí, a terceira característica do fenômeno 

estudado: sua natureza emocional. Ele não pertence à ordem do intelecto, mas do 

lado emotivo da alma humana. Obviamente trata-se de uma forma emocional de 

conhecimento, uma vez que se origina desta área do pensamento humano. 
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Toda essa divagação sobre a natureza emocional do vivenciar dos valores 

pode ser esclarecida com um simples exemplo. Após experimentar a beleza de uma 

paisagem, o sujeito nunca conseguirá transpor a outra pessoa o sentimento vivido, 

se para isso lançar mão de operações intelectuais. Além disso, se a outra pessoa 

não for acessível a sentimentos estéticos, nunca conseguirá apreender as 

respectivas sensações, haja vista que elas se estabelecem intuitivamente. 

Uma quarta característica apresenta o vivenciar dos valores: um elemento 

cognitivo associado ao sentir emocional. Isso significa dizer que esse fenômeno não 

apenas se resume a emoção: apresenta também um conteúdo intelectual associado. 

Assim, trata-se de uma combinação de elementos emocionais e intelectuais, 

assentando-se numa colaboração entre as funções do sentimento e do 

entendimento. 

Há que se entender que o sentimento ocupa um lugar primário na vivência 

dos valores, enquanto o fator intelectual seria um segundo nessa relação. Para que 

se possa penetrar no âmago dos valores de forma a adentrar sua essência, o único 

caminho possível é através da via emocional. Não se atinge esse objetivo utilizando-

se de ferramentas racionais. Por assim pensar, Johannes Hessen21 afirma que “É 

quanto basta para podermos afirmar que todo o conhecimento intelectual-reflexivo 

dos valores pressupõe um conhecimento emocional-intuitivo. Todo o juízo de valor 

assenta numa prévia vivência dos valores.” 

Esse autor mostra que seria possível pensar a vivência dos valores como se 

fosse uma composição de três momentos distintos. O primeiro deles seria a da 

percepção intuitiva, emocional, que seria seguido por uma reação intelectual. Em 

seguida, ter-se-ia um terceiro ato (ou operação) mediante o qual se colocaria o sentir 

humano em relação com o objeto. Essa relação seria apreendida pelo intelecto e 

conteria aquilo que se chama valor. 

Essa divisão em três atos só se justificaria por razões de método ou por 

questões meramente pedagógicas, não se sustentando do ponto de vista orgânico. 

Elas ocorrem de forma simultânea, formando um todo incindível. Assim, deve-se 

estudar tal fenômeno não como se fossem três atos separados, mas apenas um no 

qual podem ser vislumbrados três momentos distintos. Em suma, a vivência dos 

valores consiste em um ato único, iniciando-se por uma operação intuitiva seguida 
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por outra de cunho cognitivo, ocorrendo ainda uma terceira (de natureza intelectual) 

responsável por fazer uma orientação axiológica sobre o objeto. 

Historicamente vive-se na crença de que a razão deve ser pensada 

totalmente separada da sensibilidade. Esse preconceito se encontra arraigado na 

filosofia e, até hoje, paga-se um alto preço por isso. Porém, há que se repensar esse 

dogma filosófico para poder avançar na experiência dos valores. Há que se banir 

esse falso dualismo razão/emoção para se enxergar e aceitar a existência de novos 

domínios nos quais esses dois elementos coexistem. Não se conseguiria avançar 

nos estudos dos valores partindo-se desse ponto de vista, o que exige um repensar 

dessa dualidade. 

Na realidade, o conhecimento da verdade não passa apenas pela análise fria 

e calculista rigidamente calcada em aspectos racionais, mas tem nos sentimentos, 

nas vivências e nas experiências subjetivas da alma o substrato à construção desse 

conhecimento. 

Foi a partir dessas constatações que se construiu a ideia de que o 

conhecimento teria três fontes principais e sequenciais: cogitatio, meditatio e 

contemplatio. Elas se ajustariam aos conceitos de conhecimento sensível, 

conhecimento racional-discursivo e conhecimento intuitivo, respectivamente. 

No que se refere ainda à vivência dos valores, outra questão importante diz 

respeito à sua demonstrabilidade e efetiva comprovação. Em que situação se pode 

dizer que um valor é verdadeiro? Em outras palavras, como pode ser demonstrado? 

Aqui se apresenta um problema que não se resolve apenas com raciocínios lógicos. 

Não se pode forçar ninguém a reconhecer a existência de um valor em um 

determinado objeto. Isso ocorre porque as leis da lógica não permitem a 

demonstração de que tal sujeito está errado ao não enxergar determinado valor em 

algum objeto. Se essa pessoa não experimentou determinado valor e não o 

vivenciou profundamente, jamais conseguirá aceitar o juízo de valor vivenciado por 

outrem. Dessa forma, a verdade de um juízo de valor pode apenas ser mostrada. E 

isso consiste em evidenciar como tal juízo se encontra amparado nessa vivência. 

Em termos filosóficos, não se equiparam os conceitos de verdadeiro e 

demonstrável. Dessa forma, há que se aceitar o acerto da afirmação de que, em se 

tratando de conhecimento de valores, teremos juízos verdadeiros não 

demonstráveis. 
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Um simples exemplo mostra o acerto da frase acima. Diante do sentimento de 

uma pessoa que se emociona ao apreciar uma obra de arte, a qual lhe causou forte 

comoção pela sua beleza, pode esse sentimento ser colocado em dúvida em razão 

do fato de outra pessoa nada ter sentido ao observar a mesma obra de arte? Ter-se-

ia enganado a pessoa que se sentiu emocionada? Será que foi mesmo válido o 

sentimento? A essas indagações só caberia uma resposta: não há dúvida de que a 

vivência do valor da beleza foi experimentada em toda a sua grandeza. 

Nesse aspecto, urge relacionar essas conclusões com o processo 

interpretativo que se dá na esfera do jurídico. O intérprete do direito, ao realizar seu 

trabalho exegético, utiliza todo o seu arcabouço técnico-jurídico e o faz através de 

operações lógicas. De forma inconsciente ou não, ele lança mão de seu sentido de 

valores na busca de realizar uma construção normativa coerente com suas vivências 

e experiências de vida. Dessa forma, por mais que suas justificativas se mostrem 

logicamente fundamentadas, elas se encontram enredadas e condicionadas pelos 

limites impostos pelo sentido de valores do intérprete. 

Isso quer dizer que o aprofundamento nos estudos axiológicos do intérprete é 

condição sine qua non para uma boa interpretação jurídica, tão importante quanto o 

desenvolvimento de suas capacidades lógico-jurídicas. Porém, há que lembrar que 

essa evolução do pensamento ocorre dentro de um contexto social, o qual exerce 

forte influência no pensar do intérprete. A esse respeito, Renato Lopes Becho22 

adverte que 

 

[...] os operadores jurídicos não são meros cientistas que, vestidos de jaleco 
branco, investigam a norma como se não pudessem com ela ter qualquer 
contato. Os parlamentares, assim como os juízes, não estão afastados do 
mundo real. Pelo contrário. Os parlamentares recebem uma enorme carga 
de influências (política partidária, políticas públicas, pressões sociais e 
econômicas etc.), assim como se espera que os juízes sejam sensíveis aos 
acontecimentos do mundo real. Não se aplica o adágio dura lex, sed lex 
indiscriminadamente, como os conflitos pela posse da terra no Brasil 
demonstram à saciedade. 

 

O intelecto humano se encontra fortemente condicionado pela vida em 

sociedade e seus preconceitos são fruto de sua historicidade. De forma consciente 

ou não, o pensamento de um indivíduo reflete o pensamento reinante da sociedade 

em que vive. No tópico seguinte, discorrer-se-á sobre esse condicionamento. 
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1.1.2 O homem e a cultura 

 

O homem não é apenas um ser individual, mas um produto da sociedade. 

Embora possua uma autonomia própria, não deixa de ser parte de um todo, ser 

social que é, comunitário. É nessa comunidade humana que se desenvolve a 

cultura, que é ato e criação do próprio homem. Ela se encontra radicada naquilo que 

é mais íntimo ao ser humano e, por isso, adquire importante significação para a 

exata compreensão deste, sua formação e seu desenvolvimento. Dessa forma, a 

cultura visa aperfeiçoar o homem em seu processo de desenvolvimento espiritual, o 

que é feito através da realização dos valores do homem. 

Assim, o sentido e a essência da cultura é a realização de valores. Tanto faz 

o olhar para o passado como o olhar para o futuro; a cultura se perfaz num 

ininterrupto esforço para realizar valores, sempre buscando, numa pauta axiológica, 

os caminhos a seguir. Pensada como algo já realizado, a cultura se mostra como um 

conjunto de valores outrora concretizados. 

Pensar a cultura como a realização de valores em constante formação e 

evolução, parece, à primeira vista, acreditar que ela seria composta somente de 

fatores racionais. Em verdade, em sua composição interferem e participam inúmeros 

fatores irracionais, conflitos, lutas, interesses e demais passagens trágicas. A 

presença desses traços sombrios na formação da cultura representa uma verdadeira 

tragédia, porém, mesmo o trágico é uma realização de valores. 

Esse caráter trágico da cultura pode ser facilmente observado quando, ao 

ocorrer uma comoção social, se tem a impressão de que aquilo tinha de ser assim 

ou, em outras palavras, nada poderia ser feito para evitar o ocorrido. Em situações 

como essa, acredita-se que todos agiram de forma correta e, mesmo assim, a 

tragédia aconteceu. 

Na história recente da humanidade, há vários exemplos de situações trágicas, 

como foram o holocausto nazista, os recentes ataques terroristas, o recrudescimento 

das guerras religiosas etc. Pode-se pensar que não existe um verdadeiro culpado. 

Porém, o mais correto seria pensar que alguém deixou de fazer algo ou o fez de 

maneira indevida. Isentar todos os indivíduos seria um verdadeiro exagero. Pensar 

que houve faltas ou culpas aceitáveis (justificáveis) melhor condiz com a realidade. 

Com o passar dos tempos, as sociedades vão interiorizando e assimilando 

diversos valores e a cultura vai se formando axiologicamente, o que também se 
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conhece como ideologia. Em razão da natureza finita do intelecto humano, é vedado 

ao homem apreender todos os valores que se apresentam. Dessa forma, o ser 

humano vai optando por alguns em detrimento de outros, o que vai gerando uma 

verdadeira concorrência entre eles. Dessa forma, pode-se afirmar que existe um 

embate dos valores pela conquista da consciência humana. 

Quando se debate o tema da responsabilidade tributária, aflora essa luta de 

valores e a construção do direito positivo pelo aplicador das normas é diretamente 

influenciada. Ele, mediante suas opções, demonstra sua preferência por alguns 

valores em detrimento de outros. Os princípios constitucionais tributários apontam 

para diversas direções e, na grande maioria dos casos concretos, entram em 

choque, o que obriga o aplicador a fazer escolhas. 

As experiência e história de vida de cada indivíduo mostram que existe uma 

inclinação natural para que este apreenda certa espécie de valores, formando nele 

uma visão dominante (e específica) de mundo. Isso é que torna cada homem um ser 

único, um pensamento único, um conjunto de valores único. 

Assim, os valores buscam constantemente sua realização, o que significa 

dizer que pretendem realizar-se, deixarem o âmbito da idealidade para ingressarem 

no reino do real. Em última análise, têm fome de existência. Transferindo esse 

pensamento para o estudo do direito positivo, mais uma vez, constata-se o acerto 

das palavras de Paulo de Barros Carvalho23, que enxergou essa “vocação dos 

valores em se expressar em termos normativos”. Os valores buscam realizar-se 

através do trabalho do legislador/aplicador e, definitivamente, se materializarem. Em 

Direito, é dessa forma que os valores se tornam realidade. Eis que, nesse processo, 

o criador de normas jurídicas deve respeitar as diretrizes axiológicas contidas nos 

diversos diplomas normativos, para que o resultado de seu trabalho seja condizente 

com os valores já normatizados. 

Como se afirmou linha atrás, o sujeito competente, portador de valores 

próprios que é, deve construir as normas jurídicas tomando por base não apenas 

seus valores, mas também aqueles que se expressam através dos enunciados 

prescritivos que lhe servem de apoio. Em se tratando da responsabilidade prevista 

no inciso II do art. 124 do Código Tributário Nacional, é de se perguntar: por que os 

aplicadores do direito interpretam esse enunciado de forma tão diversa? Por que 
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alguns enxergam como um tipo de responsabilidade enquanto outros entendem 

tratar-se apenas de solidariedade? Isso advém da existência de valores 

contrapostos? Em caso afirmativo, seriam os da desconfiança no legislador ordinário 

em contraposição ao da necessária competência concorrente? Essas e outras 

questões serão enfrentadas no Capítulo IV deste trabalho, o qual foi reservado 

especificamente a elas. 

A análise dos conceitos jurídicos indeterminados se relaciona intimamente 

com o tema dos valores, uma vez que essa indeterminação é provocada exatamente 

pela dificuldade de se estabelecer limites semânticos e pragmáticos aos vocábulos 

utilizados nos enunciados prescritivos. Isso faz com que as crenças do intérprete (e 

consequentemente seus valores) sejam tratadas como fatores determinantes, 

assunto que será desenvolvido no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO II 

A TEORIA DOS CONCEITOS JURÍDICOS INDETERMINADOS E SUA 

APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO: QUAL O SIGNIFICADO DE VINCULAÇÃO 

NO ART. 128 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL? 

 

É de capital importância o estudo desse assunto, dentro do contexto deste 

trabalho, uma vez que a indeterminação dos conceitos jurídicos é matéria afeta à 

interpretação e esta, por sua vez, é papel daqueles que constroem as normas 

jurídicas. Embora se apresente indeterminado, ainda assim o conceito jurídico 

possui um conteúdo perfeitamente determinável, o que corresponde ao seu 

significado de base ou conteúdo mínimo de significação. 

Essa busca do sentido do conceito ganha projeção no sistema do direito 

positivo, uma vez que ele, sentido, é a única coisa que importa. A esse respeito, 

afirma Roman Jakobson24 que 

 

Ainda há pessoas que dizem que as questões de sentido não tem sentido 
para elas, mas, quando dizem “não tem sentido”, de duas, uma: ou sabem o 
que querem dizer, e eo ipso a questão do sentido adquire sentido, ou então 
não sabem, e sua fórmula se torna sem sentido. 

 

Pelas palavras de Andrei Pitten Velloso25, pode-se observar que, em meio à 

indeterminação, sempre haverá uma zona de certeza, positiva ou negativa, 

dependendo do caso concreto. 

 

Não há como contestar que os termos e expressões, mesmo que vagos e 
ambíguos, contenham significados, posto que abertos e imprecisos. No 
caso da vagueza extensional e intensional, há certas propriedades 
indiscutivelmente conotadas e casos que, sem quaisquer dúvidas, estão 
inseridos no universo de fatos denotados pelo conceito e outros que, com o 
mesmo grau de certeza, estão excluídos desse. Se o intérprete não tem 
certeza sobre os exatos limites semânticos de um conceito, pode, no 
mínimo, afirmar com certeza que há certos fatos e situações empíricas que 
tal conceito denota ou não. 

 

Quando se quer comunicar algo de maneira clara, deve-se lançar mão de 

vocábulos mais precisos, o que significa dizer que os termos de qualquer linguagem 

devem ser comuns a seus respectivos emissores e receptores. Esse é um problema 

da linguagem do direito, que, embora transformada em uma linguagem técnica, não 
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deixa de ser uma linguagem natural ou ordinária com termos imprecisos e vagos. Os 

dois sujeitos da comunicação, caso não possuam semelhante repertório linguístico, 

não conseguem estabelecer um diálogo em comum. É uma análise que deixa 

patente a importância de se prezar pela precisão dos vocábulos a serem utilizados 

em qualquer mensagem jurídica. Diga-se de passagem, essa precisão deve ser 

buscada em qualquer tipo de mensagem. 

A relevância desse tema é lembrada por Regina Helena Costa26 

 

[...] o próprio Direito Positivo abriga expressamente o princípio de que a 
ignorância das leis não excusa o seu cumprimento, inserto no art. 3º da Lei 
de Introdução ao Código Civil. Deste princípio podemos derivar outro, qual 
seja, o da inteligibilidade da linguagem jurídica (3). Em outras palavras, a 
linguagem do Direito deve ser compreensível a todos os destinatários de 
suas regras, e não somente pelos especialistas em aplicá-las. Assim, as 
normas devem falar, o máximo possível, a mesma linguagem daqueles por 
ela obrigados. 

 

Há muito, encontra-se suplantado o antigo brocardo “in claris cessat 

interpretatio”27, uma vez que a clareza incontestável dos conceitos não é mais aceita 

como existente. Isto faz com que, por mais precisos que sejam os termos, sempre 

haverá a necessidade da interpretação. 

Não se deve confundir conceito jurídico indeterminado com o tipo. Aquele 

apresenta uma intrínseca indeterminação, enquanto este se apresenta claro. Esta é 

a visão de Misabel Abreu Machado Derzi28. Para esta estudiosa, 

 

A imprecisão e a obscuridade do conceito jurídico ou que lhe são inerentes, 
manifestas na distinção entre cerne e periferia, não o confundem com o tipo. 
Obscuridade e imprecisão não são o tipo. O tipo é claro, pois é rico em 
características descritivas do objeto que abrange, características essas que 
se encontram em diferentes graus de intensidade e em fluída conexão. 

 

Com essas palavras iniciais, buscou-se adentrar, mesmo que 

superficialmente, nessa que é uma das grandes questões que atormentam os 

intérpretes do direito, se não a maior delas. 
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2.1 Definição de conceito jurídico indeterminado 

 

Antes de ingressar no assunto propriamente dito, interessa diferenciar 

definição de conceito, pois são vocábulos utilizados em várias acepções e isso leva 

a uma enorme confusão. Definir e conceituar são tarefas diferentes e a isso deve 

estar atento o cientista do direito. 

Definição é uma tentativa de relatar as precisas características de um objeto, 

de modo que, a partir dela, possa-se ter acesso à classe de objetos possuidores das 

respectivas características. Dessa forma, definir é classificar, é formar classes de 

objetos que tenham algo em comum, é aproximar os objetos que apresentam 

semelhanças, distanciando-os daqueles que não as possuem. 

Conceito, por sua vez, é uma ideia de algo, uma noção. Nessa concepção, 

conceituar é mostrar o significado de um determinado objeto, é oferecer um ponto de 

vista sobre esse objeto. 

Após este breve esclarecimento, o tópico será iniciado procurando-se uma 

definição de conceito jurídico indeterminado, para, em seguida, estudar as causas 

que levam a essa indeterminação. Para que se atinja o objetivo proposto de maneira 

satisfatória, são necessários alguns comentários sobre os conceitos jurídicos 

indeterminados, de forma a evidenciar as peculiaridades que os acompanham. 

Num primeiro momento, diz-se que os conceitos jurídicos indeterminados são 

aqueles que carecem de limites precisos, fruto da zona de penumbra que os 

acompanha. Isso impede que o resultado do trabalho do intérprete apresente-se 

incontestável, o que torna os limites de cada conceito uma criação do próprio 

intérprete para sua aplicação a um caso concreto. Conclui-se, portanto, que a 

definição de conceito jurídico indeterminado deve contemplar os três planos da 

linguagem (sintático, semântico e pragmático). 

Há que se buscar, nos diversos dicionários, o sentido lexical do vocábulo 

indeterminado. Aurélio Buarque de Holanda Ferreira29 o define como 

 

Indeterminado. Adj. 1. Que não é determinado ou fixo., 2. Indefinido, vago, 
incerto. 3. Indeciso, irresoluto. 4. Morfol. Veg. Indefinido (2). 5. Jur. Diz-se 
de sanção penal cuja qualidade e quantidade dependem do arbítrio judicial, 
restringindo-se a lei a definir o fato criminoso. • S. m. 6. Aquilo que é vago 
ou indeciso. 
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 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Básico da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 1995, p. 358. 
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Pelas palavras desse léxico, pode-se observar que algo indeterminado é algo 

indeciso, que busca uma decisão. No caso do conceito jurídico indeterminado, essa 

decisão é tarefa do intérprete. Observa-se, ainda, que um dos sinônimos 

apresentados é irresoluto, que guarda a ideia de algo a ser ainda resolvido, 

solucionado, se é que existe solução definitiva no contexto em que se emprega o 

referido adjetivo. 

Temos ainda em Antônio Houaiss e Mauro de Salles Villar30: “indeterminado 

adj. (sXV) 1 não estabelecido claramente quanto à extensão, tamanho, forma, 

número, duração ou natureza; impreciso, indistinto, vago ˂quantia, prazo, moléstia i. 

˃ (...).” 

Convém a demora nesse ponto, uma vez que é de capital importância 

determinar o que vem a ser essa indeterminação, para o direito positivo. Deve-se 

acrescentar, aos sinônimos apresentados, o termo plurissignificativo, haja vista que 

a indeterminação surge exatamente do fato de um vocábulo possuir variadas 

significações. 

A indeterminação jurídica se apresenta quando da análise do caso concreto; 

em momento anterior, nem se pode afirmar se haverá indeterminação. Marcus 

Vinícius Filgueiras Júnior31 aponta que 

 

[...] a indeterminação no direito está relacionada ao fenômeno da aplicação 
da norma jurídica ao caso concreto, e não meramente a uma 
indeterminação de uma expressão normativa verificada em abstrato 
(indeterminação linguística). É certo que, como será visto mais adiante, a 
indeterminação da linguagem poderá também contribuir para a 
indeterminação referida, ou seja, aquela constatada no caso concreto, mas 
não é a única causa. 

 

Pode ocorrer de uma indeterminação linguística não levar, necessariamente, 

a uma indeterminação jurídica. Isso ocorre, não raro, com a vagueza de alguns 

conceitos utilizados em textos normativos. 

Tome-se o seguinte exemplo: suponha que uma lei ampare os idosos em 

determinadas situações. Se esse direito for requerido por uma pessoa de noventa 

anos, é quase certo que será deferido, mesmo havendo certa indeterminação 
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 HOUAISS, Antônio e VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2009. p. 1072. 
31

 FILGUEIRAS JÚNIOR, Marcus Vinícius. Conceitos Jurídicos Indeterminados e Discricionariedade 

Administrativa (Dissertação de Mestrado). São Paulo: PUC/SP, 2003. p. 111. 



38 
 

linguística em relação ao conceito de idoso. Assim, embora haja uma vagueza em 

relação a esse conceito, ela não é condição suficiente para que se dê também a 

indeterminação jurídica. 

Partindo da premissa de que existem conceitos jurídicos determinados e 

indeterminados, poder-se-ia estudá-los e separá-los em razão de duas 

características: qualidade e quantidade. Explica-se. O conceito teria maior qualidade 

quanto maior sua especificidade, ou seja, quanto menor fosse sua extensão 

(denotação). Teria maior quantidade quanto maior fosse o número de situações por 

ele abrangidas. A questão é que qualidade e quantidade são características que se 

relacionam, uma vez que a qualidade tem reflexo na quantidade e vice-versa. Dessa 

forma, há que se entender que esse caminho não se mostra adequado para uma 

precisa abordagem da matéria devido a seu caráter circular. 

Poder-se-ia, então, partir do pressuposto de que não existem conceitos 

determinados, uma vez que todos os conceitos seriam, em última análise, 

indeterminados. Embora seja uma afirmação contundente, há que se entender que a 

razão aqui reside. Frente a um caso concreto, mesmo o mais preciso dos conceitos 

apresenta sua intrínseca imprecisão, havendo sempre uma dúvida em relação a seu 

alcance. 

Para ilustrar a ideia, tomar-se-á o exemplo de Luis Manuel Fonseca Pires32. 

 

Tomemos como exemplo talvez uma das mais clássicas e indiscutíveis (ao 
menos na aparência) referências de conceito “determinado” – e que, 
supostamente, dispensaria qualquer vontade do intérprete: a aposentadoria 
compulsória aos setenta anos de idade. Por mínima que pareça ser 
qualquer possibilidade de divergência, consideremos um agente público que 
ao completar setenta anos é declarada a sua aposentadoria, mas ele 
recorre à Justiça e sustenta que ao se prescrever que ele deve aposentar-
se com setenta anos a norma não diz que deve necessariamente ser na 
data de seu aniversário, e por isso até a véspera de seus setenta e um anos 
ele ainda terá setenta anos, e, portanto, prossegue argumentando o 
impetrante, tendo ele o desejo de permanecer integrado no serviço, e ainda 
contando com setenta anos durante os próximos trezentos e sessenta e 
cinco dias, e não havendo razão para qualquer interpretação restritiva desta 
norma jurídica, teria ele o direito de permanecer no serviço até o dia anterior 
a completar setenta e um anos de idade. 

 

Embora longa a citação, ela vem servir de apoio à ideia de que, seja qual for o 

processo de construção da norma jurídica pelo intérprete, ela irá exteriorizar a 

vontade deste, por mais determinado e preciso que seja o texto jurídico. Dessa 
                                                           
32

 PIRES, Luis Manuel Fonseca. Controle Judicial da Discricionariedade Administrativa: Dos Conceitos 

Jurídicos Indeterminados às políticas Públicas. 2.ed. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2013. p. 99. 
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forma, pode-se dizer que toda interpretação jurídica realiza-se por duas lógicas: a do 

razoável e a do preferível. Elas são comuns aos operadores do direito (juristas, 

juízes, agentes da Administração Pública, legisladores etc.) que, através dela, 

expressam sua vontade. 

E, para se atingir um determinado fim, o instrumento retórico vem em auxílio 

do intérprete, que o utiliza de forma a alargar ou restringir a extensão de um termo 

jurídico. Dessa forma, se o aplicador do direito pretende subsumir uma determinada 

ocorrência concreta a um conceito jurídico, basta ampliar seu conteúdo; pelo 

contrário, caso queira demonstrar que o fato não se enquadra como tal, resta-lhe 

reduzir seu campo de alcance. 

Se, por exemplo, as experiências e vivências do aplicador do direito levam a 

uma desconfiança em relação ao legislador ordinário, é natural que surja a vontade, 

mesmo que não tenha consciência disso, de interpretar uma norma de competência 

de maneira mais restrita. Esse componente axiológico irá influenciar decisivamente 

em sua construção normativa, que tenderá a mitigar a competência do legislador. 

A única análise possível seria, então, a do grau de indeterminação de dado 

conceito, tendo em vista que alguns apresentam uma maior região de incerteza ou 

zona nebulosa. Ainda assim parece pouco científica essa análise devido ao fato 

dessa valoração depender, e muito, do grau de conhecimento, vivências e 

experiências do intérprete. 

Após essas breves ilações, pode-se dizer que a indeterminação será uma 

constante no estudo do direito positivo e que os intérpretes sempre se depararão 

com situações de indecisão. Assim, define-se conceito jurídico indeterminado como 

sendo um signo presente no repertório do direito positivo que admite várias 

significações e que pode ser utilizado em várias acepções, ficando nítido seu caráter 

predominantemente pragmático. 

 

2.2 Indeterminação do conceito jurídico ou do termo normativo? 

 

Antes de ingressar no núcleo da discussão, há que se entender que termos 

(nomes) e conceitos não se identificam de maneira unívoca. Isso porque a existência 

de ambiguidades e sinonímias terminológicas impede que suas relações se deem 
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específica e individualmente. Dessa forma, não há um termo para cada conceito e 

vice-versa. Eros Roberto Grau33 esclarece que 

 

Muitas vezes o ordenamento jurídico alberga conceitos que, embora 
diversos, são expressados por um mesmo termo. Nesta hipótese, sob o 
mesmo termo conceitual – o que torna ainda mais complexo e desafiador, 
para o intérprete, o problema da ambiguidade dos termos e expressões 
jurídicos – sob o mesmo termo conceitual, dizia eu, repousam plasmados 
pelo ordenamento, distintos conceitos jurídicos. 

 

O citado autor entende que a indeterminação não é do conceito propriamente 

dito, mas se relaciona ao termo jurídico presente nos textos normativos, ou melhor, 

aos vocábulos em si. Embora pareça uma discussão sem sentido, é bastante 

relevante essa análise, pois auxilia na demonstração do momento em que a 

indeterminação efetivamente ocorre. 

Nunca é demais citar o publicista Eros Roberto Grau e colacionar uma de 

suas ideias originais. Esse autor trabalha com a figura de noção. Noção seria o 

mesmo que conceito, não havendo, então, controvérsias que justifiquem maiores 

aprofundamentos. O referido autor entende que um conceito não pode ser 

indeterminado, uma vez que, por ser um conjunto de ideias de algo, sempre será 

determinado. Sobre esse assunto, Eros Roberto Grau34 é enfático ao afirmar que 

 

Em inúmeros textos afirmei ser isso de todo insustentável, dado que – 
assim argumentava eu – a indeterminação apontada em relação a eles não 
é dos conceitos (idéias universais), mas de suas expressões (termos). Daí 
minha insistência em aludir a termos indeterminados de conceitos, e não a 
conceitos indeterminados. 
Este ponto era e continua a ser, para mim, de importância extremada: não 
existem conceitos indeterminados. Se é indeterminado o conceito, não é 
conceito. O mínimo que se exige de uma suma de idéias, abstrata, para que 
seja um conceito é que seja determinada. Insisto: todo conceito é uma suma 
de idéias que, para ser conceito, tem de ser, no mínimo, determinada; o 
mínimo que se exige de um conceito é que seja determinado. Se o conceito 
não for, em si, uma suma determinada de idéias, não chega a ser conceito. 

 

Pelas ideias acima delineadas pelo citado autor, a indeterminação seria uma 

característica própria do termo e não do conceito, afirmação que merece um maior 

aprofundamento teórico. Para que se avance na discussão, há que se diferenciar 

conceito jurídico de termo jurídico. O conceito nada mais é do que o conjunto de 
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 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/Aplicação do Direito. 4.ed. São Paulo: 

Malheiros, 2006. p. 237. 
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 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/Aplicação do Direito. 4. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2006, p. 238-239. 
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ideias que se tem de algo e se localiza exatamente entre o termo (palavra) e o 

objeto referido. 

Sabe-se que os termos veiculam uma ideia, um sentido, um significado de 

base. Se assim não fosse, não haveria o processo jurídico-comunicacional, 

justamente pela impossibilidade de construção da mensagem jurídica. Não haveria 

possibilidade sequer de se cogitar sobre o estudo da indeterminação. Isso pode ser 

comprovado pela análise do triângulo semiótico, que, segundo Charles Sanders 

Peirce35, pode ser assim descrito 

 

228. Um signo, ou representâmen, é aquilo que, sob certo aspecto ou 
modo, representa algo para alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria, na 
mente dessa pessoa, um signo equivalente, ou talvez um signo mais 
desenvolvido. Ao signo assim criado denomino interpretante do primeiro 
signo. O signo representa alguma coisa, seu objeto. Representa este objeto 
não em todos os seus aspectos, mas com referência a um tipo de idéia que 
eu, por vezes, denominei fundamento do representâmen. 

 

Em outras palavras, ao se travar contato com um signo (no caso, um termo 

jurídico), o processo de significação se inicia para fazer referência a um determinado 

objeto (ideia, conjunto de qualidades etc.) resultando num interpretante (definição). 

Importante observar que as denominações utilizadas pelos mais diversos autores 

apresentam uma grande diversidade, como bem lembrou Paulo de Barros 

Carvalho36. 

Esse processo semiótico só é possível pela existência de um significado do 

termo expresso nos textos normativos, o qual é exatamente o conceito jurídico que o 

termo de antemão carrega. Fica claro, assim, que a indeterminação será sempre do 

conceito e não do termo, até porque o início do processo interpretativo somente se 

estabelece com a formação de um conceito a partir do correspondente termo. Este, 

por si só, é algo estanque; o conceito a ele atribuído é que estará sujeito a 
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 PEIRCE, Charles Sanders. Semiótica. (Trad. José Teixeira Coelho Neto). 3. ed. São Paulo: Editora 

Perspectiva, 2005. p. 46. 
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 “De fato, se percorrermos os livros que se aprofundam na temática dos signos, vamos encontrar a mais variada 

terminologia. Umberto Eco utiliza significante para designar o suporte físico, significado para a significação e 

referente para o significado. Expõe, ainda, o nome que outros estudiosos adotam, como, por exemplo, Peirce, 

para quem signo é o suporte físico; interpretante, a significação; e o objeto, o significado. Morris, de sua parte, 

elegeu veículo sígnico no lugar de suporte físico, designatum ou significatum em vez de significação e 

denotatum para aludir ao significado. É sensível a divergência entre os termos usados pela doutrina 

especializada, circunstância que não chega a obscurecer ou dificultar a compreensão do assunto. Estabeleçamos, 

contudo, num pacto semântico, a adoção das palavras de que se serve Edmund Husserl: suporte físico, 

significação e significado, prosseguindo no caminho que nos propusemos percorrer.” (CARVALHO, Paulo de 

Barros. Direito Tributário: Linguagem e Método. 4. ed. São Paulo: Noeses, 2011. p. 34) 
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indeterminações. Ainda ancorando esse entendimento, há situações, não raras, em 

que palavras comuns são utilizadas nos textos normativos com sentidos totalmente 

diversos daqueles aceitos convencionalmente pela comunidade jurídica. Fica 

demonstrado, deste modo, que o importante é a construção de sentido feita a partir 

dos termos jurídicos e não os termos em si. 

Marcus Vinícius Filgueiras Júnior37, acerca dessa questão, esclarece que 

 

[...] quando os autores falam na indeterminação da linguagem, para referir-
se ao fenômeno da indeterminação do Direito, é preciso levar em conta que 
o conceito de linguagem abarca o próprio significado da palavra. Por isso, 
não se pode dizer que a palavra, em si mesma, pode ser indeterminada ou 
não, pois somente pode sofrer a indeterminação a idéia (conceito, 
significado) que ela veicula. 

 

Dessa forma, em que pesem as considerações em contrário, há que se 

entender que a indeterminação é mesmo do conceito jurídico. Este é que resulta do 

processo interpretativo, influenciado que é pelos valores e vivências do intérprete. 

 

2.3 Causas de indeterminação no Direito 

 

Passar-se-á, agora, a tratar das causas de indeterminação, fenômenos que 

influenciam na precisão da mensagem legislada e dificultam, sobremaneira, o 

trabalho do jurista. São elas: a vagueza da linguagem (ou indeterminação 

semântica), a contestabilidade dos conceitos técnicos, a ambiguidade e a vagueza 

pragmática (indeterminação casuísta)38. 

Em brilhante trabalho, o autor mostra que o assunto não se esgota nessas 

quatro causas de indeterminação, porém podem ser consideradas as principais, o 

que fez com que se optasse, nesta pesquisa, por não avançar além delas. 
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 FILGUEIRAS JÚNIOR, Marcus Vinícius. Conceitos Jurídicos Indeterminados e Discricionariedade 

Administrativa (Dissertação de Mestrado). São Paulo: PUC/SP, 2003, p. 120. 
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 Importante salientar que essa relação de causas segue os passos de Marcos Vinícius Filgueiras Júnior. São 

suas as seguintes palavras: “O elenco de causas da indeterminação será abordado com base na doutrina tanto de 

Endicott, como já referido em nota anterior, mas também nas doutrinas de Carrió e Queiró. Não haverá uma 
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muitas questões da filosofia da linguagem jurídica. O elenco revelará somente as principais origens da 

indeterminação para que possa dar suporte à investigação dos conceitos jurídicos indeterminados 

[...]”.(FILGUEIRAS JÚNIOR, Marcus Vinícius. Conceitos Jurídicos Indeterminados e Discricionariedade 

Administrativa (Dissertação de Mestrado). São Paulo: PUC/SP, 2003. p. 127. Nota de rodapé n. 240). 
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2.3.1 Vagueza ou indeterminação semântica 

 

Uma das causas mais importantes de indeterminação no Direito é a vagueza 

semântica, característica inerente à linguagem natural, que se encontra também na 

linguagem técnico-jurídica. A vagueza nada mais é do que o fato de uma palavra 

possuir uma imprecisão quanto a sua amplitude, abrangência. O estudo da vagueza 

e suas consequências no estudo do Direito são de fundamental importância para os 

juristas que se ocupam com a clareza da mensagem legislada. Uma das soluções 

para a vagueza das palavras é buscar defini-las de forma que se tornem claros seu 

significado e sua amplitude. Para esse fim, a definição adequada é do tipo 

estipulativa. 

Tratando do assunto, Genaro R. Carrió39 assim se refere à vagueza “Minha 

dúvida não se origina da falta de informação acerca do objeto; sei tudo o que 

necessito saber dele. Ela se origina porque não sei bem onde termina o campo de 

aplicação da palavra “X” (...).” 

Uma característica importante dessa vagueza é o fato de ela já se encontrar 

presente nos textos legais, mesmo antes de ser cotejada com o caso concreto. 

Palavras do cotidiano como calvo, idoso, alto e jovem são exemplos que carregam 

uma forte imprecisão quanto a seu alcance. Assim também ocorre com expressões 

tipicamente jurídicas como “perigo iminente”, “caráter urgente”, “relevante interesse 

nacional”, “alta velocidade”, “prazo razoável”, “preço justo” etc. 

É importante salientar que, além da impossibilidade de o legislador conseguir 

antever todas as situações passíveis de ocorrência futura (como se verá adiante, 

uma das razões que fez o legislador complementar ter previsto a responsabilidade 

ordinária do inciso II do art. 124, do Código Tributário Nacional), um excessivo 

detalhamento prejudicaria a mensagem, no sentido de torná-la demasiada extensa e 

de difícil aplicabilidade prática, comprometendo, inclusive, o trabalho do legislador. 

De sua parte, a utilização de palavras genéricas, embora carreguem o problema da 

vagueza, torna a aplicação do direito mais eficaz, duradoura e contemporânea. Essa 

contemporaneidade deriva do fato de estar a mensagem jurídica sob a constante 

atualização dos vocábulos que a compõem. 
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 No original: “Mi duda no se origina en falta de información acerca del objeto; sé todo lo que necesito saber 

de él. Ella se origina en que no sé bien dónde termina el campo de aplicación de la palabra “X” [...]”. (CARRIÓ, 

Genaro R. Notas sobre derecho y lenguaje. 4. ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1994. p. 31.) 
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A vagueza pode decorrer da imprecisão, incompletude, generalidade e 

conteúdo axiológico presentes nas palavras utilizadas nos textos normativos. 

A imprecisão está intimamente (o que não quer significar unicamente) ligada a 

palavras que qualificam algo (adjetivos) como é o caso de “iminente”, “razoável”, 

“relevante”, “provável” etc. Não se encontra, nessas palavras, nenhuma indicação 

precisa de limites ou quantidades, o que faz com que sempre remanesça uma zona 

duvidosa. Quando se poderá ter certeza de que “algo é relevante”? O que daria o 

caráter de relevância a “esse algo”? Envolveria alguma análise numérica, 

estatisticamente analisada? Essas e outras questões acompanham o problema da 

imprecisão presente nas palavras utilizadas pelos textos normativos. 

A incompletude das palavras, outro problema normativo que leva à vagueza, 

ocorre quando o próprio texto jurídico não dispõe de elementos que possam afastar 

a vagueza, justamente por ser incompleto. Há casos em que o texto normativo 

deveria ser mais específico em relação ao assunto tratado e, não o sendo, 

remanescem dúvidas sobre onde o intérprete deveria buscar completá-lo. 

A generalidade das palavras é outro fator que leva à vagueza, uma vez que 

elas podem se referir a várias situações ou fatos. Herbert Lionel Adolphus Hart 40 nos 

dá como exemplo uma norma que proíbe a entrada de veículos no parque. A 

expressão veículo é um gênero que pode ter várias espécies, tais como veículos não 

motorizados (bicicletas, patinetes etc.), veículos motorizados de pequeno porte 

(motos, triciclos etc.), veículos motorizados de médio porte (automóveis de uso 

particular, táxis etc.), veículos motorizados de grande porte (ônibus, caminhões etc.) 

e outros até impensados, como é o caso de um carrinho elétrico de brinquedo. 

Por sua vez, o conteúdo axiológico de algumas expressões pode também 

determinar sua vagueza. Expressões como “reputação ilibada”, “notório saber”, 

“mulher honesta” e “bons costumes” dependem, para sua caracterização, dos 

valores que os intérpretes carregam. Ao utilizarem determinadas expressões nos 

textos normativos, os legisladores podem entender que elas se enquadram 

perfeitamente na veiculação de uma determinada mensagem, porém o hermeneuta, 

em razão de seus valores, pode ser levado a entender que a escolha do termo foi 

indevida. 
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2.3.2 Contestabilidade dos conceitos técnicos 

 

Para a configuração jurídica de algumas situações, os textos normativos 

podem exigir laudos, perícias e relatos técnicos para sua perfeita comprovação. Isso 

faz crer, num primeiro momento, que a simples emissão de um documento técnico 

exigido já seria suficiente para que a situação jurídica restasse configurada, sem a 

possibilidade de ocorrer qualquer indeterminação. Há que se entender que não é 

assim que ocorre, haja vista que a própria elaboração de um laudo é fruto de uma 

interpretação. Assim também sua aceitação será resultado de um processo 

interpretativo-decisório: poderá o laudo ser acatado ou rejeitado. 

Por si só, a possibilidade de emissão de laudos contraditórios já é causa de 

indeterminação do Direito. Nesse mesmo diapasão, Marcus Vinícius Filgueiras 

Júnior41 lembra que 

 

Alexandre dos Santos Aragão leciona que não se pode ter a ingenuidade de 
achar que a tecnicidade é sempre acompanhada de imparcialidade, já que, 
salvo em casos limites, o saber técnico pode perfeitamente ser 
instrumentalizado em favor de diversos fins políticos. 

 

O art. 11 da Lei Complementar n. 95, de 26 de fevereiro de 1998, estipula que 

as disposições normativas devem ser claras, precisas e observarem uma ordem 

lógica. Para melhor análise, transcreve-se o referido dispositivo legal. 

 

Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e 
ordem lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas: 
I - para a obtenção de clareza: 
a) usar as palavras e as expressões em seu sentido comum, salvo quando 
a norma versar sobre assunto técnico, hipótese em que se empregará a 
nomenclatura própria da área em que se esteja legislando; 

 

A utilização de nomenclatura técnica, própria nas disposições normativas, 

obriga o intérprete a conhecer o assunto em profundidade, o que lhe permitirá uma 

precisa compreensão do texto legal. 

Assim, por mais precisos que sejam os laudos e as expressões técnicas 

utilizadas, as decisões judiciais sempre serão frutos de uma escolha, de uma 

interpretação, de uma vontade. Isso demonstra que os laudos técnicos são passíveis 
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de contestação, assim como ocorre com as demais decisões tomadas em termos 

técnicos. 

 

2.3.3 Ambiguidade 

 

Esse tema é de capital importância para o estudo da indeterminação no 

Direito, uma vez que são frequentes os casos de uma mesma palavra (rótulo) 

possuir significados diversos. Nesse caso, o papel do intérprete será escolher, 

dentre dois ou mais sentidos, aquele que se refere à expressão ou palavra presente 

no texto normativo. 

Busca-se solucionar esse problema com a análise do contexto em que a 

expressão ambígua se encontra, bem como formulando uma definição para a 

expressão. A definição utilizada para a solução deste problema linguístico é do tipo 

aclaratória, pois busca esclarecer em que sentido o vocábulo deverá ser tomado. 

Analisando a ambiguidade, Genaro R. Carrió42 aponta que: “(...) o significado 

das palavras está em função do contexto linguístico em que aparecem e da situação 

humana dentro da qual são usadas. Claro está que o contexto e a situação, na 

generalidade dos casos, dissipam toda possibilidade de confusão.” 

Todas as palavras possuem um significado central, originário. Porém, uma 

mesma palavra pode ser usada com um sentido completamente distinto daquele 

para o qual foi originariamente pensada. A palavra “tributo”, por exemplo, pode 

significar várias coisas: conteúdo pecuniário, relação jurídica, dívida tributária do 

sujeito passivo, norma jurídica tributária etc. Assim, é de extrema importância a 

análise do contexto no qual o vocábulo está sendo utilizado. 

Como dito acima, para evitar as ambiguidades (também conhecidas como 

polissemias), que podem surgir num processo comunicacional, devem-se tomar 

algumas precauções e uma delas é definir o sentido em que os termos serão 

utilizados. Evita-se, dessa forma, que as palavras sejam tomadas em sentido diverso 

do desejado pelo emissor da mensagem. 

Pelas palavras de Irving Marmer Copi43, 
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A linguagem ambígua pode levar-nos não só a fazer raciocínios falazes, 
mas também a discussões que são meramente verbais. Alguns aparentes 
desacordos não correspondem a diferenças autênticas de opinião, mas, tão-
somente, a diferentes usos de um termo. Sempre que a ambigüidade de um 
termo-chave resulta em disputa verbal, é possível, com freqüência, pôr fim 
ao desacordo, assinalando a ambigüidade. 

 

Dessa forma, falaciosos problemas de indeterminação de linguagem 

resolvem-se pela simples solução das ambiguidades dos termos, o que se consegue 

mediante a utilização de definições conceituais. 

 

2.3.4 Vagueza pragmática ou indeterminação casuísta 

 

Essa causa de indeterminação no Direito sempre será verificada quando da 

aplicação da norma jurídica ao caso concreto. Todas as demais causas de 

indeterminação são consequência desta, pois é nela que as outras se concretizam 

(em termos fáticos). Em última instância, será sempre nesta causa que se dará (ou 

não) a indeterminação no Direito, o que vem corroborar a afirmação de que não se 

pode falar em indeterminação fora do contexto da análise do caso concreto. 

A vagueza pragmática difere da vagueza semântica devido ao fato desta se 

referir apenas ao texto normativo e sua construção gramatical, sendo que aquela se 

relaciona ao contexto no qual os eventos ocorrem, buscando compreendê-los em 

suas mais diversas variantes situacionais. Não se pode dizer, de antemão, quais (e 

quantos) fatos-tipo concretos (da norma individual e concreta) se subsomem no fato-

tipo abstrato (da norma geral e abstrata). 

Toda mensagem jurídica é composta pelas palavras (signos) escolhidas entre 

aquelas presentes no vasto repertório possível da linguagem natural. Os emissores 

e receptores das mensagens jurídicas devem possuir um repertório comum, mesmo 

que seja parcial, para poderem se entender satisfatoriamente. Há, nesse aspecto, 

duas operações com as palavras utilizadas na mensagem jurídica: por parte do 

emissor, uma operação de seleção de palavras, objetivando a construção da 

mensagem; por parte do receptor, uma operação de substituição (tal qual uma 

tradução) de algumas palavras por outras que façam parte de seu repertório, para, 

com isso, compreender (ou construir) a referida mensagem. 
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Esses dois participantes encontram-se dentro de um mesmo contexto 

comunicacional caracterizado por um ininterrupto diálogo. Isso significa que, 

dependendo do contexto, uma unidade linguística pode se combinar para formar 

outras mais complexas ou pode ser formada pelo agrupamento de outras mais 

simples. Pode-se dizer que as unidades linguísticas se entrelaçam num processo de 

combinação dependendo da contextura do arranjo comunicacional. 

Ao abordar o assunto, Roman Jakobson44 assim se expressa 

 

Essas duas operações fornecem a cada signo lingüístico dois grupos de 
interpretantes, para retomar o útil conceito introduzido por Charles Sanders 
Peirce: duas referências servem para interpretar o signo – uma ao código e 
outra ao contexto, seja êle codificado ou livre; em cada um dêsses casos, o 
signo está relacionado com outro conjunto de signos lingüísticos, por uma 
relação de alternação no primeiro caso e de justaposição no segundo. 

 

Essa abordagem feita pelo autor auxilia na diferenciação da vagueza 

semântica (que diz respeito ao código) da pragmática (voltada às questões 

contextuais). 

A inclusão da vagueza pragmática entre as causas de indeterminação no 

Direito se justifica pela simples possibilidade de um conceito relativamente preciso 

proporcionar uma indeterminação quando de sua aplicação ao caso concreto. 

 

2.4 Mutabilidade dos conceitos jurídicos 

 

Com o passar do tempo, os conceitos jurídicos vão experimentando 

alterações em seus sentidos, as quais, como já dito anteriormente, são resultados 

do processo evolutivo da sociedade. As palavras vão adquirindo contornos até então 

impensados com efeitos diretos em seu campo de abrangência, o que influi na 

construção das normas jurídicas e no sistema do direito positivo propriamente dito. 

São constatações dessa natureza que permitem concluir pela inexistência de 

conceitos jurídicos determinados, vez que sempre estará em curso um processo de 

mutação dos conceitos. A indeterminação irá aumentar ou diminuir com o passar do 

tempo, porém sempre estará presente. 

Eis um exemplo emblemático. Será que, nos dias de hoje, haveria a 

necessidade de se manter fisicamente um livro com folhas numeradas nos setores 
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responsáveis pelo controle da dívida ativa tributária, nos termos do Parágrafo Único 

do art. 202, do Código Tributário Nacional45, ou esse controle poderia ser feito 

virtualmente via arquivos digitais? O questionamento é procedente, uma vez que tal 

omissão poderá ocasionar a nulidade da inscrição, conforme o art. 203, do Código 

Tributário Nacional, abaixo transcrito. 

 

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior 
ou o erro a eles relativo são causas de nulidade da inscrição e do processo 
de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a 
decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, 
devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado, o prazo para defesa, 
que somente poderá versar sobre a parte modificada. 

 

A letra da lei continua a mesma, passados quase cinquenta anos, porém a 

palavra livro sofreu alterações de sentido. Tal termo hoje pode contemplar novas 

formas de apresentação. Essa mudança no campo de irradiação da palavra livro é 

fruto da evolução tecnológica e social, que permitiu a criação de “livros virtuais”, 

figura desconhecida (ou talvez impensada) pela geração antecedente. Percebe-se 

que a solução dessa questão requer uma análise aprofundada da linguagem 

jurídica, principalmente no que diz respeito a seu plano pragmático.  

Outra difícil questão a ser enfrentada é sobre o exato momento no qual a 

palavra livro passou a contemplar essa nova forma digital, se é que passou mesmo 

a contemplar. Acredita-se que essa dúvida não admite uma resposta segura, uma 

vez que tais alterações de sentido fogem do controle humano e social. 

Outra forma de mutação de sentido dos conceitos normativos se dá pela 

mudança de entendimento dos tribunais, também chamada de mutação por 

interpretação constitucional. Esta se dá pelo viés da oscilação na aplicação da 

norma jurídica constitucional ao caso concreto. Conceitos podem ter seu campo 

semântico ampliado ou restringido pelas sucessivas orientações jurisprudenciais, ou 

seja, conceitos jurídicos que contavam com um sentido já consolidado podem 

experimentar uma profunda alteração com a consequente aplicação a casos até 

dantes inimagináveis. 
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Sobre isso, Misabel Abreu Machado Derzi46 esclarece 

 

As mudanças que o tempo produz podem advir, assim, da ordem dos fatos 
ou configurar pura mutação do entendimento das normas constitucionais, 
quando se trata de interpretação da Constituição. GILMAR MENDES 
pondera: 
“Fica evidente que o Tribunal não poderá fingir que sempre pensara dessa 
forma. Daí a necessidade de, em tais casos, fazer-se o ajuste do resultado, 
adotando-se a técnica da decisão que, tanto quanto possível, traduza a 
mudança de valoração. No plano constitucional, esses casos de mudança 
na concepção jurídica podem produzir uma mutação normativa ou a 
evolução na interpretação, permitindo que venha a ser reconhecida a 
inconstitucionalidade de situações anteriormente consideradas legítimas. 
(...)” 

 

Essa mutação conceitual da jurisprudência provoca fortes oscilações nas 

mensagens legisladas, uma vez que, alterados os campos semânticos dos conceitos 

jurídicos, novas normas serão construídas pelos intérpretes com sentido 

completamente distintos do anterior. Essas alterações de sentido, embora 

aceitáveis, abalam o princípio da proteção da segurança jurídica, princípio 

constitucional implícito que se encontra nas dobras do princípio da legalidade e da 

irretroatividade. 

Entre os sistemas sociais, o jurídico é o responsável por assegurar a 

estabilidade e a confiança necessárias para a manutenção da sociedade 

contemporânea, cujas relações humanas intersubjetivas, a cada dia, tornam-se mais 

complexas. Dessa forma, é o direito que possibilita o convívio em sociedade e a 

certeza de que as condutas dos indivíduos são orientadas pelo ordenamento e 

punidas em caso de ilicitude. 

Embora a interpretação de um tribunal pretenda ser a mais correta, pode-se 

dizer, com apoio em Karl Larenz47, que ela 

 

Nunca é definitiva, porque a variedade inabarcável e a permanente mutação 
das relações da vida colocam aquele que aplica a norma constantemente 
perante novas questões. Tão-pouco pode ser válida em definitivo, porque a 
interpretação, como ainda haveremos de ver, tem sempre uma referência 
de sentido à totalidade do ordenamento jurídico respectivo e às pautas de 
valoração que lhe são subjacentes. [...] 
Toda a interpretação da lei está, até certo ponto, condicionada pela época. 
Com isto não se pretende dizer que o intérprete deve seguir a par e passo 
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cada tendência da época ou da moda. A continuidade da jurisprudência, a 
confiança do cidadão, que nela se estriba, de que a sua questão será 
resolvida de acordo com as pautas até aí vigentes, é um valor muito 
específico. 

 

Tais assertivas permitem concluir que não há interpretação absolutamente 

correta (no sentido de ostentar definitividade) e válida para todas as épocas. É nítido 

o condicionamento temporal de um processo interpretativo, haja vista que o 

intérprete é fruto de seu tempo histórico e por este encontra-se moldado. 

 

2.5 O significado de “vinculação” para fins do art. 128 do Código Tributário 

Nacional 

 

É chegado o momento de aplicar a teoria dos conceitos jurídicos 

indeterminados a uma questão de extrema importância para os fins almejados pela 

presente pesquisa: determinar o alcance do conceito vinculação, presente no art. 

128, do Código Tributário Nacional. Segue a transcrição do referido dispositivo legal. 

 

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de 
modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, 
vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a 
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo 
do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. 

 

Analisando o dispositivo em questão, há que se concluir que a delimitação da 

abrangência do vocábulo vinculada é fundamental para que se possa construir a 

mensagem jurídica contida na citada norma legal. E, para que isso seja possível, 

partir-se-á da análise pontual dos estudos de Geraldo Ataliba e Cleber Giardino48. 

 

[...] é natural que tais implicações (da chamada ‘sujeição passiva indireta’) 
obrigam revestir seu regime jurídico de extremas limitações e restritíssimo 
âmbito de aplicação. Daí que – assegurando a observância desses 
princípios fundamentais do exercício da tributação – tenha disposto o art. 
128 do CTN só pode ser imputada ‘responsabilidade tributária’ a quem 
esteja vinculado ao fato imponível (o chamado ‘fato gerador’). Isto é, 
somente pessoas que – pela proximidade material com os elementos fáticos 
determinantes da incidência – possam adequadamente conhecer os 
contornos e características dos fatos produtores das relações jurídicas (em 
que se envolvem) é que podem ser postas, pela lei, na condição de 
‘responsáveis’. Nesse restrito quadro fático, necessariamente, terão controle 
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sobre os dados objetivos contidos no fato acontecido; conhecerão as notas 
subjetivas eventualmente influentes da obrigação de que são titulares 
passivos; poderão, eficazmente, exercer as faculdades regressivas 
implicadas no regime. Terão, enfim, adequadas condições de exercer todos 
os direitos subjetivos que, no campo da tributação – atividade rigidamente 
vinculada – são constitucionalmente reconhecidos aos que devem pagar 
tributos, seja a título próprio, seja por conta de terceiros. 

 

Embora longa, a citação é primordial para o desenvolvimento deste trabalho, 

uma vez que dela podem ser extraídos alguns pontos dignos de aprofundamento 

teórico. Da passagem acima, saltam à vista as seguintes conclusões: 1) o regime 

jurídico que rege as normas relativas à sujeição passiva indireta é bastante limitado 

e tem seu âmbito de aplicação extremamente restrito; 2) os sujeitos passivos 

indiretos deverão ser pessoas materialmente próximas dos elementos fáticos que 

determinaram a incidência tributária, o que lhes permite conhecer os contornos e 

características dos fatos jurídicos tributários, o que significa, em última análise, 2.1) 

ter controle sobre os dados objetivos desses fatos e 2.2) conhecer as notas 

subjetivas que influenciaram no surgimento da obrigação tributária; e 2.3) poder 

exercer (no sentido de conseguir) as faculdades regressivas em detrimento do 

sujeito passivo direto, quando possível. 

A análise dessas situações fáticas permitirá delinear a abrangência do 

conceito vinculação, o que importa em explicitar as restrições a que está sujeito o 

legislador ordinário ao criar novas responsabilidades tributárias além daquelas 

previstas no Código Tributário Nacional. Há que se registrar, na oportunidade, que a 

competência do referido legislador em termos de responsabilidade ordinária, prevista 

no inciso II, do art. 124, do códex tributário, deve ser exercida dentro dos estritos 

limites impostos pelo art. 128 do mesmo diploma legal, assunto que será 

detidamente tratado no Capítulo IV do presente trabalho. Passar-se-á à análise dos 

pontos levantados. 

A ideia delineada no primeiro ponto reflete o caráter restrito da disciplina da 

sujeição passiva indireta, uma vez que assim deve ser tratada essa questão. O 

legislador não pode, a título de garantir o cumprimento da obrigação tributária, inserir 

qualquer pessoa no polo passivo desta. Dessa forma, pode-se dizer que, em caso 

de dúvidas sobre a possibilidade (ou não) de inclusão de um sujeito passivo indireto 

numa relação jurídico-tributária, a decisão deve ser pela negativa. Esse ponto cria 

uma diretriz a ser seguida por todos aqueles que participam do processo de 

concreção da regra-matriz de incidência tributária, iniciando pelo legislador, 
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passando pelo agente da Administração Tributária e culminando com a verificação 

da legalidade, que se dá tanto na esfera administrativa quanto na judicial. Há que se 

enxergar no conceito de vinculação um valor expresso pelo legislador 

complementar, pelo qual se pode entrever sua preocupação em resguardar a 

integridade econômica das pessoas eventualmente chamadas a compor o polo 

passivo das obrigações tributárias, as quais devem ser cumpridas, em regra, pelo 

seu sujeito passivo direto. Essa deve ser a leitura desse primeiro ponto: uma diretriz 

que obriga uma interpretação restrita do conceito vinculação, cujo campo de 

abrangência deverá ser o mais restrito possível. 

No segundo ponto, que se divide em três situações, tem-se que o sujeito 

passivo indireto deve ser uma pessoa próxima dos elementos fáticos que 

culminaram na incidência da norma impositiva tributária. Por elementos fáticos, deve 

se entender todos os critérios do antecedente da regra-matriz de incidência tributária 

(material, temporal, espacial, pessoal e quantitativo), em razão dos mesmos, em 

conjunto, concretizarem formalmente a ocorrência do fato jurídico tributário dentro de 

específicas coordenadas de espaço e do tempo, pessoal e quantitativamente 

considerado. Estar próximo desses critérios significa ter pleno conhecimento da (ou 

a possibilidade de conhecer a) ocorrência dos fatos que culminaram na incidência 

tributária pela qual o sujeito passivo indireto será chamado a responder 

conjuntamente com o sujeito passivo direto. 

Dessa forma, o sujeito passivo indireto deverá ser uma pessoa, física ou 

jurídica, cuja conduta (ou situação jurídica) ligue-se ao fato jurídico tributário; do 

contrário, não lhe seria possível ter a plena ciência das ocorrências factuais. Em 

razão dessa proximidade, dever-lhe-á ser possível conhecer os contornos e as 

características dos fatos jurídicos tributários, ou seja, é imprescindível que o 

responsável esteja consciente dos efeitos jurídico-tributários desses fatos, os quais 

irradiam consequências dessa mesma natureza. Esse conhecimento deve se 

exteriorizar de três formas: 1) possibilidade de controle sobre os dados objetivos 

desses fatos jurídicos; 2) conhecimento das notas subjetivas que acompanham a 

realização desses mesmos fatos; e 3) perfeito exercício das faculdades regressivas, 

caso possível. 

Controlar os dados objetivos dos fatos jurídicos nada mais é do que saber, de 

antemão, suas características físicas, como, por exemplo, quantidade, volume ou 

dimensão dos mesmos. Por outro lado, conhecer as notas subjetivas significa saber 
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em que condições ocorreram os fatos jurídicos tributários, tais como os interesses 

que motivaram sua ocorrência, os valores que estavam por detrás dessas 

ocorrências, quais eram as intenções de seu realizador (sujeito passivo direto) etc. 

Por derradeiro, só consegue exercer eficazmente o direito de regresso a pessoa que 

conheça o fato jurídico tributário em sua integridade constitutiva. 

Dessa maneira, pode-se perceber claramente que a pessoa, a ser chamada 

para compor o polo passivo da relação tributária na posição de sujeito passivo 

indireto, vinculado ao fato jurídico tributário, deve apresentar específicas 

características que lhe confiram uma proximidade tal a ponto de permitir o 

conhecimento de questões factuais objetivas e subjetivas. 

Analisando as ponderações do citado autor, chega-se a uma conclusão de 

que a vinculação exigida no dispositivo se traduz na plena ciência do fato jurídico 

tributário, em cuja ocorrência o responsável tributário tem específico interesse. 

Dessa forma, não existe a necessidade do responsável participar da realização do 

fato jurídico tributário, mas de ele ter consciência e tirar algum tipo de proveito 

(pecuniário ou não). 

Para exemplificar essa conclusão, há que se recorrer a um interessante 

exemplo de responsabilidade tributária presente na legislação goiana do ICMS 

(Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, de competência dos 

Estados e do Distrito Federal). Trata-se da alínea “a” do inciso I, do art. 45, da Lei n. 

11.651, de 26 de dezembro de 1991, cuja transcrição segue abaixo. 

 

Art. 45. São solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na 
operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na 
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente: 
I - o transportador: 
a) com o remetente ou o destinatário, em relação às mercadorias ou bens 
que transportar sem documentação fiscal; 

 

Pela análise do dispositivo, pode-se perceber que legislador ordinário goiano 

parte do pressuposto de que o transportador tem pleno conhecimento (ou deveria 

ter) de que, ao receber ou coletar uma mercadoria para transportar, a mesma deve 

estar acompanhada da documentação fiscal própria. Assim, ao iniciar o transporte, o 

transportador deve saber que o fato jurídico tributário relativo à circulação das 

mercadorias deve estar devidamente relatado no documento fiscal, que deve conter 

todas as informações relativas àquela ocorrência. 
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Outra característica que deve estar presente na configuração da vinculação à 

situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária é o interesse específico 

do responsável em sua ocorrência, o qual, de alguma forma, une o contribuinte ao 

responsável. No exemplo acima, há que se entender que o transportador tira 

proveito da ocorrência do fato jurídico tributário relativo à circulação de mercadorias 

(cujo contribuinte é o remetente ou o destinatário das mesmas). O proveito, nesse 

caso, configura-se pelo interesse na prestação de serviço de transporte, pela qual o 

transportador será remunerado. 

Presentes essas duas características, restará configurada a vinculação do 

responsável tributário ao critério material da regra-matriz de incidência tributária. E 

aqui caberia uma pergunta: por que a vinculação não pode se estabelecer em 

relação a outros critérios (pessoal, espacial etc.)? Pela simples razão de que o 

critério por excelência a definir o fato gerador da respectiva obrigação, conforme o 

art. 128, do Código Tributário Nacional, é o material. Eis que nesse se encontra 

delineada a situação ensejadora da tributação. 

Analisando alguns casos de responsabilidade fora do Código Tributário 

Nacional, mais especificamente os que se referem aos transportadores e 

depositários na legislação do IPI (Imposto sobre Importação de produtos 

estrangeiros), Renato Lopes Becho49 conclui que 

 

A vinculação nos parece estar na materialidade da conduta descrita no texto 
constitucional: para importar ou armazenar bens de origem estrangeira, o 
contribuinte ou o fará pessoalmente, circunstância em que inexistirá o 
transportador ou o depositário, ou realizará referidas condutas por 
interposta pessoal, justamente os elegidos legalmente como responsáveis. 
Por outro giro verbal, aqueles descritos na indigitada regra permitirão a 
realização do critério material da hipótese de incidência tributária. Daí sua 
vinculação com referida matéria (no caso, a importação). 

 

Da passagem acima, pode-se concluir que é lícito ao legislador ordinário 

estabelecer novas modalidades de responsabilidade tributária colhendo terceiros 

que, por meio de algumas condutas específicas, vinculem-se ao fato jurídico 

tributário. Como se pode ver, as condutas acima citadas (transportar e depositar) 

são necessárias para que o fato jurídico tributário efetivamente ocorra. Assim, 

sempre haverá a necessidade de que a conduta do responsável (caracterizada por 
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Saraiva, 2014. p. 43. 
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um dar ou fazer) ou a configuração de algumas situações jurídicas (caracterizadas 

por um ser) vinculem-no ao fato jurídico tributário. 

Que fique clara esta ideia: qualquer terceiro, pleno conhecedor do fato jurídico 

tributário, que deste tirar proveito próprio (pecuniário ou não), poderá ser colocado 

na condição de responsável tributário pelo legislador ordinário. Seja em razão de um 

dar, de um fazer ou mesmo de um ser, uma vez que restará configurada sua 

vinculação ao referido fato, nos precisos termos do art. 128, do Código Tributário 

Nacional. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISE DA SUJEIÇÃO PASSIVA INDIRETA E SUA CLASSIFICAÇÃO 

 

3.1 Sujeições passivas tributárias 

 

O tema a ser tratado neste ponto da presente pesquisa é a sujeição passiva 

tributária, razão pela qual se faz necessária a transcrição do art. 121, do Código 

Tributário Nacional. 

 

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao 
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. 
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 
I – contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que 
constitua o respectivo fato gerador; 
II – responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua 
obrigação decorra de disposição expressa de lei. 

 

Para fins de desenvolvimento do presente trabalho, é de capital importância a 

precisa definição do conceito de sujeito passivo, uma vez que ela servirá para 

fundamentar muitas interpretações a ser construídas ao longo desta pesquisa. Para 

isso, é também importante a apresentação de algumas definições de festejados 

doutrinadores. 

Para Paulo de Barros Carvalho50, 

 

Sujeito passivo da relação jurídica tributária é a pessoa – sujeito de direitos 
– física ou jurídica, privada ou pública, de quem se exige o cumprimento da 
prestação: pecuniária, nos nexos obrigacionais; e insuscetível de avaliação 
patrimonial, nas relações que veiculam meros deveres instrumentais ou 
formais. 

 

No entender de Renato Lopes Becho51, 

 

Extraímos do critério pessoal os sujeitos passivos da obrigação tributária 
que, nos tributos discriminados na Constituição, serão necessariamente 
aquelas pessoas que realizarem, inquestionavelmente, a materialidade 
prevista na norma constitucional tributária. Nos tributos não-discriminados, 
serão aquelas pessoas que realizarem as condutas descritas em dita 
materialidade. Os sujeitos passivos tributários estão, portanto, 
umbilicalmente relacionados com a materialidade descrita na norma. 
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Segundo Geraldo Ataliba52, 

 

Sujeito passivo da obrigação tributária é o devedor, convencionalmente 
chamado contribuinte. É a pessoa que fica na contingência legal de ter o 
comportamento objeto da obrigação, em detrimento do próprio patrimônio e 
em favor do sujeito ativo. É a pessoa que terá diminuição patrimonial, com a 
arrecadação do tributo. [...] 
É o sujeito passivo, em regra, uma pessoa que está em conexão íntima 
(relação de fato) com o núcleo (aspecto material) da hipótese de incidência. 
[...] 
Em todos os casos, no Brasil, só pode ser onerado o destinatário 
constitucional tributário, porque esse juízo político-financeiro foi exaurido 
pelo constituinte. 

 

Tendo por base as palavras de Ricardo Lobo Torres53, 

 

Sujeito passivo é a pessoa obrigada a pagar o tributo e a penalidade 
pecuniária ou a praticar os deveres instrumentais para a garantia do crédito. 
Deve ser explicitamente indicado na lei que define o fato gerador. O sujeito 
passivo da obrigação de pagar o tributo diz-se contribuinte ou responsável. 

 

De acordo com Regina Helena Costa54, 

 

Sujeito passivo tributário é, assim, a pessoa, física ou jurídica, que detém 
aptidão para figurar no polo passivo da relação jurídica dessa natureza, em 
qualquer das suas modalidades. Em sentido amplo, é aquele a quem 
incumbe o cumprimento da prestação de natureza fiscal, seja o pagamento 
de tributo, seja um comportamento positivo ou negativo, estatuído no 
interesse da arrecadação tributária. Ainda, qualifica-se como sujeito passivo 
tributário aquele a quem, na relação jurídica sancionatória, foi imposta a 
penalidade. 

 

Colhendo os frutos dos ensinamentos dos renomados professores, chega-se 

a uma definição que parece atender os anseios da presente pesquisa, a qual pode 

ser redigida nos seguintes termos: sujeito passivo tributário é a pessoa, física ou 

jurídica, que se encontra na obrigação de recolher tributo ou penalidade tributária, 

bem como de cumprir uma prestação, positiva ou negativa, de caráter não 

pecuniário. Denominar-se-á sujeito passivo direto o realizador da materialidade 

tributária; será sujeito passivo indireto aquele que a lei expressamente determinar, 

estando vinculado ou não ao fato jurídico tributário. 
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Embora se possa pensar em uma desvinculação entre a materialidade e as 

situações legais que estabelecem a sujeição passiva indireta, não é assim que deve 

ser encarada a questão. Mesmo na ocorrência de situações de sujeições passivas 

indiretas pessoais (nas quais o sujeito passivo direto é excluído da relação jurídica), 

há que se enxergar a necessária ocorrência do fato jurídico tributário. Neste caso, 

pode-se afirmar que se trata de uma condição necessária, mas não suficiente, nos 

termos dos exatos raciocínios de Lógica Jurídica. 

Não se pode perder de vista que, pelo caminho até aqui adotado, o sujeito 

passivo tributário será aquela pessoa que irá figurar no polo passivo da relação 

jurídica tributária, independente de este ter ou não aptidão para suportar a dívida 

tributária. Um importante registro diz respeito ao uso do vocábulo aptidão. Quer-se, 

aqui, fazer referência a sua condição econômico-financeira de suportar o ônus 

tributário, diferentemente do uso feito pela professora Regina Helena Costa em sua 

definição acima citada, cujo sentido tende a sua juridicidade. 

Pode-se imaginar que uma materialidade tributária venha a se concretizar por 

atos de pessoas não dotadas de personalidade jurídica, exemplo que pode ser 

colhido nos diversos incisos do art. 126, do Código Tributário Nacional. Porém, isso 

não habilita o sujeito ativo a incluí-las no polo passivo da relação jurídico-tributária. 

O dispositivo acima citado reconhece aptidão para a realização de fatos jurídicos a 

algumas pessoas, mesmo que elas não tenham personalidade jurídica (sociedades 

de fato, unidades econômicas ou profissionais etc.). Isso não significa dizer que elas 

podem figurar no polo passivo da relação tributária. As precisas palavras de Paulo 

de Barros Carvalho55 confirmam a afirmação. 

 

Por sem dúvida que ser capaz de realizar o fato jurídico tributário não quer 
demonstrar capacidade jurídica para ser sujeito passivo de obrigações 
tributárias. Uma coisa é a aptidão para concretizar o êxito abstratamente 
descrito no texto normativo, outra é integrar o liame que se instaura no 
preciso instante em que adquire proporções concretas o fato previsto no 
suposto da regra tributária. 
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Nos tópicos seguintes, buscar-se-á delimitar as figuras dos sujeitos passivos 

direto e indireto, porém, uma última diferenciação entre eles pode ser colhida nas 

palavras de Maria Rita Ferragut56. 

 

Contribuinte é a pessoa que realizou o fato jurídico tributário, e que 
cumulativamente encontra-se no polo passivo da relação obrigacional. Se 
uma das condições estiver ausente, ou o sujeito será o responsável, ou será 
o realizador do fato jurídico, mas não o contribuinte. Praticar o evento, 
portanto, é condição necessária para essa qualificação, mas insuficiente. 
(grifo nosso) 

 

Apenas para que fique registrado, a nomenclatura utilizada pela autora 

diverge da utilizada neste trabalho. O vocábulo responsável deve ser entendido 

como sujeito passivo indireto, o que ficará mais bem evidenciado nos tópicos 

seguintes, especificamente naquele em que se discute a classificação da sujeição 

passiva indireta e suas espécies. 

Fixados os ensinamentos acima expostos, vislumbra-se, desde já, uma 

diferença capital entre as figuras do sujeito passivo direto e do indireto, sendo 

aquele o realizador do fato jurídico tributário57, enquanto este se encontra obrigado 

por uma situação jurídica expressamente prevista por disposição legal. Há que se 

lembrar de que o sujeito passivo direto também se encontra relacionado ao sujeito 

ativo tributário em virtude da existência de uma disposição legal, o que poderia 

resultar em uma crítica a ser direcionada ao legislador do Código Tributário 

Nacional. Sendo o fato gerador previsto necessariamente em lei, as duas relações 

(seja como sujeito passivo direto, seja como indireto) exigem essa formalidade, sem 

a qual não se tem qualquer liame tributário58. 

                                                           
56

 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. 3.ed. São Paulo: Noeses, 

2013. p. 34. 
57

 As referências feitas nesse trabalho à ocorrência do fato jurídico tributário partem da premissa de que o crédito 

tributário foi devidamente constituído (pela atuação do agente fiscal ou do particular) por norma jurídica 

individual e concreta, a qual tem seu fundamento de validade na regra-matriz de incidência tributária. Isso 

significa dizer que o fato jurídico tributário (presente no antecedente da norma jurídica individual e concreta) se 

encontra intimamente relacionado com as notas ou características de um evento de possível e futura ocorrência 

(antecedente da regra-matriz de incidência tributária). 
58

 Importante salientar que as duas relações passivas tributárias decorrem de lei, exigência feita pelo próprio 

Texto Constitucional através do princípio da legalidade (inciso II do art. 5º da Constituição Federal de 1988). O 

que se quer enfatizar, aqui, é que as leis tratam de assuntos diversos: a regra-matriz de incidência tributária 

aponta necessariamente para o contribuinte, enquanto os sujeitos passivos indiretos são colhidos por outros 

enunciados legais. 



61 
 

Interessante o enunciado prescritivo do art. 122 do Código Tributário 

Nacional59, que coloca numa relação tributária específica a pessoa obrigada às 

prestações tributárias acessórias, sendo esta responsabilizada caso não as cumpra 

a contento. Em relação à expressão obrigação tributária acessória utilizada pelo 

Código Tributário Nacional, há que se lembrar da acertada discordância de Paulo de 

Barros Carvalho60, que assim se expressa 

 

Nossa preferência recai, por isso, na expressão deveres instrumentais ou 
formais. Deveres, com o intuito de mostrar, de pronto, que não têm essência 
obrigacional, isto é, seu objeto carece de patrimonialidade. E instrumentais 
ou formais porque, tomados em conjunto, é o instrumento de que dispõe o 
Estado-Administração para o acompanhamento e consecução dos seus 

desígnios tributários. 
 

Embora o dispositivo não tenha sido expresso, as prestações que constituam 

o objeto das obrigações tributárias acessórias podem ser omissivas ou comissivas e 

podem ter como sujeito passivo uma pessoa sem relação direta com o fato jurídico 

tributário. Tome-se como exemplo o caso de um escritório de contabilidade ao qual 

foi confiada a guarda de inúmeros documentos fiscais de uma empresa. Caso ocorra 

um incêndio no referido escritório e toda a documentação se perca, quem deverá ser 

responsabilizado? Nesse caso, quem era o sujeito passivo do dever instrumental de 

guarda dos documentos? Em outras palavras, quem deverá compor o polo passivo 

de um eventual auto de infração? Poderá o proprietário da empresa se defender 

alegando que a prestação da obrigação devia ser cumprida pelo responsável pelo 

escritório de contabilidade? Seria o proprietário da empresa o contribuinte e o 

proprietário do escritório o responsável? Questões como essas merecem análises 

pontuais, razão pela qual não se tentará aqui apresentar respostas apressadas. 

Há, ainda, outro caso interessante em relação ao sujeito obrigado à prestação 

de cumprimento da ordem de parada nos postos fiscais. Parece, num primeiro 

momento, que a prestação deve ser cumprida pelo motorista, pessoa diretamente 

ligada ao dever instrumental de parar na fiscalização. É ele, individualmente, quem 

deve figurar no polo passivo do auto de infração por esse descumprimento? São 

questões como essa que ainda permeiam o tema ora discutido e que grassam livres 

no cotidiano das administrações tributárias. 
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Antes de passar para o próximo tópico da presente pesquisa, há que se 

vencer o art. 123, do Código Tributário Nacional, o qual trata das convenções 

particulares estabelecidas entre particulares com o fito de alterarem o sujeito passivo 

das obrigações tributárias correspondentes. Sua aplicação fornece instrumentos 

para a solução de inúmeros casos concretos, como é o caso das situações acima 

expostas. Muito acertada a presença dessa disposição legal na lei complementar 

tributária, uma vez que ela resguarda a segurança de pessoas que, por má-fé de 

outras, poderiam ser levadas a compor o polo passivo de obrigações tributárias 

mediante simples apresentação de documentos particulares. 

 

3.1.1 Sujeição passiva direta 

 

Embora não seja o tema principal dessa pesquisa, é sempre importante 

discutir a questão do sujeito passivo direto, mais comumente conhecido como 

contribuinte. Em relação a esse sujeito, há muitas discussões jurídicas, mas se deve 

concordar quanto à clareza apresentada pelo inciso I, do art. 121, do Código 

Tributário Nacional (já transcrito em linhas anteriores). 

Ser contribuinte de um determinado tributo significa tão somente realizar a 

situação que constitua o fato jurídico tributário que, por sua vez, guarda as notas do 

evento previsto no antecedente da regra-matriz de incidência tributária. Essa 

situação pode ser um dar, um fazer ou simplesmente um ser. 

No primeiro caso, tem-se como exemplo o contribuinte do ICMS que, em 

regra geral, é a pessoa jurídica que realiza a referida circulação de mercadoria. A 

obrigação de entregar (ou dar) algo a outrem configura a circulação prevista na lei 

ordinária instituidora do ICMS, razão pela qual a empresa se vê inserida numa 

relação obrigacional com o Estado. 

No segundo caso, pode-se exemplificar com uma prestação de determinado 

serviço a um terceiro, pela qual o respectivo prestador se vê na contingência de 

recolher ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos 

Municípios e do Distrito Federal), exatamente porque sua ação subsome na 

obrigação de fazer tributada pelo referido imposto. 

No terceiro caso, em relação à simples situação de ser, pode-se buscar no 

IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, de competência dos 

Estados e do Distrito Federal) um exemplo para ilustrá-lo. Ficando configurada a 
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situação de uma pessoa, física ou jurídica, ser proprietária de um veículo automotor, 

a mesma passa a compor o polo passivo da relação tributária, no posto máximo de 

contribuinte. 

 

3.1.2 Sujeição passiva indireta 

 

A sujeição passiva indireta, erroneamente tratada como responsabilidade 

tributária, há muito desperta nos estudiosos do direito tributário pátrio um sentimento 

dúbio: se por um lado muitos concordam que o tema requer novas pesquisas, por 

outro, poucos são os que se dedicam seriamente a ele. Muitas impropriedades 

técnicas já foram ditas sobre a tão combalida responsabilidade tributária, muitos 

trabalhos foram realizados e, ainda hoje, muito se tem a discutir sobre o assunto, 

tamanha a importância que o mesmo assume nos dias atuais. 

O Estado, para fazer frente a seus programas de governo, infelizmente nem 

todos confessáveis, conta, cada vez mais, com os ingressos advindos dos tributos 

pertencentes à esfera de sua competência tributária. E isso ocorre num contexto de 

elevações sucessivas de carga tributária, a ponto de ficar insustentável a situação 

dos respectivos sujeitos passivos. 

E não para por aí. Esse quadro, já caótico, move-se para um agravamento 

maior quando o Estado tenta avançar, para não dizer ampliar indevidamente, sua 

competência rumo aos sujeitos passivos indiretos, aqueles que não têm relação 

pessoal e direta com o fato jurídico tributário. 

Assim, está-se diante de um quadro de incertezas jurídicas, vez que as 

pessoas que orbitam nas relações tributárias fisco-contribuinte não se encontram em 

condições de segurança. Isso porque podem, a qualquer momento, serem 

chamadas a responder por dívida tributária a que não deram causa, o que lhes 

causaria enormes transtornos financeiros. 

Isso levou alguns autores a se debruçarem sobre o tema, movidos por certa 

indignação. É o caso de Maria Rita Ferragut61, que demonstra a origem de seu 

inconformismo. 
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Indignação com relação às inúmeras normas constantemente publicadas 
que, cada vez mais, sacrificam a sociedade ao prever um elevadíssimo 
número de controles fiscais e a obrigação de recolher tributos devidos em 
função de fatos praticados por terceiros, como se o interesse público 
justificasse toda e qualquer intromissão na atividade privada, nos direitos 
individuais e no direito que se tem de trabalhar e de gozar dos frutos do 
trabalho. 
Indignação, também, com relação ao crescente número de contribuintes 
sonegadores, que se utilizam das mais variadas artimanhas para, de forma 
fraudulenta, evitar o pagamento de tributos, como se a arrecadação não 
fosse imprescindível para a manutenção do Estado de Direito. 

 

O que abunda no tema da sujeição passiva tributária indireta são os pontos 

de partida mediante os quais se procura ingressar em seu estudo, o que faz com 

que cada autor parta de uma premissa, chegando, como é de se esperar, a lugares 

diferentes. Deve-se buscar, então, um ponto de partida comum ao tema que seja 

aceito por grande parte dos estudiosos que a ele se dedicam. E esse tem sido um 

primeiro desafio a ser enfrentado. 

O estudo do tema pode ser iniciado pela análise da regra-matriz de incidência 

tributária, com foco em seu antecedente; pode, ainda, partir do consequente dessa 

mesma regra tributária. Pode o estudo se iniciar no pensamento dos autores 

clássicos para se chegar a uma fundamentação de cunho histórico. Pode-se, ainda, 

buscar elementos interpretativos nas recentes decisões dos tribunais superiores. 

Dessa forma, os estudiosos iniciam suas viagens interpretativas em diferentes 

portos, navegam por águas diversas e desembarcam em terrenos díspares. 

Vive-se uma verdadeira babel da sujeição passiva tributária indireta, onde os 

órgãos estatais buscam desenfreadamente trazer novas pessoas para comporem o 

polo passivo das relações obrigacionais tributárias, enquanto aqueles que se 

encontram como coobrigados nessas relações, também se aproveitando desse 

quadro de indefinições, tentam abster-se de suas responsabilidades junto às 

entidades tributantes. 

Uma importante controvérsia diz respeito ao papel da Constituição Federal 

em relação à sujeição passiva tributária. Vem de longa data essa discussão e o 

tópico seguinte será reservado para essa indispensável análise. 

 

3.1.3 As sujeições passivas na Constituição Federal de 1988 

 

O nosso sistema jurídico-normativo é hierarquicamente verticalizado, tendo as 

normas constitucionais preeminência em relação às demais normas jurídicas. Por 
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ser bastante ampla a Constituição Federal de 1988, pode-se concluir que ela irradia 

diretrizes jurídicas aos mais diversos setores da sociedade brasileira. Sendo assim, 

a atuação do legislador infraconstitucional invariavelmente encontrará anteparos nos 

enunciados constitucionais. 

Essa é a tradição jurídica do sistema normativo pátrio, o que obriga o 

legislador infraconstitucional a sempre observar o texto constitucional para não 

produzir enunciados prescritivos que o afrontem. Quando o legislador reconhece 

essa supremacia, ele demonstra compreender o exato papel das prescrições 

constitucionais, que nada mais é que servir de regência ao processo construtivo do 

direito positivo. Dessa forma, há que se entender que as regras infraconstitucionais 

são delimitadas pela Carta Magna, a qual expressa os valores do constituinte. E isso 

ocorre com inúmeras matérias tributárias, cujas diretrizes encontram-se implícitas no 

texto constitucional. A Carta Política de 1988 trouxe várias garantias e orientações 

em relação às inúmeras matérias obrigacionais tributárias e o tema da sujeição 

passiva não fugiu à regra. Este é um assunto que causa polêmica na doutrina 

tributária especializada, como se verá adiante. 

Desde já, quer-se deixar claro que o constituinte fez importantes referências 

ao sujeito passivo tributário, o que significa dizer que, mesmo de maneira implícita, 

sua previsão se encontra no Texto Constitucional. Essas incisões constitucionais 

relativas à sujeição passiva tributária não são apenas referências ao legislador 

infraconstitucional, elas verdadeiramente trazem dados para a identificação dos 

possíveis sujeitos passivos, mesmo que de forma implícita. 

A Constituição Federal de 1988 fez a previsão das materialidades tributárias e 

as distribuiu entre as diversas unidades federadas. Aqui se coloca o seguinte 

questionamento: a previsão das materialidades tributárias feita pelo texto 

constitucional autoriza a conclusão de que se encontram delimitados seus 

respectivos sujeitos passivos? Os elementos para a escolha destes se encontram 

recortados pela materialidade tributária? Esses questionamentos serão detidamente 

analisados nesse ponto do trabalho. 

Para uma parcela da doutrina especializada, fica patente o entendimento de 

que o texto constitucional não define os sujeitos passivos tributários, ficando a cargo 
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do legislador ordinário essa conceituação. Um dos principais expoentes dessa 

corrente de pensamento é Paulo de Barros Carvalho62. Para o estudioso, 

 

A Constituição brasileira não aponta quem deva ser o sujeito passivo das 
exações cuja competência legislativa faculta às pessoas políticas. 
Invariavelmente, o constituinte se reporta a um evento (operações relativas 
à circulação de mercadorias e de serviços; transmissão de bens imóveis; 
importação; exportação; serviços de qualquer natureza etc.) ou a bens 
(produtos industrializados; propriedade territorial rural; propriedade predial e 
territorial urbana etc.), deixando a cargo do legislador ordinário não só 
estabelecer o desenho estrutural da hipótese normativa, que deverá girar 
em torno daquela referência constitucional, mas, além disso, decidir qual o 
sujeito que vai arcar com o peso da incidência fiscal, fazendo as vezes de 
devedor da prestação tributária. 

 

Pode-se ver, pela passagem acima, que o professor paulista enxerga, no 

texto constitucional, a referência a meros eventos, ao redor dos quais o legislador 

ordinário poderia buscar o sujeito passivo tributário. Seguindo esse raciocínio, o 

legislador teria uma grande liberdade para eleger o obrigado nas relações jurídico-

tributárias. Tal pensamento é seguido por Maria Rita Ferragut63, que assim se 

expressa: “Desconhecemos a existência de qualquer norma constitucional que 

indique quem deva ser o sujeito passivo de uma relação jurídica tributária. Por isso, 

entendemos que a escolha é infraconstitucional.” 

Outra parcela da Doutrina entende que o sujeito passivo tributário encontra-se 

devidamente definido nas dobras dos dispositivos constitucionais. Para esses 

doutrinadores, o Texto Constitucional deixa pouca (ou nenhuma) margem para o 

papel criador do legislador ordinário. No pensar desses estudiosos, o texto 

constitucional, de antemão, define o sujeito passivo, mesmo que de maneira 

implícita. É natural que o legislador ordinário, ao criar o tributo, o faça mais 

pormenorizadamente, com detalhes suficientes para uma melhor delimitação dos 

elementos que compõem a regra-matriz de incidência tributária, entre eles os 

respectivos sujeitos passivos da obrigação tributária. 

Entre esses autores, merece destaque o magistério de Geraldo Ataliba64, para 

o qual 
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29.2 O sujeito passivo é, no direito constitucional brasileiro, aquele que a 
Constituição designou, não havendo discrição do legislador na sua 
designação. Só pode ser posto nesta posição o “destinatário constitucional 
tributário” (para usarmos a excelente categorização de Hector Villegas). Nos 
impostos, é a pessoa que revela capacidade contributiva, ao participar do 
fato imponível, promovendo-o, realizando-o ou dele tirando proveito 
econômico (CF, art. 145, § 1º). 

 

O citado autor ensina, ainda, que65 

 

O legislador – inspirado pela ciência das finanças – orienta-se por princípios 
financeiros na configuração da hipótese de incidência, quanto ao aspecto 
subjetivo passivo. Em todos os casos, no Brasil, só pode ser onerado o 
destinatário constitucional tributário, porque esse juízo político-financeiro foi 
exaurido pelo constituinte. 
[...] 
32.5 A indicação do critério para identificação do sujeito passivo nem 
sempre é expressa. Neste caso, é implícita e deve ser deduzida, pelo 
intérprete, do sistema constitucional, sempre tendo em vista o fato 
imponível. 

 

Dessa forma, o referido autor deixa clara sua posição no sentido de que o 

Texto Constitucional já aponta o sujeito passivo, de maneira que o legislador 

infraconstitucional fique adstrito a suas prescrições. Esse raciocínio parte do 

pressuposto de que a Constituição exerce um papel de fundamental importância na 

composição do sistema do direito positivo. Esse papel não se resume a indicar 

caminhos ao legislador infraconstitucional, como se este pudesse contar com uma 

ampla liberdade de atuação. Não. No sistema constitucional tributário pátrio, o 

legislador não pode agir de maneira discricionária, vez que o produto de seu 

trabalho legislativo pode incorrer em inconstitucionalidade. Ou seja, os sujeitos 

passivos previstos pelas leis tributárias devem se encontrar na perfeita 

“conformidade do desígnio constitucional”66. 

Dessa forma, em nosso sistema constitucional, o legislador se encontra preso 

ao que foi estritamente estabelecido pelo constituinte. A Carta Magna fixou, de 

maneira imodificável, o destinatário da carga tributária, de forma que só pode ser 

compelido a cumprir com uma obrigação dessa natureza a pessoa 

constitucionalmente destinada. 
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Nessa mesma linha de pensamento, Roque Antonio Carrazza67 assim se 

expressa 

 

O Código Magno, ao conferir, às pessoas políticas, competências 
tributárias, teve o cuidado de gizar-lhes todos os contornos. Em razão disto, 
o legislador ordinário federal, ao descrever os vários aspectos da norma 
jurídica instituidora (ou majoradora) de cada tributo, deve observar os 
parâmetros constitucionais que disciplinam o exercício de sua competência 
tributária. 
No mesmo sentido, Elizabeth Nazar Carrazza escreveu: “Deve, (o 
legislador) portanto, verificar na própria Carta Magna: a) qual o fato ou o 
conjunto de fatos sobre os quais pode incidir o tributo (balizas do aspecto 
material); b) até que ponto é livre na escolha do sujeito passivo da exação 
(contornos do aspecto pessoal); c) qual o âmbito de validade espacial e 
quais as circunstâncias de lugar de ocorrência do fato imponível (limitações 
ao aspecto espacial); e d) quais os momentos que pode escolher para 
reputar concretizada a hipótese de incidência do tributo (parâmetros do 
aspecto temporal)”. Permitimo-nos acrescentar que a base de cálculo e a 
alíquota de cada tributo (aspecto quantitativo) também encontram seus 
paradigmas na Constituição. 

 

Faz-se relevante a citação por deixar clara a posição do autor, o qual enxerga 

presentes no texto constitucional os contornos dentro dos quais deve caminhar o 

legislador ordinário quando da criação de tributos de sua competência. 

O pensamento desses autores é corroborado, ainda, pelo próprio Texto 

Constitucional, que faz referência expressa a contribuintes na alínea “a” do inciso III 

do art. 146, abaixo transcrito. 

 

Art. 146. Cabe à lei complementar: 
........................................................... 
III – estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 
especialmente sobre: 
........................................................... 
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos 
impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos 
geradores, bases de cálculo e contribuintes; (grifo nosso) 

 

Numa leitura rápida, com os olhos voltados para sua literalidade, pode o 

intérprete ser levado a entender que a sujeição passiva não seria matéria 

constitucional, por ser tratada por lei complementar. Há que se cuidar que a 
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interpretação gramatical é insuficiente para a construção da mensagem legislada, 

como ensina Isabela Bonfá de Jesus68: 

 

[...] são levados em consideração os seguintes métodos de interpretação: 
(a) Gramatical - identificar o significado gramatical das palavras, sua 
etimologia. Tal método por si só não é suficiente, nem seguro, porque 
existem palavras com mais de um significado; 
(b) Lógico – funda-se na interpretação conforme o contexto, analisando o 
que se quis dizer, e não o que está dito (sentido da norma). Procura-se o 
sentido lógico do texto, para se evitarem incoerências e contradições; 
(c) Histórico – busca-se o contexto no qual a norma jurídica foi criada, 
sua razão de nascer e de ser. A aplicação desse método de interpretação 
leva em consideração, por exemplo, a exposição de motivos de 
determinada norma; 
(d) Teleológico – busca-se o sentido da norma jurídica, tendo em vista o 
fim que ela quer alcançar; prima pela busca da finalidade da norma; 

(e) Sistemático – identifica-se a posição da norma jurídica dentro do 
ordenamento jurídico e sua relação com as demais normas, para que 
harmonicamente se ajustem. 

 

Assim, tal entendimento não se sustenta frente a uma interpretação 

sistemática, diga-se de passagem, a mais completa em termos semióticos, por fazer 

o jurista transitar pelos três planos da linguagem (sintático, semântico e pragmático), 

consoante lições de Paulo de Barros Carvalho69. 

Ao estabelecer ser a lei complementar o documento normativo apto a veicular 

comandos em matéria de sujeição passiva tributária, o constituinte o fez tendo em 

conta que o legislador deve ter sua liberdade restringida pelos fatos geradores dos 

respectivos tributos. 

Até aqui se tratou, primordialmente, do sujeito passivo direto e de sua dicção 

constitucional. E o que dizer dos possíveis sujeitos passivos indiretos? O texto 

constitucional também delimita o campo do legislador infraconstitucional nessa 

matéria? Adiantar-se-á a resposta: não. Embora o texto constitucional faça uma 

referência expressa à sujeição passiva indireta no § 7º, do art. 150 (substituição 

tributária para frente), há que se entender que se trata de um dispositivo pontual, 

específico. Diferentemente das diversas regras-matrizes de incidência tributária, 

essa norma jurídico-constitucional não se relaciona a um tributo em especial, uma 
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vez que a mesma faz referência a fatos geradores presumidos (como é o caso do 

ICMS e de algumas contribuições sociais). Assim se encontra no texto constitucional 

o § 7º, do art. 150: 

 

A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de 
responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador 
deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial 
restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. 

 

Embora não se possa dizer que a sujeição passiva indireta seja matéria 

tratada constitucionalmente, o constituinte nem por isso se descuidou da disciplina. 

Isso quer dizer que existem diretrizes infraconstitucionais umbilicalmente ligadas ao 

texto constitucional, que servem de limites à atividade criadora de sujeição passiva 

indireta. Explicar-se-á. Um dos enunciados constitucionais é a alínea “b”, do inciso 

III, do art. 146, da Carta Magna, que fez expressa referência ao termo obrigação 

tributária. Sua transcrição se faz importante. 

 

Art. 146. Cabe à lei complementar: 
........................................................... 
III – estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 
especialmente sobre: 
........................................................... 
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários; 

 

Não há como a lei complementar estabelecer normas gerais em matéria 

tributária que digam respeito à obrigação sem que sejam traçados os contornos dos 

sujeitos passivos indiretos, o que pode ser facilmente percebido pela rápida leitura 

do Título II, do Livro Segundo, do Código Tributário Nacional. O legislador 

complementar, atento à importância dos elementos que compõem a obrigação 

tributária, dedicou à mesma o citado título, no qual fez inserir cinco capítulos, 

tratando os dois últimos das sujeições passivas, direta e indireta. 

Assim, o constituinte demonstra ter voltado sua atenção à sujeição passiva 

indireta, sem, contudo, regrá-la. E isso faz todo o sentido, pois de que adiantaria o 

sistema constitucional tributário ter desenhado minuciosamente as competências 

tributárias impositivas, se qualquer pessoa pudesse ser compelida a cumprir a 

prestação tributária, seja na condição de sujeito passivo direto, seja na de indireto? 

Ao delimitar as competências tributárias, estipulando as materialidades passíveis de 

tributação pelos diversos entes federados, o constituinte não poderia deixar ao livre 
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arbítrio do legislador infraconstitucional o estabelecimento das regras relativas à 

sujeição passiva. Isso seria inaceitável lógica e juridicamente. 

Dessa forma, é de se concluir que o constituinte tenha optado por não 

disciplinar a sujeição passiva tributária indireta, deixando essa tarefa ao legislador 

complementar. Assim o fez por entender que a matéria devia ser tratada pelo Código 

Tributário Nacional, diploma normativo que, além de estabelecer um sem-número de 

sujeições passivas indiretas, também contém uma norma limitadora da atividade do 

legislador ordinário, mais precisamente seu art. 128. 

 

3.2 Natureza jurídica da norma da sujeição passiva indireta 

 

Ao iniciar este tópico, importa esclarecer que, para fins desse estudo, toda 

norma que visa estabelecer regras atinentes à sujeição passiva tem efetivamente 

natureza tributária. E o que seria exatamente esse “ter natureza tributária”? Este é o 

espaço próprio para se avançar nessa questão. 

Sabe-se que o sistema tributário nacional é composto por um sem-número de 

normas jurídicas, tendo, cada qual, uma determinada função operativa no contexto 

das relações jurídico-tributárias. Nesse enorme plexo de diferentes normas jurídicas 

encontramos algumas que podem ser nominadas especiais, tendo em vista criarem 

subgrupos dentro do conjunto normativo-tributário. 

Essas normas, em razão de sua especialidade, funcionam como um centro 

gravitacional que exerce atração a outras (o que não quer significar menos 

importantes) que orbitam em seu redor. Essas normas são exatamente as regras-

matrizes de incidência tributária e são responsáveis por inaugurarem subsistemas 

próprios que unem inúmeras outras normas, que dão um caráter funcional a esses 

subsistemas. Esse arranjo normativo composto por regras-matrizes específicas e por 

outras que as cercam não passou despercebido para Paulo de Barros Carvalho70. 

De acordo com o autor referenciado, 

 

são numerosos os postulados que regem a atividade impositiva do Estado, 
praticamente todos inscritos, expressa ou de modo implícito, na 
Constituição. Igualmente abundantes as regras tributárias que envolvem a 
instituição do gravame, tornando possível sua existência como instrumento 
efetivo de desempenho do poder político, social e econômico-financeiro. 
Todavia, são poucas, individualizadas e especialíssimas as regras- matrizes 
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de incidência dos tributos. Em princípio, há somente uma para cada figura 
tributária, acompanhada por uma infinidade daquelas que poderíamos 
nominar de operativas ou funcionais (lançamento, recolhimento, deveres 
instrumentais, fiscalização, prazos etc.). 
Baseados nessa verificação empírica, nada mais congruente do que 
designar por norma tributária em sentido estrito àquela que marca o núcleo 
do tributo, isto é, a regra-matriz de incidência fiscal, e de normas tributárias 
em sentido amplo a todas as demais. 

 

A partir da leitura do trecho acima, há que se entender que cada tributo forma 

um subsistema normativo parcial que tem a regra-matriz de incidência tributária no 

centro (norma tributária em sentido estrito) e as demais normas relativas ao tributo 

como elementos desse conjunto (normas tributárias em sentido amplo). 

Não se quer aqui aprofundar no estudo da regra-matriz de incidência 

tributária, porém alguns esclarecimentos são necessários para que o leitor possa 

compreender perfeitamente o que se pretende concluir. Toda regra-matriz é 

composta pelos critérios material, espacial, temporal, pessoal e quantitativo, sendo 

que, no primeiro, tem-se uma (ou mais) descrição (ões) factual (ais) composta (s) 

por um verbo e por um complemento. Tomando-se novamente como exemplo o 

ICMS, uma das possíveis descrições pode ser assim definida: circular mercadoria. 

O ICMS, sigla tributária multissignificativa, congrega cinco materialidades 

diferentes ou mais, dependendo de como se enxerga as combinações possíveis dos 

verbos e seus complementos, como bem observado por Roque Antonio Carrazza71. 

 

A sigla “ICMS” alberga pelo menos cinco impostos diferentes,³ a saber: a) o 
imposto sobre operações mercantis (operações relativas à circulação de 
mercadorias), que. De algum modo, compreende o que nasce da entrada, 
na Unidade Federada, de mercadorias importadas do exterior; b) o imposto 
sobre serviços de transporte interestadual e intermunicipal; c) o imposto 
sobre serviços de comunicação; d) o imposto sobre produção, importação, 
circulação, distribuição ou consumo de lubrificantes líquidos e gasosos e de 
energia elétrica; e e) o imposto sobre a extração, circulação, distribuição ou 
consumo de minerais. Dizemos diferentes, porque estes tributos têm 
hipóteses de incidência e bases de cálculo diferentes. Há, pois pelo menos 
cinco núcleos distintos de incidência do ICMS. 

 

Há que se observar que cada regra-matriz forma um subconjunto normativo, 

podendo um tributo (como é o caso do ICMS) apresentar mais de uma regra-matriz. 

O importante é que, além dessa regra dita especial, existem inúmeras outras a 

comporem o contexto normativo-tributário da respectiva exação. É o caso das 

normas que criam os diversos deveres instrumentais (emissão de documentos 
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fiscais, escrituração de livros fiscais, obrigação de manter corretas as informações 

cadastrais etc.), além daquelas que se referem aos sujeitos passivos indiretos 

(solidários, pessoais ou subsidiários). 

Voltando à questão colocada linhas atrás, sobre o significado exato de uma 

norma ter natureza jurídico-tributária, há que se responder: essa característica 

advém do fato de essa norma ter sido criada para ser um elemento desse 

microcosmo que circunda uma específica regra-matriz de incidência tributária. 

Assim, uma norma que estabelece a obrigação de emitir documentos fiscais para 

acobertar as operações de circulação de mercadoria deve ser tida como de natureza 

tributária para fins da tributação do ICMS, vindo a ser norma estranha ao contexto 

normativo tributário do ITCD (Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação, 

de quaisquer bens ou direitos, de competência dos Estados e do Distrito Federal), 

por exemplo. 

Dessa forma, conclui-se que as normas jurídicas referentes à sujeição 

passiva têm natureza jurídica tributária, o que significa dizer que são elementos de 

conjuntos normativo-tributários próprios, cujo eixo gira em torno da regra-matriz de 

incidência tributária. 

 

3.2.1 Sujeição passiva indireta como norma dispositiva 

 

O tema da sujeição passiva indireta é de uma peculiar complexidade, vez que 

envolve uma cadeia de análises e sucessivos desdobramentos interpretativos, tendo 

em vista a diversidade normativa que impera neste campo. Ao analisar o 

antecedente de uma norma de sujeição passiva indireta, pode-se encontrar um ato 

lícito e, neste caso, estar-se-á diante de uma norma dispositiva. Assim, para se 

encontrar na contingência de assumir o polo passivo de uma relação jurídico-

tributária, basta o sujeito, pessoa física ou jurídica, subsumir em uma determinada 

situação escolhida pelo legislador. 

Pode-se exemplificar com a norma de sujeição passiva indireta na 

modalidade sucessória. Quando o Código Tributário Nacional prescreve que o 

adquirente ou remitente são pessoalmente responsáveis pelos tributos relativos aos 

bens adquiridos ou remidos (inciso I, do art. 131, do Código Tributário Nacional), 

quer deixar claro que basta o simples estar na condição de adquirente ou remitente 

para que esta regra da sujeição passiva indireta incida. E ser adquirente ou 



74 
 

remitente não contraria qualquer norma do direito positivo nem sugere algum 

descumprimento de obrigação legal. 

Dessa forma, tem-se que a norma utilizada como exemplo é uma norma do 

tipo dispositiva. Será dispositiva a norma de sujeição passiva indireta que 

apresentar, cumulativamente, as seguintes características: a) ter natureza tributária; 

b) apresentar um antecedente lícito; e c) seu consequente prescrever uma relação 

jurídico-tributária. 

A relação jurídico-tributária surgida entre fisco e sujeito passivo indireto pode 

até ser vista (ou sentida) como uma sanção, mas a mesma não apresenta qualquer 

caráter sancionatório em termos estritos. Para que se configure uma verdadeira 

sanção, há que se estar diante de uma infração ou descumprimento de uma 

obrigação legal. 

A substituição tributária é outro exemplo para ilustrar essa afirmação. Há 

algumas mercadorias (como automóveis) que são sujeitas ao regime de substituição 

tributária para frente para fins de recolhimento do ICMS. Isso significa dizer, em 

rápidas palavras, que a indústria automobilística deve recolher o ICMS que seria 

recolhido pelas concessionárias. 

Dessa forma, se quiser comercializar seus produtos, a referida indústria deve 

se sujeitar às prescrições legais que regem a sistemática do citado imposto. Para 

que ela possa vender seus automóveis para as concessionárias estabelecidas em 

outros Estados, é necessário que tenha cadastro estadual nos Estados 

destinatários. Essa regra é uma norma procedimental e não deôntica (caracterizada 

por um dever-ser estrito), uma vez que a indústria automobilística não é obrigada a 

ter cadastro em outras unidades federadas. Porém, caso queira praticar operações 

interestaduais com os automóveis por ela produzidos, serão necessários os devidos 

registros cadastrais em cada Estado destinatário. 

A necessidade de cadastro em diversos Estados não caracteriza uma sanção 

para a indústria automobilística, devendo ser encarada apenas como um 

procedimento legalmente previsto. Se quiser comercializar seus automóveis em 

operações interestaduais poderá fazê-lo: só há que se atentar para os necessários 

procedimentos. 

A sanção deve estar sempre ligada a uma anterior infração e, no exemplo 

acima, não há infração de lei, mesmo porque a empresa não está obrigada a 

comercializar seus automóveis em operações interestaduais. O jusfilósofo espanhol, 



75 
 

Gregorio Robles Morchón72, fazendo uso de outro exemplo, explica como se dá esse 

sentimento de sanção embora tecnicamente não o seja. 

 

Se a pessoa que vai se casar não se apresenta diante do juiz ou cura, é 
evidente que não se casa (salvo o casamento por procuração, para o qual 
existe outro procedimento). Não é que haja descumprido um dever 
(jurídico). Simplesmente não logra o resultado que se pressupunha como 
intenção. O mesmo sucede com o aluno que quer se matricular, mas não 
apresenta a tempo os papéis, por esquecimento ou negligência. Não 
descumpriu nenhum dever, não há infração de nada; simplesmente, não se 
matriculou. 

 

As esclarecedoras palavras do professor espanhol demonstram que o 

vocábulo sanção só cabe nos casos em que um sujeito de direito descumpre alguma 

norma jurídica à qual estava obrigado. Não restando configurada uma obrigação 

jurídica descumprida, não se estará diante de uma norma sancionatória. 

 

3.2.2 Sujeição passiva indireta como norma sancionadora 

 

De outra sorte, há ainda a possibilidade da norma de sujeição passiva indireta 

apresentar-se como uma norma efetivamente sancionadora, o que significa dizer 

que a norma tem o condão de punir, verdadeiramente, alguma conduta ilícita do 

referido sujeito. Assim, o antecedente dessa norma é caracterizado pela ilicitude, o 

que gera uma relação de cunho sancionatório, levando, no mais das vezes, à 

exclusão do contribuinte do polo passivo da relação tributária. 

Um exemplo típico de uma norma sancionadora pode ser colhido no art. 137, 

do Código Tributário Nacional, pelo qual as pessoas ali relacionadas são 

pessoalmente responsáveis por dívidas tributárias quando estas resultarem de 

infrações por elas cometidas. Neste caso, observa-se claramente a existência de 

uma conduta ilícita no antecedente da norma, em razão do fato de aquelas pessoas 

terem agido dolosamente em desfavor do sujeito passivo direto. Como uma reação 

do direito positivo, tem-se o surgimento de uma relação punitiva, nos precisos 

termos do ordenamento jurídico. 
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O Código Civil estabelece o que vem a ser ato ilícito nos seguintes termos. 

 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligencia ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, 
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou 
social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 

 

Conjugando esses dispositivos legais com as demais normas relativas à 

sujeição passiva indireta, pode-se inferir que só serão tidos como ilícitos tributários 

as condutas que representarem obstruções ao cumprimento das obrigações 

tributárias pelo sujeito passivo direto. Ao analisar o caráter das normas de 

responsabilidade tributária, Maria Rita Ferragut73 assim se expressa 

 

Será primária sancionadora quando o antecedente normativo descrever o 
descumprimento (-c) de uma conduta que competia ao sujeito (futuro 
responsável), implicando a consequência de passar a ser obrigado a 
entregar ao Estado – subsidiária ou pessoalmente – uma quantia 
equivalente àquela que a princípio seria devida pelo contribuinte, a título de 
tributo. 

 

Completando o raciocínio da estudiosa citada, Andréa Medrado Darzé74 

ensina que 

 

Descumprido dever que, direta ou indiretamente, dificulte ou impeça a 
arrecadação de tributos, irrompe uma relação jurídica de caráter 
sancionatório, consubstanciada na própria imputação da obrigação que 
inclui no seu objeto o valor do tributo. Com isso, o ordenamento positivo 
pune o infrator e desestimula a prática de atos dessa natureza. 

 

Dessa forma, pode-se concluir que o ilícito tributário, para fins de 

caracterização da sujeição passiva indireta, deve estar intimamente ligado ao evento 

tributário eleito pelo legislador para compor o antecedente da regra-matriz de 

incidência tributária. Em outros termos, deve estar ligado ao fato gerador do tributo. 
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3.3 A sujeição passiva e sua classificação 

 

Após a análise de algumas importantes questões atinentes à sujeição 

passiva, é chegado o momento de refletir sobre seus possíveis tipos, o que significa 

pensar nos critérios mediante os quais essa disciplina pode ser ordenada e 

classificada. Classificar significa organizar os elementos de um conjunto com a 

utilização de critérios que os separem, de forma que restem respeitadas suas 

semelhanças e/ou diferenças. 

Dois vocábulos chamam a atenção na definição de classificação acima 

exposta: elementos do conjunto e critérios. Inicialmente, determinar-se-á quais são 

os elementos que compõem o conjunto sujeição passiva tributária para, somente 

depois, partir para a escolha dos critérios classificatórios. Em se tratando do 

conjunto da sujeição passiva, pode-se dizer que seus elementos são representados 

pelas diversas situações eleitas pelo legislador para irradiar os respectivos efeitos. 

Para que isso seja possível, há que se buscar, no Código Tributário Nacional, 

todas as formas previstas de sujeição passiva, para, depois, com o auxílio de 

questões diferenciadoras (que determinem suas diferenças específicas), conseguir 

uma classificação juridicamente satisfatória. 

Efetuando uma minuciosa busca nas prescrições normativas do Código 

Tributário Nacional, chega-se a sete possíveis situações, mediante as quais um 

sujeito de direito, pessoa física ou jurídica, pode ser compelido a recolher um tributo 

ou sofrer penalidade tributária. Para isso, há que se pesquisar o referido códex, 

iniciando pelo seu art. 121 e finalizando em seu art. 138, os quais se encontram 

inseridos nos Capítulos IV e V, do Título II, de seu Livro Segundo. Esses tópicos 

tratam, respectivamente, do Sujeito Passivo e da Responsabilidade Tributária. 

Nesse percurso normativo, encontram-se os seguintes sujeitos (ou elementos 

do conjunto): 1) aquele que tem relação pessoal e direta com o fato jurídico tributário 

(inciso I do Parágrafo Único do art. 121); 2) aquele que tem interesse comum no fato 

jurídico tributário (inciso I do art. 124); 3) aquele cuja previsão se encontra 

expressamente na lei ordinária (inciso II do art. 124); 4) aquele que se encontra 

obrigatoriamente vinculado a um fato gerador anterior ou posterior presumido vindo 

a assumir, desde logo, o lugar do contribuinte (art. 128); 5) aquele que se encontra 

numa situação sucessória (arts. 129 a 133); 6) aquele que se encontra numa relação 
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de cunho sancionatório por ilícitos praticados (arts. 134 e 135); e 7) aquele que 

comete infrações dolosas (art. 137). 

Após a fixação de todas as possíveis situações ensejadoras de sujeição 

passiva tributária, pode-se diferenciá-las segundo suas próprias características, 

chegando-se a uma classificação coerente do ponto de vista lógico. 

Importante lembrar que, para que uma classificação seja considerada jurídica, 

os critérios utilizados devem ser eminentemente jurídicos. As classificações não 

devem ser verdadeiras ou falsas, certas ou erradas. Elas, em verdade, são servíveis 

ou inservíveis, dependendo do interesse que guia o intérprete. Nesse sentido, as 

palavras de Roque Antonio Carrazza75 ilustram bem a questão: 

 

Frisamos, com Agustín Gordillo, que não há classificações certas ou 
erradas, mas classificações mais úteis ou menos úteis. Assim, decidir-se por 
uma, em detrimento de outra - e agora invocamos as lições do jusfilósofo 
platino Genaro Carrió -, não é como preferir um mapa fiel a outro que não o 
seja; é como optar pelo sistema métrico decimal, em vez do sistema de 
medição dos ingleses. 

 

Após atentar para a importância da escolha dos critérios classificatórios que 

realmente ordenem o pensamento, há que sopesar nas características dos referidos 

critérios eleitos. Inicialmente, eles devem ter uma juridicidade comprovada, o que 

significa dizer que eles efetivamente contribuem na diferenciação das situações de 

sujeição passiva tributária, buscando classificá-las e ordená-las sob um enfoque 

eminentemente jurídico. Além disso, esses critérios devem contribuir para o 

afloramento das diferenças específicas que existem entre os elementos do conjunto 

sujeição passiva tributária. 

Pretende-se, neste ponto, utilizar-se de uma metodologia buscada nos 

estudos de Lógica Jurídica para se atingir uma classificação coerente. Um dos 

princípios da Lógica Jurídica é o do Terceiro Excluído, que pode assim ser expresso: 

analisada a presença de um determinado atributo “A” nos elementos de um conjunto 

(classe), estes se separarão em duas subclasses, ou seja, aquela composta pelos 

elementos que o possuem e aquela composta pelos demais. Ter-se-iam, assim, dois 
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conjuntos: A (em caso afirmativo) e -A (em caso negativo). Observe que não existe 

uma terceira possibilidade. Pelas palavras de Alaôr Caffé Alves76, 

 

O princípio do terceiro excluído - princípio de alternativa lógica - 
complementar do princípio de contradição, do ponto de vista (a) ontológico 
formula-se assim: “uma coisa é ou não é, não há termo médio”, isto é, 
que seja e ao mesmo tempo não seja, ferindo o princípio de contradição. 
Ou uma coisa existe ou não existe, exclui-se a possibilidade de que 
possa existir e ao mesmo tempo não existir. Isto é impensável, portanto 
é um absurdo. Do ponto de vista (b) lógico, a respeito de uma determinada 
proposição, podemos dizer que ela é verdadeira ou falsa, excluindo, por 
impensável, a hipótese de que seja ao mesmo tempo verdadeira e falsa. 
[...] 
Exclui-se esta terceira hipótese. 

 

Utilizando-se dessa técnica, procurar-se-á classificar a sujeição passiva 

tributária, partindo-se do pressuposto de que esta se constitui em um conjunto 

composto por sete elementos ou sujeitos passivos, todos colhidos dos enunciados 

do Código Tributário Nacional. 

Tomando-se esses sete sujeitos passivos (que se encontram em situações 

jurídicas diversas), pode-se separá-los sob a luz de critérios indagativos da seguinte 

maneira: 

a) Primeiro critério: apresenta relação pessoal e direta com o fato jurídico 

tributário? Em caso afirmativo, trata-se do contribuinte ou sujeito passivo 

direto (inciso I do Parágrafo Único do art. 121); em caso negativo, se 

enquadram os outros seis sujeitos (ou sujeitos passivos indiretos). 

b) Segundo critério: apresenta vinculação com o fato jurídico tributário 

anterior ou posterior presumido vindo a assumir, desde logo, o lugar do 

contribuinte? Em caso afirmativo, trata-se do substituto (art. 128); em caso 

negativo, se enquadram os outros cinco sujeitos (subespécies de 

responsáveis). 

c) Terceiro critério: tem sua previsão totalmente externa ao Código Tributário 

Nacional? Em caso afirmativo, trata-se do responsável ordinário (inciso II do 

art. 124); em caso negativo, enquadram-se os outros quatro sujeitos. 

d) Quarto critério: sua relação jurídica resulta de condutas ilícitas dolosas? 

Em caso afirmativo, trata-se do responsável por infrações (art. 137); em caso 

negativo, se enquadram os outros três sujeitos. 
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e) Quinto critério: sua relação jurídica é gravada obrigatoriamente pela 

solidariedade? Em caso afirmativo, trata-se do responsável por interesse 

comum (inciso I do art. 124); em caso negativo, se enquadram os outros dois 

sujeitos. 

f) Sexto critério: sua relação jurídica apresenta nítido caráter sancionatório? 

Em caso afirmativo, trata-se do terceiro responsável (arts. 134 e 135); em 

caso negativo, trata-se do sucessor responsável (arts. 129 a 133). 

Num arranjo final, chega-se a uma classificação da sujeição passiva tributária 

que assim se apresenta: 

Sujeição Passiva Tributária 

1) Direta (contribuinte); 

2) Indireta: 

2.1) Substituição Tributária (substituto); 

2.2) Responsabilidade (cinco tipos); 

2.2.1) Ordinária (responsável ordinário); 

2.2.2) Por Infrações (responsável por infrações); 

2.2.3) Por Interesse Comum (responsável por interesse comum); 

2.2.4) de Terceiros (terceiro responsável); 

2.2.5) dos Sucessores (sucessor responsável). 

 

Sabe-se que são inúmeras as classificações criadas pela doutrina 

especializada, o que, em grande parte, explica-se pela divergência dos respectivos 

pontos de partida. Não se pretende, aqui, apresentar as várias correntes 

classificatórias, mas apenas discutir duas delas que, salvo melhor juízo, convergem 

com o pensamento adotado neste trabalho. 

Fazendo uma análise da classificação apresentada, pode-se observar que a 

mesma, com algumas adaptações, aproxima-se daquela pensada por Rubens 

Gomes de Souza77: “A sujeição passiva indireta apresenta duas modalidades: 

transferência e substituição; por sua vez a transferência comporta três hipóteses: 

solidariedade, sucessão e responsabilidade.” 

Sua classificação foi alterada quando o autor passou a defender que a 

responsabilidade devia ser tida como um dos gêneros da sujeição passiva indireta, 
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devido ao fato do responsável sempre cumprir uma obrigação de um terceiro. Dessa 

forma, as demais situações deveriam ser consideradas espécies do gênero 

“responsabilidade”. Essa mudança de pensamento fica clara quando Rubens Gomes 

de Sousa78 assim expressa: “Resumindo, na sistemática do CTN responsável é 

tanto o devedor solidário, como o sucessor do devedor, como o obrigado a suprir o 

inadimplemento do devedor, como, finalmente, aquele a quem a lei já designa como 

devedor de obrigação ainda ‘in fieri’.” 

Porém, uma maior aproximação se dá com o trabalho recente desenvolvido 

por Renato Lopes Becho79, que apresenta a seguinte classificação: 

 

a) Sujeição passiva direta: contribuinte 
b) Sujeição passiva indireta 
b.1) substituição    b.2.1.1) por sucessão 
b.2) responsabilidade b.2.1) no CTN  b.2.1.2) de terceiro 
      b.2.1.3) por infrações 
   b.2.2) na legislação não codificada 

 

Dada a quase semelhança entre a classificação desenvolvida neste trabalho e 

a defendida pelo renomado jurista, é forçoso concluir que a mesma trilha um 

caminho juridicamente seguro. Ao manter equivalente estrutura, apenas agrega dois 

tipos de responsabilidade não contemplados pelo citado autor. 

A diferença entre a classificação aqui proposta e a desenvolvida pelo 

professor Renato Lopes Becho reside nas responsabilidades por interesse comum e 

ordinária, que parecem estar implicitamente subentendidas, salvo melhor juízo, na 

responsabilidade na legislação não codificada, utilizando-se as palavras do próprio 

doutrinador, conforme citação acima. Ao que parece, seria mais acertado entender 

que a responsabilidade ordinária equivale à responsabilidade na legislação não 

codificada, sendo a responsabilidade por interesse comum de outro tipo, tendo em 

vista sua expressa previsão no Código Tributário Nacional. 

Apresentada a classificação proposta por este trabalho, far-se-á um 

necessário corte metodológico: apenas será objeto de desenvolvimento a sujeição 

passiva indireta na modalidade de responsabilidade ordinária, uma vez que se trata 

do objeto principal da presente pesquisa. As demais modalidades de sujeição 
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passiva tributária, embora apresentem destacada relevância dentro do sistema 

tributário nacional, não serão aqui desenvolvidas. 

 

3.3.1 A responsabilidade ordinária e a necessária inclusão do inciso II do art. 124 do 

Código Tributário Nacional como forma de buscar a completude normativa através 

do legislador ordinário 

 

Este tópico será dedicado à responsabilidade ordinária (subespécie de 

responsabilidade tributária, que, por sua vez, apresenta-se como espécie do gênero 

sujeição passiva indireta), tendo em vista ser o objetivo principal deste trabalho. 

Buscar-se-á entender o que levou o legislador complementar a estabelecer a 

responsabilidade ordinária através do inciso II do art.124 do Código Tributário 

Nacional, além de justificar sua presença neste diploma normativo. 

Denomina-se responsabilidade ordinária aquela que, dentre todas as outras 

espécies de responsabilidade, não foi regulada pelo Código Tributário Nacional, cujo 

legislador preferiu deixar essa tarefa para a lei ordinária. E, ao que parece, agiu com 

cristalina sensatez: em razão das inúmeras materialidades tributárias, entendeu que 

não lhe era possível ter conhecimento de todas as situações em que se faria 

necessária a inclusão de um responsável tributário, com o objetivo de garantir o 

recolhimento do tributo ou penalidade pecuniária (quando as normas de 

responsabilidade apresentam um caráter sancionatório). 

Assim, através do inciso II, do art. 124, do Código Tributário Nacional, 

estabeleceu-se que o legislador ordinário teria a competência para criar novas 

responsabilidades (caso entendesse necessário), além daquelas previstas naquele 

diploma legislativo. Assim dispõe o enunciado da lei complementar tributária: 

 

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
................................................................. 
II – as pessoas expressamente designadas por lei. 

 

Um fato que chama a atenção, no dispositivo transcrito, é que o Código 

Tributário Nacional apenas definiu a forma com que o responsável se relacionaria 

com o contribuinte. A forma escolhida foi a solidariedade, que mantém os dois 

sujeitos passivos na mesma posição em relação à dívida tributária, sem preferência 

por qualquer deles, ou seja, sem benefício de ordem. As específicas características 
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da solidariedade serão mais bem delineadas nos tópicos 3.4.1 e 3.4.2, os quais 

foram reservados para a análise das solidariedades civil e tributária. 

O legislador responsável pela expedição dos enunciados prescritivos do 

Código Tributário Nacional procurou prever, como é natural em direito positivo, todas 

as situações em que a inclusão de uma sujeição passiva indireta seria indicada. E 

isso foi feito com mãos de cirurgião, vez que os Capítulos IV e V, do Título II, do 

Livro Segundo, do Código Tributário Nacional contemplam uma gama enorme de 

responsabilidades que buscam alcançar a quase totalidade das situações jurídicas 

em que a inclusão de um responsável seria recomendada. 

Há que se lembrar, nesse ponto do trabalho, que o legislador, que é fruto de 

sua historicidade, apresenta-se limitado historicamente, o que significa dizer que a 

ele é impossível antever novas situações que se apresentem no futuro. Essa 

limitação é uma característica natural do homem e não há como eliminá-la; é algo 

intrínseco ao ser humano. Porém o direito positivo, com suas regras específicas, cria 

suas próprias soluções para poder conviver com essa forma de limitação. 

As constantes modificações pelas quais passa a sociedade colaboram com o 

agravamento desse problema. Assim, o direito positivo, frente ao fato de surgirem 

novas situações jurídicas dantes impensadas, deve criar suas próprias saídas. 

Ao tratar do assunto, Herbert Lionel Adolphus Hart80 expõe que: “os 

legisladores humanos não podem ter o conhecimento de todas as combinações 

possíveis de circunstâncias que o futuro pode trazer. Essa imprevisibilidade traz 

consigo uma relativa imprecisão dos objetivos.” 

E aqui se encontra uma importante convergência entre as ideias defendidas 

neste trabalho e a opção do legislador do Código Tributário Nacional em incluir um 

dispositivo que destravasse a matéria tratada, permitindo que novas inclusões de 

responsáveis pudessem ser feitas pelos diversos legisladores ordinários (federal, 

distrital, estaduais e municipais). Consciente de sua limitação (imposta pela sua 

própria natureza histórica) em antever todas as situações que justificassem a 

inclusão de um responsável tributário, o legislador fez incluir o inciso II, do art. 124, 

no texto normativo codificador. Nada mais sábio. Dessa forma, é que o dispositivo 

deve ser interpretado. 
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Ao agir dessa maneira, o legislador complementar deixa a seguinte 

mensagem jurídica: os enunciados prescritivos que tratam de responsabilidade 

tributária não se restringem àqueles previstos no Código Tributário Nacional, 

devendo ser colhidos também nas diversas leis ordinárias, o que significa dizer que 

o códex tributário não é taxativo ao tratar da questão, se limitando a prever algumas 

delas. 

Por vezes, o legislador opta por disciplinar as matérias de uma forma 

enumerativa (como são os casos dos art. 151 e 156 do Código Tributário Nacional, 

bem como a Lista de Serviços Anexa à Lei Complementar n. 116, de 31 de julho de 

2003). Nos citados dispositivos legais, o legislador preferiu enumerar as 

modalidades de suspensão e extinção das obrigações tributárias e listar os serviços 

que entendia tributados. Ao eleger essa maneira de legislar, ele em nada altera o 

trabalho do intérprete, pois deve ter em mente que as modalidades suspensivas e 

extintivas das obrigações tributárias por ele relacionadas não se esgotam em seus 

incisos, o que também ocorre com a relação de serviços passíveis de tributação pelo 

ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos 

Municípios e do Distrito Federal) que, nem de longe, deve almejar a alcunha de 

taxativa. A referida lista provocou (e provoca até hoje) acalorados debates sobre sua 

natureza (taxativa ou exemplificativa), o que não ocorre em relação ao tema da 

responsabilidade tributária, exatamente pelo fato do legislador complementar ter sido 

sensível à questão. 

Em dissertação desenvolvida sobre definição conotativa, Guilherme Lopes de 

Moraes81 sustenta que 

 

Presumindo-se a onisciência do legislador (o que parece impossível), poder-
se-ia, apenas a título de investigação filosófica, aceitar que, no momento da 
votação de determinado texto de lei, o legislador tivesse condições de listar 
todas as situações passíveis de ocorrência futura (e também passada). 
Apenas a pretexto de filosofar poder-se-ia aceitar que o legislador se 
encontrasse em condições de regrar taxativamente determinada matéria, 
como é o caso dos exemplos utilizados acima (lista de serviços, suspensão 
e extinção das obrigações tributárias). 

 

Dessa forma, no que se refere à responsabilidade tributária, há que se 

concluir que tal problema foi, de antemão, solucionado com a inclusão do inciso II, 
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do art. 124, do Código Tributário Nacional, o qual demonstra, de forma cristalina, 

que as situações ali previstas não gozam de exclusividade, ou, melhor dizendo, que 

não há taxatividade no texto codificador. Indo além, o legislador complementar 

prescreveu que a lei ordinária teria competência para ampliar a relação das 

situações configuradoras de responsabilidade tributária e que seriam, 

obrigatoriamente, na modalidade de solidariedade. 

Um exemplo dessa responsabilidade pode ser encontrado na legislação 

federal que dispõe sobre as contribuições sociais previdenciárias, mais 

especificamente no inciso VI, do art. 30, da Lei n. 8.212/1991. Embora esse tema 

seja tratado em pormenores no Capítulo V deste trabalho, há que se registrar, neste 

ponto, a posição de Renato Lopes Becho82. 

 

A hipótese de solidariedade do art. 30 da Lei n. 8.212/1991 pode, em 
princípio, tanto ser entendida sob a circunstância descrita no inc. I quanto 
pelo inc. II do art. 124 do CTN. Pelo que está no inc. II é fácil afirmar: o CTN 
prevê, no art. 124, II, que a lei pode designar como devedoras solidárias 
outras pessoas, além dos contribuintes. O legislador, na Lei de Custeio da 
Seguridade Social, apenas usou da faculdade autorizada pelo legislador 
complementar. 

 

Importante consignar que, para o citado autor, trata-se de uma 

responsabilidade de terceiros estipulada pelo legislador ordinário83, com o que não 

se pode concordar. Ao utilizar de sua faculdade autorizada pelo legislador 

complementar, o legislador ordinário o faz com fundamento de validade no inciso II, 

do art. 124, do Código Tributário Nacional e não ancorado nos dispositivos relativos 

à responsabilidade de terceiros (arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional). 

Esse ponto merece ser devidamente destacado: a responsabilidade ordinária é tema 

tratado unicamente pela lei ordinária própria, enquanto as outras subespécies de 

responsabilidade tributária já se encontram devidamente delineadas no corpo da lei 

complementar tributária. 
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3.4 Responsabilidade tributária e os três possíveis efeitos relacionais: 

solidariedade, subsidiariedade e pessoalidade 

 

Pretende-se aqui analisar a forma com que se relacionam os diversos sujeitos 

passivos, quando estes se encontram obrigados a uma mesma dívida tributária. 

Interessante observar que essa diversidade pode se dar pela existência de vários 

contribuintes (ver exemplo de Renato Lopes Becho84), pela existência de vários 

responsáveis (inúmeros solidários, nos termos do inciso VI, do art. 30, da Lei n. 

8.212/1991) ou ainda pelas presenças simultâneas do contribuinte e do responsável. 

Inicialmente, analisar-se-á a solidariedade, para depois ingressar-se nas figuras da 

subsidiariedade e da pessoalidade. 

Diante das diversas possibilidades de múltiplos sujeitos passivos comporem o 

polo passivo da obrigação tributária, não seria correto aceitar que a solidariedade 

possa ser tida como um tipo de responsabilidade tributária, como se essa relação 

somente se estabelecesse entre os responsáveis. Como visto, há também 

solidariedade entre contribuintes, o que descarta a possibilidade de a mesma ser 

relacionada entre os tipos de responsabilidade, como querem alguns autores, a 

exemplo de Rubens Gomes de Souza85 e Maria Rita Ferragut86. 

Nessa mesma linha de raciocínio, encontra-se Regina Helena Costa87, para a 

qual 

 

Importa salientar que a solidariedade, sob esse fundamento, não constitui 
modalidade de sujeição passiva indireta, como sustentam alguns 
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doutrinadores, visto que os devedores solidários não são terceiros, 
porquanto realizam a situação fática descrita na hipótese de incidência. Por 
intermédio desse expediente, não se inclui terceira pessoa no polo passivo 
da obrigação tributária, representando apenas “forma de graduar a 
responsabilidade daqueles sujeitos que já compõem o polo passivo”. 

 

Há que se considerar, ainda, o caráter relacional do vocábulo solidariedade. 

Se alguém é solidário, não o é simplesmente por ser. Explica-se. A qualidade de “ser 

solidário” requer um complemento. Em outras palavras, se alguém “é solidário”, é em 

relação a alguém e não de forma isolada. 

Essas breves linhas já autorizam a imputação à qualidade de solidário, de um 

algo a mais de relacional. Dessa forma, dizer-se que uma responsabilidade é 

solidária é o mesmo que afirmar que os respectivos sujeitos passivos indiretos 

guardam, entre si, uma relação que os coloca em pé de igualdade frente ao 

cumprimento de uma determinada prestação tributária. E só. 

A sujeição passiva indireta prevista no inciso I, do art. 124, do Código 

Tributário Nacional (responsabilidade por interesse comum), é solidária, conforme 

expressamente previsto no dispositivo. A pergunta é óbvia: trata-se de 

responsabilidade por interesse comum ou solidária? Essas duas situações 

caracterizam-se por serem relações mutuamente excludentes? 

Posta a questão nestes termos, há que se entender que a situação trazida à 

baila denota apenas um tipo de responsabilidade tributária: por interesse comum. 

Essa situação jurídica é que caracteriza o tipo de responsabilidade, ou seja, 

caracterizado o interesse comum dos sujeitos ligados a uma determinada 

materialidade tributária, restará configurada a responsabilidade. Sobre este tipo de 

responsabilidade, Paulo de Barros Carvalho88 assim se posiciona: 

 

O interesse comum dos participantes na realização do fato jurídico tributário 
é o que define, segundo o inc. I, o aparecimento da solidariedade entre os 
devedores. A expressão empregada, sobre ser vaga, não é um roteiro 
seguro para a identificação do nexo que se estabelece entre os devedores 
da prestação tributária. 

 

O ser solidária da relação é algo adicional, acessório. Dessa forma, há que se 

concluir que tal responsabilidade se enquadra na modalidade por interesse comum, 

com a adjetivação de solidária. Atente-se que o qualificativo poderia ser outro 

(subsidiária, por exemplo). 
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Respondendo à segunda questão, há que se entender que não são 

excludentes as duas situações (caracterizar simultaneamente o interesse comum e a 

solidariedade). A primeira situação caracteriza o tipo da responsabilidade (ou como 

a mesma se apresenta dentro de uma classificação), enquanto a segunda a 

qualifica. Assim, pode-se perfeitamente afirmar que tal responsabilidade caracteriza-

se pelo interesse comum e se apresenta na forma de solidariedade. 

Ao lado da relação de solidariedade, há, ainda, as de subsidiariedade e de 

pessoalidade. Esses dois tipos de relação que se estabelecem entre a pluralidade 

de sujeitos passivos, ao lado da solidariedade, completam o quadro relacional dos 

efeitos que se estabelecem entre eles. 

Ter-se-á solidariedade quando os sujeitos passivos forem obrigados, de forma 

isolada, à dívida completa, quer dizer, embora exista uma pluralidade de sujeitos 

passivos, todos são obrigados à mesma pela sua totalidade. Outra característica 

importante da solidariedade tributária é que não há que se falar em benefício de 

ordem, nos termos do Parágrafo único, do art. 124, do Código Tributário Nacional. 

Os próximos tópicos serão destinados a uma abordagem mais ampla da 

solidariedade, tema que será estudado sob seus enfoques civil e tributário. 

A subsidiariedade, por sua vez, representa uma relação sequencial, o que 

significa dizer que a dívida será cobrada primeiramente de um determinado sujeito 

passivo para, somente depois, ser buscado no patrimônio de outro devedor o 

cumprimento da obrigação tributária. Uma das situações que enseja essa relação 

entre os diversos sujeitos passivos da responsabilidade subsidiária é a prevista no 

inciso II, do art. 133, do Código Tributário Nacional89. 

No caso da subsidiariedade, assim como ocorre com a solidariedade, há uma 

diversidade de sujeitos passivos, todos obrigados à totalidade da dívida tributária. 

Porém a relação do responsável subsidiário com a respectiva obrigação tributária 

tem caráter secundário ou suplementar. 

A terceira e última forma com que a responsabilidade se apresenta é na 

modalidade de pessoalidade. Em verdade, nesta modalidade, não há propriamente 
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uma relação entre o sujeito passivo direto e o indireto, uma vez que o responsável, 

em razão da configuração de determinadas situações jurídicas (ilícitas), passa a 

compor o polo passivo da relação tributária de forma individualizada, com a 

consequente exclusão do contribuinte. Um dos exemplos clássicos de 

responsabilidade pessoal é a responsabilidade por infrações, expressamente 

prevista nos diversos incisos do art. 137, do Código Tributário Nacional, mediante os 

quais os agentes respondem exclusivamente com seu patrimônio pessoal pelas 

dívidas tributárias contraídas em razão de infrações cometidas. Em outras palavras, 

a situação configuradora da responsabilidade tem como efeito jurídico a exclusão do 

contribuinte do polo passivo da relação tributária e a consequente inclusão do 

adquirente, que permanece como único devedor, ou seja, numa relação 

individualizada com o sujeito ativo. 

 

3.4.1 Solidariedade civil 

 

Inicialmente deve-se tratar o tema da solidariedade sob a ótica do Direito Civil 

para, somente depois, fazer-se uma análise de sua correspondência com o Direito 

Tributário. Para fins civis, uma obrigação será considerada solidária quando houver 

multiplicidade de credores e/ou devedores, conforme prescrição do art. 264, do 

Código Civil: “Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre 

mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à 

dívida toda.” 

Podem ser colhidas, deste dispositivo, quatro características principais: 1) 

pluralidade de credores ou devedores (ou ambas); 2) multiplicidade de vínculos; 3) 

unidade do objeto da prestação; e 4) corresponsabilidade dos interessados. 

Essa quarta característica é acrescentada por Maria Helena Diniz90, já que 

 

[...] o pagamento da prestação efetuado por um dos devedores extingue a 
obrigação dos demais, embora o que tenha pago possa reaver dos outros 
as quotas de cada um; e o recebimento por parte de um dos cocredores 
extingue o direito dos demais, embora o que tenha embolsado fique 
obrigado, perante os demais, pelas parcelas de cada um. 
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Dessa forma, ao ser quitada uma obrigação solidária, a referida 

corresponsabilidade tem o efeito de provocar a extinção de inúmeros direitos e 

deveres, bem como o surgimento de outros. 

A indivisibilidade da obrigação solidária não decorre de particularidades de 

seu objeto, mas do próprio vínculo que se estabelece entre os diversos credores e 

devedores. Tal obrigação não é, por natureza, indivisa, mas assim é tratada por 

expressa previsão legal ou contratual, conforme previsão do art. 265, do Código 

Civil91. Dessa forma, a solidariedade deve ser entendida como uma exceção à 

divisibilidade do crédito e do débito quando concorrerem mais de um credor e/ou 

devedor. Para Zelmo Denari92, 

 

Nosso Código, filtrado nos princípios romanísticos, acolheu este postulado – 
como de resto o fizeram todos os códigos de tipo latino, inclusive o Código 
de Napoleão – sob o fundamento de que, na dúvida, as convenções se 
interpretam em favor do devedor. Todos refletem uma posição 
tradicionalista e conservadora, pouca afeita aos impactos saudáveis da 
comunhão e visivelmente predisposta a encarar a solidariedade como um 
fenômeno anômalo, quando menos, excepcional. 

 

Há que se fazer um corte metodológico no sentido de centrar a atenção na 

solidariedade passiva, uma vez que, em matéria tributária (a ser discutida no 

próximo tópico), é a que suscita maiores discussões. O art. 275, do Código Civil, 

assim dispõe: “Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns 

devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, 

todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.” 

O referido dispositivo deixa claro que a solidariedade passiva tem como 

principal efeito o fato de os devedores obrigarem-se ao pagamento total da dívida, o 

que visa assegurar o direito do credor. Nas palavras de Sílvio Rodrigues93, 

 

[...] se por acaso um dos devedores, ou dois deles se tornarem insolventes, 
não sofrerá prejuízo o credor, pois cobrará do devedor remanescente a 
totalidade do crédito. Sua garantia aumenta, indiscutivelmente, pois só 
deixará de receber a prestação inteira se todos os devedores solidários 
ficarem insolventes. 
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Além de assegurar o adimplemento da prestação, a solidariedade passiva traz 

outros benefícios ao credor, como lembra Washington de Barros Monteiro94 na 

seguinte passagem 

 

Além da função de segurança, objetivando proporcionar integral satisfação 
ao credor, avulta ainda na obligatio correalis passiva outro importante traço, 
o de sua comodidade. Sendo vários devedores, que respondem 
indistintamente pela totalidade do débito, escolhe o credor dentre eles, para 
exigir pagamento, o mais solvável, o de maior idoneidade financeira, ou 
então o mais fácil de ser encontrado, evitando assim, multiplicação de 
demandas e maior esforço no recebimento do crédito. 

 

Uma importante questão que se coloca frente ao estudo da solidariedade 

passiva diz respeito a sua relação jurídica: esta seria caracterizada pela unidade ou 

pela multiplicidade? Há que se entender que várias obrigações se encontram 

reunidas na obrigação solidária. Assim, fica patente que, ao se contrair uma relação 

obrigacional solidária, o devedor passa a responder não apenas pela sua própria 

parte, mas também pelas dos demais devedores. Se ele vier a cumprir integralmente 

com a prestação, poderá ingressar com ação de cobrança em desfavor dos demais 

buscando resgatar, de cada um, suas respectivas parcelas. A ideia da multiplicidade 

de relações na solidariedade está mais consentânea com as diretrizes normativas do 

Código Civil, como se pode extrair de seu art. 26695, o qual comprova que são 

diversas as relações jurídicas que se estabelecem com cada titular individualmente 

considerado. 

Nesse mesmo sentido, encontra-se Andréa Medrado Darzé96 a qual expõe 

que: 

 

Apesar da aparência de relação única, a solidariedade passiva encerra 
tantas obrigações quantas forem os devedores envolvidos. 
Os próprios efeitos imputados pelo Código Civil à solidariedade passiva 
afirmam o motivo dessa conclusão. Diversas são as passagens em que fica 
evidente que cada devedor solidário é considerado pela lei como sujeito 
autônomo, livre na administração dos seus próprios interesses e, por 
conseguinte, na estipulação de particularidades em seus respectivos laços 
obrigacionais. 
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O próprio Código Civil corrobora esta linha de pensamento através de 

algumas prescrições normativas presentes em seu texto, como é o caso dos arts. 

277 e 278, transcritos a seguir. 

 

Art. 277. O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por 
ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até à concorrência 
da quantia paga ou relevada. 
Art. 278. Qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional, estipulada 
entre um dos devedores solidários e o credor, não poderá agravar a posição 
dos outros sem consentimento destes. 

 

Dessa forma, mesmo estipulando em sentido contrário, o art. 264, do Código 

Civil (transcrito linhas atrás), deve se curvar a uma interpretação sistemática. Mesmo 

que o dispositivo faça referência à expressão mesma obrigação, é de se concluir 

que são várias, pois assim se justifica a existência de diversos regimes jurídicos 

próprios para cada devedor solidário. Conclui-se, então, que existe uma identidade 

do objeto (prestação única), embora haja uma pluralidade de relações. 

Outro importante argumento que corrobora essa linha de pensamento diz 

respeito à inexistência de contemporaneidade em relação à solidariedade passiva. 

Isso significa dizer que uma obrigação pode nascer apenas em relação a um 

determinado devedor e se tornar solidária posteriormente em razão da ocorrência de 

um fato jurídico que tenha como efeito a inclusão de um novo devedor. A simples 

possibilidade de ocorrer essa sucessão temporal de vínculos demonstra que a 

obrigação solidária não se caracteriza por ser una. 

É importante salientar que a solidariedade não pode ser entendida como uma 

relação gravada por uma coincidência de interesses, afirmação essa confirmada 

pelo próprio art. 285, do Código Civil, que admite expressamente a existência de 

dívidas que interessam apenas a um dos devedores: “Art. 285. Se a dívida solidária 

interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para 

com aquele que pagar.” 

Em verdade, o que existe é uma comunhão de fins, ideia já delineada por 

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda97 nos seguintes termos: 

 

As relações jurídicas entre os credores solidários não provêm de igualdade 
de conteúdo, porque o conteúdo pode ser diferente para as obrigações 
singulares. Os credores ou devedores estão unidos, por fôrça de lei ou 

                                                           
97

 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: Parte Especial (Direito das 

Obrigações). Tomo XXII. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 417. 



93 
 

voluntariamente, porque têm todos o mesmo fim. O fim é que é comum. Daí 
caracterizar-se a solidariedade ativa pela finalidade de se satisfazer 
qualquer dos credores e a solidariedade passiva pela satisfação do credor 
por qualquer um dos devedores. Se não há o fim comum, solidariedade não 
há. 

 

Após análise do instituto da solidariedade sob as hostes da legislação civil, 

buscar-se-á estudá-la na seara tributária, com vistas a entender as relações que se 

estabelecem entre os sujeitos passivos tributários. 

 

3.4.2 Solidariedade tributária 

 

Em matéria tributária, é muito utilizada essa forma relacional de sujeição 

passiva por garantir ao Estado um instrumento eficaz que imprime maior efetividade 

a sua tarefa arrecadatória. Embora esteja sendo tratada em tópico separado (o que 

atende a fins puramente pedagógicos), a solidariedade tributária não possui uma 

autonomia em relação a sua correspondente civil. Importa dizer que tudo o que foi 

discutido no tópico anterior se aplica à solidariedade tributária, com exceção de 

algumas nuances de cunho civil, como é o caso de uma obrigação solidária poder 

ser estabelecida contratualmente, por exemplo. Este entendimento é compartilhado 

por Zelmo Denari98: “[...] deve-se negar à solidariedade tributária a autonomia 

estrutural que lhe atribui o destacado setor doutrinário: continua sendo regida pelas 

mesmas regras que disciplinam o instituto no campo civilístico.” 

Havendo solidariedade tributária entre os diversos sujeitos passivos indiretos 

(ou diretos), os mesmos são considerados como um todo, o que permite ao fisco 

cobrar de qualquer deles indistintamente a dívida tributária. Pode-se, dessa forma, 

escolher, dentre eles, aquele que apresenta maior idoneidade financeira. 

Uma classificação da solidariedade passiva tributária importante para o 

desenrolar do presente estudo é a que a divide em dois tipos, a saber: 1) 

solidariedade paritária; e 2) solidariedade dependente. 

A primeira ocorre quando dois ou mais sujeitos de direito realizam a (ou 

participam da realização da) situação jurídica motivadora do nascimento da 

prestação tributária (fato jurídico tributário). Em virtude dessa ocorrência, pode se 

dizer que são equivalentes e convergentes os interesses de todos os sujeitos 

passivos quando da constituição da obrigação. Há que se acrescentar que uma 
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única ocorrência fática estabelece o nascimento contemporâneo de várias relações 

obrigacionais entre os distintos sujeitos passivos, como é caso da copropriedade de 

um imóvel urbano para fins de tributação do IPTU. 

Em segundo lugar, tem-se caracterizada a solidariedade dependente quando, 

entre os sujeitos passivos, se encontrarem pessoas em diferentes situações: uns, 

partícipes diretos do fato jurídico tributário ensejador da prestação, e outros, 

pessoas alheias a esse fato, porém obrigadas à mesma prestação em virtude da 

incidência de nova norma jurídica (da responsabilidade). 

Zelmo Denari99 assim se refere à solidariedade dependente: 

 

ainda que o pressuposto típico esteja relacionado com uma só pessoa, 
subsiste a coobrigação solidária porque o legislador tributário fez acrescer 
ao pressuposto monossubjetivo a figura do responsável. Tal modelo de 
relação passiva plurissubjetiva recebeu a denominação de dependente, 
terminologia que bem caracteriza a preeminência, ou melhor, a 
prejudicialidade da obrigação tributária principal acrescida (dependente). 

 

Parte da doutrina (Luciano Amaro100, Rubens Gomes de Souza101 e Maria 

Rita Ferragut102), enxerga no art. 124, do Código Tributário Nacional, a previsão de 

uma responsabilidade solidária, como se o dispositivo estabelecesse um dos tipos 

de responsabilidade, o que se mostra uma visão distorcida da solidariedade (efeito 

relacional entre os sujeitos passivos, conforme analisado no item 3.4). Conforme 

análise realizada no item 3.3 deste capítulo, o art. 124, do Código Tributário 

Nacional, prescreve dois tipos de responsabilidade: por interesse comum e ordinária. 

Outra parte da doutrina entende que há dois tipos de solidariedade: 1) natural 

(prevista pelo inciso I); e 2) legal (prevista pelo inciso II). Entre esses autores, 

encontra-se Sacha Calmon Navarro Coêlho103, para o qual 

 

O inciso I noticia a solidariedade natural. É o caso dos dois irmãos que são 
co-proprietários pro indiviso de um trato de terra. Todos são, naturalmente, 
co-devedores solidários do imposto territorial rural (ITR). O inciso II diz 
respeito à solidariedade legal, instituída por lei, muita vez implicando pessoa 
que não realizou o fato gerador da obrigação. 
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Aliomar Baleeiro104 afirma que o interesse comum previsto no inciso I, do art. 

124, do Código Tributário Nacional, necessita de lei que o determine. Isso porque a 

previsão do referido dispositivo não seria suficiente para disciplinar a matéria. Há 

que se registrar o desacerto da afirmação feita pelo ilustre jurista, uma vez que, caso 

assim fosse, restaria sem sentido o inciso II do mesmo dispositivo legal, uma vez 

que todas as hipóteses estariam na disciplina desse enunciado. Faz-se necessário 

entender que são duas disposições legais com conteúdos diversos. Enquanto a 

responsabilidade do inciso I, do art. 124, do Código Tributário Nacional se perfaz 

com a configuração do interesse comum (sem a necessidade de outra lei dispor a 

respeito), a do inciso II, e somente esta, requer a participação do legislador 

ordinário. Assim, situações outras, que não se enquadrarem na hipótese do inciso I, 

deverão ser regradas por lei ordinária. 

Vêm em auxílio desta afirmação os ensinamentos de Luciano Amaro105: 

 

O art. 124 do Código Tributário Nacional prevê hipótese de solidariedade 
(item I), admitindo que a lei poderá definir outras situações de solidariedade 
(item II). [...] 
Anote-se, em primeiro lugar, que se os casos de interesse comum 
precisassem ser explicitados em lei, como disse Aliomar Baleeiro, o item I 
do art. 124 seria inútil, pois as hipóteses todas estariam na disciplina do 
item II. Nos casos que se enquadrarem no questionado item I a 
solidariedade passiva decorre desse próprio dispositivo, sendo 
desnecessário que a lei de incidência o reitere. 

 

Ainda com relação aos dois incisos do art. 124, do Código Tributário Nacional, 

pode-se afirmar que cada um teve um destinatário próprio. Enquanto o inciso I 

destina-se à pessoa competente para constituir o crédito tributário, o inciso II tem 

seu fiel apontado para o legislador ordinário, ao qual compete legislar sobre matéria 

que envolva a inclusão de sujeitos passivos indiretos no polo passivo da relação 

tributária. 

Ao concluir esse tópico, quer-se deixar claro que a solidariedade foi a forma 

eleita pela lei complementar tributária para relacionar, no interior da relação jurídico-

tributária, os novos sujeitos passivos que venham a ser incluídos nas relações 
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tributárias em razão de designação expressa por lei (inciso II) ou em virtude da 

configuração jurídica do interesse comum (inciso I). 
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CAPÍTULO IV 

A NORMA JURÍDICA DA RESPONSABILIDADE FUNDAMENTADA NO ART. 124, 

II DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E OS LIMITES DO LEGISLADOR 

ORDINÁRIO 

 

4.1 As relações axiológicas existentes entre os dispositivos constitucionais 

tributários, os enunciados prescritivos do Código Tributário Nacional e as 

respectivas leis ordinárias 

 

Discutir valores num trabalho de pesquisa como esse, requer o ingresso num 

campo altamente subjetivo, que exige conhecimentos mais aprofundados em outras 

áreas do saber humano, como é o caso da Psicologia, por exemplo. Esse não é o 

objetivo da presente pesquisa, que busca apenas mostrar a presença de diversos 

valores, nos enunciados jurídico-prescritivos, os quais devem ser observados nos 

diversos processos criadores de direito positivo. 

Retomando as ideias delineadas no Capítulo I, restou demonstrado que, 

como todas as normas que compõem o ordenamento jurídico, os enunciados 

constitucionais são portadores de inúmeros valores, entre os quais podemos citar a 

segurança jurídica, a busca da justiça, o respeito ao sujeito passivo da relação 

tributária etc. Para que o referido ordenamento possa alcançar esses valores, é 

necessário um sem-número de enunciados prescritivos, os quais não conseguem se 

esgotar no Texto Constitucional. O Diploma Magno é extremamente complexo e 

pode ser analisado por diversas facetas, como sua forma, seu conteúdo, seu fim etc. 

Essa complexidade não passou despercebida para José Afonso da Silva106: 

 

A constituição é algo que tem, como forma, um complexo de normas 
(escritas ou costumeiras); como conteúdo, a conduta humana motivada 
pelas relações sociais (econômicas, políticas, religiosas etc.); como fim, a 
realização de valores que apontam para o existir da comunidade; e, 
finalmente, como causa criadora e recriadora, o poder que emana do povo. 
Não pode ser compreendida e interpretada, se não tiver em mente essa 
estrutura, considerada como conexão de sentido, como é tudo aquilo que 
integra um conjunto de valores. 
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O constituinte de 1988 optou por expedir enunciados sobre inúmeros 

assuntos, diferentemente de outros países que buscaram constituições mais 

sintéticas. Diversos temas presentes nas normas constitucionais poderiam ser 

tratados de forma infraconstitucional, porém há que se respeitar essa tradição que 

vem de longa data. Há que se entender que essa decisão é fruto dos valores 

presentes na cultura brasileira, onde reina a crença de que os enunciados, na 

medida do possível, devem disciplinar as matérias em minúcias. A esse respeito, 

Alexandre de Moraes107 ensina que: 

 

As constituições sintéticas preveem somente os princípios e as normas 
gerais de regência do Estado, organizando-o e limitando seu poder, por 
meio da estipulação de direitos e garantias fundamentais (por exemplo: 
Constituição norte-americana); diferentemente das constituições analíticas, 
que examinam e regulamentam todos os assuntos que entendam relevantes 
à formação, destinação e funcionamento do Estado (por exemplo: 
Constituição brasileira de 1988). 

 

Na parte que se refere mais especificamente às normas relativas ao Sistema 

Tributário Nacional (Capítulo I, do Título VI), o constituinte também prescreveu de 

forma abundante. Principalmente no que diz respeito à repartição das competências 

tributárias, relativas aos impostos destinados às diferentes unidades federadas, 

assunto que compõe as Seções III, IV e V do citado capítulo (arts. 153 a 156). 

Num país com uma gana arrecadatória sem limites, como é o caso do Brasil, 

essa decisão é digna de aplauso. Agindo assim, o constituinte busca uma maior 

segurança jurídica, vez que as alterações dos dispositivos constitucionais requerem 

procedimentos altamente específicos, com controles mais precisos. Isso significa 

que a Constituição rígida, como é o caso da brasileira, só pode ser alterada 

mediante processos e exigências formais especiais, diferentes e mais difíceis que 

aqueles exigidos para as alterações das leis ordinárias ou mesmo complementares. 

Em um país continental como o Brasil, caracterizado por uma diversidade 

cultural e financeira muito grande, é de se entender e aceitar que as diretrizes 

constitucionais tendam a ser mais abrangentes, dispondo sobre assuntos que, 

muitas vezes, poderiam ser tratados pela legislação infraconstitucional. Assim, tal 

decisão é louvável em razão de a nação ser dividida em mais de cinco mil unidades 

administrativas, entre federal, distrital, estaduais e municipais. 
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Dessa forma, o constituinte dedicou todo um capítulo para tratar do Sistema 

Tributário Nacional e, aquilo que entendeu ser possível repassar à lei complementar, 

o fez expressamente. Observa-se, ainda, que, para diversos outros assuntos, optou 

por exigir apenas lei ordinária. 

Nos casos em que as normas constitucionais exigem regramento por lei 

complementar, o próprio Texto Constitucional faz referência expressa a esse tipo de 

diploma normativo. A divergência se dá em saber qual seria o exato papel da lei 

complementar prevista no caput do art. 146, da Constituição Federal. Ao traçar o 

papel da referida lei complementar, o constituinte utilizou três incisos, dando a 

entender que aquela lei teria uma função tripartida. 

Numa análise mais lógica, alguns autores (entre eles Paulo de Barros 

Carvalho108) passaram a defender que as funções da lei complementar seriam 

apenas duas. Tal afirmação baseava-se na crença de que a lei complementar em 

comento teria a única função de ser o veículo introdutório das normas gerais de 

direito tributário, as quais, por sua vez, teriam dois específicos objetivos: 1) dispor 

sobre os conflitos de competência entre as unidades tributantes; e 2) regular as 

limitações ao poder de tributar. 

Há que se registrar que essa discussão remonta aos enunciados da 

Constituição Federal de 1967, que também prescrevia literalmente uma função 

tripartida da lei complementar. Foram anos de debates sobre o tema sem que se 

chegasse a um consenso; enquanto uns defendiam a corrente tripartite, outros 

entendiam que a corrente bipartida seria a mais correta em termos lógico-jurídicos. 

O constituinte de 1988 entendeu por bem repetir a estrutura presente na 

Constituição anterior (§ 1º, do art. 18, da Constituição Federal de 1967109), 

desatendendo os anseios daquela parcela de doutrinadores. O caso que fica patente 

nas palavras de Paulo de Barros Carvalho110: 

 

O mencionado art. 146, com seus três incisos, repartindo-se o último 
também em três alíneas, não representa menos do que a confirmação cabal 
do que predicara a chamada escola bem comportada do Direito Tributário 
brasileiro. Se nele não pudermos divisar o tino do político arguto, do 
legislador atento às proporções e à magnitude do sistema jurídico positivo, 
uma coisa ficou suficientemente clara: é o subproduto de um trabalho de 
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pressão política, exercida sobre a Comissão de Tributos da Constituinte de 
1988, e que surtiu efeitos admiráveis, porque busca reproduzir fielmente a 
mensagem doutrinária sustentada com tanta veemência. 

 

Entre essas (duas ou três) funções, temos aquela expressa na alínea “a”, do 

inciso III, do art. 146, do Código Tributário Nacional, que faz referência à definição 

de tributos e suas espécies e, de maneira mais específica, em relação aos impostos, 

seus fatos geradores (ou também suas materialidades), bases de cálculo e 

contribuintes. Alguns doutrinadores entendem que o vocábulo contribuintes deve ser 

interpretado de uma forma extensiva111, no sentido de abranger também os 

responsáveis pelo recolhimento dos impostos. 

Levando-se em consideração que o Código Tributário Nacional foi aprovado 

em 1966 e que a atual Constituição Federal data de 1988, é lícito afirmar que o 

constituinte tinha plenas condições de diferenciar contribuinte de sujeito passivo, 

cuja diferença se encontra precisamente nos incisos I e II, do art. 121, do Código 

Tributário Nacional. Ao se fazer tal afirmação, quer-se prestigiar a técnica histórica 

de interpretação, que consiste em resgatar o contexto no qual a norma foi expedida. 

Além do mais, a mensagem do constituinte, como repisado no Capítulo I, carrega os 

valores desse emissor de normas e, ao optar pelo vocábulo contribuinte, quis fazer 

expressa referência ao sujeito passivo realizador do fato jurídico tributário. 

E isso não deve soar como algo estranho ao direito positivo. Buscando um 

exemplo simples, pode-se dizer que o constituinte, ao utilizar o vocábulo mercadoria 

para compor a materialidade do ICMS, tinha a plena consciência de seu significado. 

O mesmo se dá quando se analisa o termo propriedade, do qual se utilizou o 

constituinte para fazer a previsão do IPVA. Não se pode imaginar um processo 

legislativo sem que seus atores principais (os legisladores) desconheçam o sentido 

dos vocábulos por eles utilizados. 

Há muito que a linguagem científica do Direito, mais especificamente a do 

Direito Tributário pátrio, tem presente a diferenciação semântica dos conceitos 
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contribuinte e responsável. Confundir esses dois termos jurídicos significa 

menosprezar o ingente esforço do cientista, além de retirar a segurança pela qual 

reclamam os mandamentos constitucionais. E isso, insiste-se, não significa sustentar 

a prevalência de uma interpretação literal, mas sim um respeito incondicional ao 

método sistemático de interpretação. Vista sob essa ótica, não deve soar estranha a 

afirmação de que o constituinte, em verdade, optou pelo vocábulo contribuinte em 

lugar da expressão sujeito passivo. 

Tal entendimento é corroborado pelo fato de o próprio Código Tributário 

Nacional, à época da promulgação da Constituição Federal de 1988, já assim o 

prescrever. Há que se aceitar a ideia de que os arts. 121 a 138, do Código Tributário 

Nacional, dispositivos já presentes na legislação pátria, influenciaram as decisões 

legislativas constitucionais. 

Outro aspecto a ser analisado neste ponto do presente trabalho é o fato de a 

Constituição ter feito referência à obrigação (alínea “b”, do inciso III, da Constituição 

Federal), da qual fazem parte tanto o contribuinte quanto o responsável. A leitura 

desse dispositivo justifica a afirmação de que o Código Tributário Nacional deveria, 

em regra, prescrever todas as situações relacionadas ao responsável tributário. Em 

verdade, o legislador do Código Tributário Nacional optou por prescrever todas as 

regras de responsabilidade que entendeu possíveis de regramento. É o caso dos 

quatro tipos de responsabilidades tributárias (por interesse comum, por sucessão, de 

terceiros e por infrações), deixando para o legislador ordinário a tarefa de regrar a 

responsabilidade ordinária, exatamente pelo fato de que sua especificidade em 

razão da materialidade de cada tributo assim o exigia. 

E aqui reside uma questão de suma importância para a presente pesquisa: 

assim como o constituinte repassa para a lei complementar a função de criar regras 

adicionais em relação a tributos, onde estaria o impedimento jurídico de a lei 

complementar fazer o mesmo em relação à lei ordinária? Não há nada que impeça 

tal expediente por parte do legislador complementar, se este entender que o 

assunto, diante de sua especificidade, requer tratamento por lei ordinária. Esse 

assunto será objeto de análise mais detida em tópico próprio a ele destinado. 

Ao concluir-se o presente item, urge acrescentar que os valores presentes 

nas normas constitucionais devem servir como vetores para a elaboração das leis 

complementares, com também os valores insertos nessas devem orientar a 

elaboração das leis ordinárias. Como dito no Capítulo I, há que se imaginar a 
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existência de um fundamento de validade axiológico, organizando e disciplinando a 

atividade legislativa hierarquicamente inferior. O legislador infraconstitucional tem 

seus limites estabelecidos nas normas hierarquicamente superiores, encontrando 

nelas seu fundamento de validade. Em matéria tributária, a Constituição fundamenta 

a lei complementar que, por sua vez, embasa as leis ordinárias federais, estaduais e 

municipais. 

O mesmo ocorre nos processos interpretativos dos diversos enunciados. 

Construir uma mensagem jurídica requer a estrita observância dos valores contidos 

nesses enunciados, bem como em outros existentes em enunciados 

hierarquicamente superiores. 

 

4.1.1 O valor expresso pelo inciso II do art. 124 do Código Tributário Nacional 

 

Em inúmeras passagens do códex tributário, pode-se ver que o legislador faz 

referência à lei, o que significa dizer que a matéria será da competência do 

legislador ordinário. Pode-se exemplificar com os arts. 3º, 4º, 82, 97, 114, 121, II, 

128 e outros, servindo essa relação apenas para demonstrar que é juridicamente 

coerente essa postura legislativa. Assim como a Constituição Federal não teria 

condições de regrar todas as disciplinas necessárias ao bom funcionamento do 

sistema do direito positivo, o mesmo ocorre com a lei codificadora tributária. Em 

razão disso, a opção do legislador complementar foi de repassar à lei ordinária as 

competências para tratar de matérias que, em seu entender, seriam mais bem 

delineadas ordinariamente por se referirem a materialidades tributárias específicas. 

Assim, ao tratar da responsabilidade tributária (matéria nitidamente afeta à lei 

complementar), o legislador complementar optou por repassar parte de sua 

competência ao legislador ordinário. Isso significa que, embora tenha tratado da 

responsabilidade tributária de maneira detida, o legislador complementar entendeu 

que a matéria ali não poderia ser esgotada, cabendo ao legislador ordinário positivar 

novas regras, desde que com respeito àquelas já tratadas no Código Tributário 

Nacional. E isso foi feito expressamente pelo inciso II, do art. 124, do referido 

diploma legal. Esse dispositivo expressa, de maneira cabal, os valores do legislador 

complementar, para o qual o compartilhamento dessa competência com o legislador 

ordinário mostra-se salutar. Com isso, demonstra que a participação do legislador 

ordinário é questão de extrema necessidade. 
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Pode-se dizer que as principais situações ensejadoras de responsabilidade 

foram pensadas e tratadas pelo legislador responsável pela codificação do Direito 

Tributário pátrio. O dispositivo acima citado deixa clara a ideia de que novas 

relações de responsabilidade tributária podem ser acrescentadas pelo legislador 

ordinário, desde que não disponham sobre as situações ali tratadas. Além disso, a 

mensagem do legislador é cristalina ao afirmar que as responsabilidades, doravante 

criadas, deverão estar caracterizadas pelo atributo da solidariedade, tema já 

discutido anteriormente. 

Pode-se refutar essa linha de raciocínio com a alegação de que o inciso II, do 

art. 124, encontra-se fora do capítulo próprio dedicado à responsabilidade tributária 

(Capítulo V, do Título II, do Livro Segundo, do Código Tributário Nacional). 

Divergências como essa são comuns no estudo do direito positivo. O que vem em 

socorro da posição defendida neste trabalho, é exatamente a técnica da 

interpretação sistemática, o que significa dizer que as construções das mensagens 

jurídicas devem considerar um maior espectro normativo, ou seja, devem observar 

todas as normas relativas à sujeição passiva tributária, as quais não se encontram 

unicamente no Capítulo IV, do Título II, do Livro Segundo, do Código Tributário 

Nacional. 

O diploma normativo complementar tributário trata a responsabilidade 

tributária em capítulo diverso daquele destinado ao sujeito passivo e nem por isso 

pode-se afirmar que são temas distintos. Da mesma maneira, embora pareça tratar 

de solidariedade, o art. 124, do Código Tributário Nacional, estabelece dois tipos de 

responsabilidade (por interesse comum e ordinária). O mesmo ocorre com o art. 128, 

do mesmo diploma legal, que não trata tecnicamente de responsabilidade, mas de 

substituição tributária. 

A escolha do legislador em posicionar os assuntos dentro de um texto de lei 

deve seguir uma lógica própria, porém o não atendimento a essa regra básica não 

pode ser interpretado em detrimento da sistematicidade do direito positivo. 

Há que se entender que o legislador complementar, através do enunciado 

prescritivo do inciso II, do art. 124, estabelece duas coisas importantes: uma 

mensagem jurídica e um determinado valor. A mensagem é de que cabe ao 

legislador ordinário, caso entenda necessário, criar novas hipóteses de 

responsabilidade tributária, afora aquelas já expressamente previstas no texto do 

Código Tributário Nacional, numa espécie de competência concorrente em matéria 
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de responsabilidade tributária. E o valor expresso pela norma é exatamente a 

confiança depositada no legislador ordinário, que passa a dividir com o legislador 

complementar a difícil tarefa de normatizar o assunto. 

Indubitavelmente, o inciso II, do art. 124, buscou, de maneira expressa, 

permitir o alargamento do rol das situações já previstas em termos de 

responsabilidade tributária, diferentemente do que se deu com o art. 141, do Código 

Tributário Nacional, cuja mensagem é nitidamente restritiva, conforme se pode 

observar na leitura do citado dispositivo. 

 

Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica 
ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 
previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 
de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 
respectivas garantias. 

 

Observa-se a contrariedade das diretrizes axiológicas acima estabelecidas 

entre os dois dispositivos em comento. Enquanto o inciso II, do Art. 124, do Código 

Tributário Nacional, aponta no sentido de dividir a tarefa normativa com o legislador 

ordinário, o art. 141, da mesma lei, de forma categórica, expressamente, exclui 

qualquer tentativa de inovação da matéria. 

A análise desses dois dispositivos permite enxergar as motivações 

axiológicas que moveram o legislador complementar: a confiança no legislador 

ordinário em termos de responsabilidade tributária e certa reserva no que diz 

respeito à normatização sobre as formas de suspensão, extinção e exclusão do 

crédito tributário. 

Com o passar dos anos, o tema da responsabilidade tributária passou a 

figurar como uma das grandes questões do Direito Tributário Nacional. As 

administrações tributárias, frente às crescentes dificuldades de realização dos 

créditos tributários, tanto na esfera administrativa quanto nas execuções fiscais, 

passaram a olhar mais atentamente para os sujeitos passivos indiretos, 

principalmente, para os responsáveis tributários. Interpretações tendenciosas de 

cunho fiscalista passaram a ocupar o centro dessas discussões e essa evolução foi 

acompanhada por teses contrárias, o que fez com que esse tema se tornasse um 

campo fértil para o embate das mais diversas valorações e interpretações. 
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4.2 A desconfiança no legislador ordinário 

 

Enquanto o Estado, em regra geral, busca interpretar as normas relativas à 

responsabilidade tributária visando uma maior garantia de realização do crédito 

tributário, o sujeito passivo indireto supostamente alcançado por elas trilha caminho 

inverso. Um e outro se embasam no princípio da legalidade tributária. Esta diretriz 

jurídica pode ser interpretada tanto no sentido de assegurar o direito da Fazenda 

Pública em acionar todos os mecanismos próprios para a efetivação do crédito 

tributário, como também por funcionar como uma proteção ao patrimônio pessoal de 

terceiros não relacionados diretamente com a ocorrência do fato jurídico tributário. 

A experiência mostra que o Estado é pródigo em legislar indevidamente em 

benefício próprio112, o que leva ao cometimento de várias atrocidades jurídicas. Não 

se quer com isso dizer que haja má-fé por parte do Estado, mas interpretações a 

seu favor que, por vezes, não se sustentam, gerando um sem-número de ações de 

inconstitucionalidades que tramitam nos tribunais. 

Importa registrar que, mesmo saindo vencedor de uma lide tributária, o sujeito 

passivo é enormemente prejudicado por sofrer transtornos financeiros e emocionais, 

sem contar o consumo de tempo que esses processos lhe geram. 

Retomando-se a questão da atuação legislativa estatal, em matéria de 

responsabilidade tributária, não é exagerado pensar que o Estado tentará atingir o 

máximo de sujeitos passivos possível, para, com isso, facilitar sua ação 

arrecadatória. Daí surgir, de forma muito natural, certa desconfiança da comunidade 

jurídica no legislador, principalmente quando este se encontra na função de expedir 

comandos normativos ordinários. 

Esse sentimento de desconfiança em relação aos órgãos legislativos estatais 

(qualificado como um valor tipicamente negativo) conduz o intérprete a adotar uma 

postura mais restrita em assuntos de competência. Essa possibilidade de alargar ou 

restringir um conceito, dependendo dos interesses e finalidades do intérprete, foi 

objeto de análise do Capítulo II, da presente pesquisa, quando do estudo dos 

conceitos jurídicos indeterminados. 

De um lado, o sujeito passivo indireto buscando mitigar a pretensão estatal de 

incluí-lo nas relações tributárias e, de outro, o Estado procurando avançar em campo 
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 Veja-se o exemplo do famigerado art. 13 da Lei n. 8.620/1993, o qual foi declarado parcialmente 

inconstitucional no RE n. 562.276-PR, relatado pela eminente Ministra Ellen Gracie. 
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que não lhe compete. Nesse embate jurídico-axiológico, o Poder Judiciário é 

chamado a se posicionar e suas decisões criam novas relações jurídicas. 

Mesmo nesse contexto jurídico de absoluta desconfiança no legislador 

ordinário, o julgador deve decidir com isenção, devendo observar e respeitar os 

valores expressos nos enunciados prescritivos do Código Tributário Nacional. 

 

4.3 O fundamento de validade da responsabilidade ordinária 

 

Embora se tenha, ao longo do presente trabalho, deixado claro que a 

responsabilidade ordinária tem seu fundamento de validade, precisamente, no inciso 

II, do Art. 124, do Código Tributário Nacional, nunca é demais repisar essa questão, 

uma vez que a doutrina não tem isso como algo claro. Assim, esse tópico visa 

mostrar como são vacilantes as interpretações desse dispositivo legal, que, muitas 

vezes, só o enxergam como o veículo introdutor da solidariedade em termos 

tributários. 

Andréa Medrado Darzé113, nesse contexto, defende que: 

 

O Código Tributário Nacional fixou, em seu art. 124, alguns requisitos para 
se estabelecer a solidariedade pelo pagamento do tributo: 
[...] 
Grande parte da doutrina costuma denominar essas duas regras de 
solidariedade como: i. de fato (inciso I) e ii. de direito (inciso II). A 
classificação proposta repousa na ideia de que, enquanto a primeira norma 
teria como pressuposto uma realidade fáctica - o interesse comum na 
situação que é fato gerador da obrigação principal -, a segunda decorreria 
de mera disposição legal. As premissas firmadas ao longo desse trabalho, 
entretanto, nos impedem de compartilhar esse entendimento. 

 

Da mesma maneira, REGINA HELENA COSTA114 afirma que: “O art. 124 

prevê duas hipóteses de solidariedade: a) em relação às pessoas que tenham 

interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal; e 

b) referente às pessoas expressamente designadas em lei.” 

Importante observar que as citações acima refletem o pensamento da maioria 

dos doutrinadores, que insiste em enxergar o art. 124, do Código Tributário 

Nacional, apenas como o enunciado introdutor da solidariedade, como se esse 
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 DARZÉ, Andréa Medrado. Responsabilidade Tributária: Solidariedade e Subsidiariedade. São Paulo: 

Noeses, 2010. p. 227. 
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 COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário: Constituição e Código Tributário Nacional. 4. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2014. p. 212. 
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veículo normativo carregasse essa única mensagem. Há que se expandir a 

interpretação desse dispositivo legal, uma vez que o mesmo possui outra importante 

função dentro do sistema normativo tributário brasileiro, como se verá adiante. 

O inciso I, do referido artigo, presta-se a dirigir o trabalho do aplicador da lei 

tributária e pode se referir tanto à solidariedade, porventura existente entre sujeitos 

passivos diretos (contribuintes), como também àquela que se estabelece entre 

sujeitos passivos indiretos (responsáveis e substitutos). Dessa forma, quando se 

disse que esse dispositivo fazia a previsão de um dos tipos de responsabilidade, por 

interesse comum, estava-se a contemplar apenas uma de suas duas funções. Isso 

quer dizer que esse dispositivo não estabelece a solidariedade por interesse comum, 

mas sim que o interesse comum será o fator determinante para obrigar, de forma 

solidária, a eventual pluralidade de sujeitos passivos diretos e indiretos. 

Já o inciso II, foco principal deste tópico, tem uma função muito diferente do 

anterior. Ele se dirige ao legislador ordinário, não para dizer-lhe que a solidariedade 

tributária deve ser prevista em lei. A mensagem do referido dispositivo fundamenta, 

de maneira cabal, a competência daquele legislador, o qual, mediante essa diretriz 

jurídica, se movimenta no sentido de estabelecer novas situações configuradoras de 

responsabilidade tributária. 

Diferentemente do inciso I, o inciso II não contempla as situações de 

pluralidade de sujeitos passivos diretos, pois estas situações já se encontram 

contempladas pelas regras-matrizes dos diversos tributos. O que se quer dizer é que 

as próprias regras-matrizes de incidência tributária estabelecem quem serão os 

contribuintes (quando esses forem plurais), ficando para o legislador das normas 

jurídicas de responsabilidade a função de escolher as pessoas que figurarão como 

sujeitos passivos indiretos nessa modalidade (responsáveis). 

Inúmeros autores defendem que o legislador ordinário pode criar novas 

modalidades de responsáveis, porém não especificam onde se encontra o 

fundamento de validade dessa competência. É o caso de Andréa Medrado Darzé115, 

que afirma que: 

 

[...] para se apropriar de terceiros na condição de responsável, o legislador 
terá duas opções: i. acompanhar as prescrições específicas da Seção II e 
seguintes do Capítulo V do Título III do CTN (artigos 130 a 137 e qualquer 
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 DARZÉ, Andréa Medrado. Responsabilidade Tributária: Solidariedade e Subsidiariedade. São Paulo: 

Noeses, 2010. p. 69-70. 
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outro que venha a ser acrescido a esta relação); ou ii. definir, ele próprio, o 
desenho estrutural da norma de responsabilidade tributária. A permissão 
para optar por esta segunda alternativa, todavia, está condicionada à 
observância de mais de um requisito, só que agora de ordem legal. 

 

Outros ainda enxergam no art. 128, do Código Tributário Nacional, a 

fundamentação jurídica da competência do legislador ordinário em estabelecer 

novas modalidades de responsabilidade. Acerca desta questão, destaca Sacha 

Calmon Navarrro Coêlho116 que 

 

Na sistemática do Digesto Tributário, o termo responsabilidade abarca as 
hipóteses de transferência e substituição, sujeitadas a idênticos critérios de 
permissividade jurídica. 
A primeira conclusão a tirar é a de que o CTN não esgotou o assunto. Os 
artigos 129 a 138 tratam dos grupos mais importantes da responsabilidade 
por “transferência” (sucessão, terceiros etc.). As palavras inaugurais do art. 
128 – “Sem prejuízo do disposto neste Capítulo, a lei pode atribuir...” – 
evidenciam que outras espécies, principalmente as de substituição, podem 
ser instituídas pela legislação ordinária das pessoas políticas da Federação. 
A lei a que se refere o CTN no art. 128 será federal, estadual ou municipal, 
conforme seja o caso e o interesse. 

 

Dessa forma, vê-se que não há uniformidade de entendimento em relação ao 

fundamento de validade da competência do legislador ordinário, aqui estudada. Isso 

demonstra as dificuldades e a importância de se estabelecer um caminho seguro 

para a perfeita compreensão da disciplina. 

Que fique clara a posição adotada neste trabalho: o Código Tributário 

Nacional prevê a possibilidade de o legislador ordinário criar novas modalidades de 

responsáveis tributários além daqueles já previstos. E essa possibilidade tem seu 

fundamento de validade no inciso II, do art. 124, daquele diploma normativo. Ao 

estabelecer novas responsabilidades, o legislador ordinário deve atentar para o 

caráter obrigatoriamente solidário das relações entre os sujeitos passivos indiretos. 

Há que se considerar, ainda, a função do art. 128, do Código Tributário 

Nacional, nesse contexto. Numa interpretação sistemática, fica nítido seu papel de 

simples limitador do legislador ordinário, o que não diminui sua importância. Ao se 

utilizar o vocábulo simples, se quer salientar que este dispositivo não tem o condão 

de fundamentar a competência do legislador ordinário, mas de limitá-la. Essa função 

limitadora do art. 128, do Código Tributário Nacional, será objeto de análise em 

tópico posterior. 
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Dessa maneira, o inciso II, do art. 124, do Código Tributário Nacional, é o 

dispositivo que verdadeiramente sustenta a competência ordinária para criar novas 

modalidades de responsabilidade tributária. 

Mesmo sem usar a expressão responsabilidade ordinária, importa registrar 

que os tribunais entendem necessária a fundamentação do responsável nos termos 

do inciso II, do art. 124, do Código Tributário Nacional, porém, ao fazê-lo, 

erroneamente se referem à solidariedade, como se esta fosse a razão de existir do 

citado dispositivo legal. Isso pode ser observado pela passagem abaixo, retirada do 

voto do Ministro Relator Benedito Gonçalves no REsp n. 1.305.856-SP117. 

 

Registre-se também que a responsabilidade tributária de quem não reveste 
da condição legal de contribuinte, tal como previsto no art. 121, I, do CTN, 
depende de expressa previsão normativa, como previsto no art. 121, II, do 
mesmo diploma legal, porém não pode ser aleatória ou arbitrária, mas deve 
calcar-se na solidariedade obrigacional (art. 124, I e II, do CTN) ou na 
ocorrência de infração, como preconiza o art. 135 do CTN. 

 

Em outras decisões, pode-se ver que os tribunais, ao analisarem o inciso II, 

do art. 124, do Código Tributário Nacional (juntamente com outros dispositivos de lei 

ordinária), fazem referência a uma responsabilidade solidária. Isso ratifica a 

afirmação de que esse enunciado fundamenta um tipo de responsabilidade, 

obrigatoriamente solidária, na mesma linha de raciocínio desenvolvido neste 
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 TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VENDA DE COMBUSTÍVEL A OUTRO ESTADO DA 

FEDERAÇÃO. RECOLHIDO O ICMS PELA ALÍQUOTA INTERESTADUAL DE 7%. 

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 121, I E II, DO CTN. EXIGÊNCIA DE ANTERIOR 

DEMONSTRAÇÃO DE SOLIDARIEDADE (ART. 124, I E II, DO CTN) OU CONDUTA INFRACIONAL 

APTA A GERAR VÍNCULO JURÍDICO (ART. 135, CAPUT, DO CTN). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 

1. Analisa-se no presente feito a possibilidade de o Fisco paulista, sem investigar a boa-fé do vendedor, exigir 
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Fisco paulista, em verdade, busca a tributação do ICMS, pela alíquota interna, em face de a mercadoria ter sido 

desviada de seu destino final, com possível venda no próprio estado. No entanto, não conseguiu demonstrar que 

a recorrente tenha realizado essa operação fraudulenta, circunstância essa indispensável à caracterização do 

próprio sujeito passivo que praticou o fato econômico empregado na aplicação da alíquota interna. 5. É 

incontroverso que, na operação comercial, foram cumpridas todas as exigências fiscais, com a emissão das 

respectivas notas de venda. Nesse contexto, não há como exigir da vendedora outras provas, que a ela não 

incumbe; não bastando presumir a simulação quanto ao destino das mercadorias. 6. Recurso conhecido e provido 

para afastar a exigência fiscal de que a recorrente pague a diferença entre as alíquotas de ICMS incidente nas 

operações internas. 

(STJ - REsp: 1.305.856 - SP, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Data de Julgamento: 11/06/2013, T1 - 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2013) 
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trabalho. Em decisão unânime, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao decidir 

o AG 00028296020144059999-AL118, demonstra entender que: “Tais evidências 

fáticas autorizam a incidência do disposto no artigo 30, IX, da Lei nº 8.212/91 c/c o 

art. 124, II, do CTN. Logo, sendo solidariamente obrigadas as pessoas 

expressamente designadas por lei, imputa-se a responsabilidade tributária [...].” 

Na mesma linha do julgado acima, o Tribunal Regional Federal, da 2ª Região, 

assim se expressa na ementa do AGRAVO AGV 64871-RJ 2000.02.01.053634-2119: 

“A responsabilidade solidária entre empresas pertencentes a um mesmo grupo 

econômico decorre de lei (art. 124, II, do CTN c/c art. 30, inciso IX, da Lei n.º 

8.212/91).” Na mesma linha de pensamento, o Superior Tribunal de Justiça, através 

da ementa no Resp. 1.144.884-SC120. 
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 TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL. CONFIGURAÇÃO DE GRUPO 

ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 30, IX, DA LEI Nº 8.212/91 C/C ART. 124, II, 

DO CTN. 1. A dívida tributária impugnada é relativa a créditos devidos à Seguridade Social. Especificamente 

quanto a esse tipo de crédito, o art. 30, IX, da Lei nº 8.212 dispõe que "as empresas que integram grupo 

econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes dessa lei". 

Portanto, a responsabilidade solidária pelas obrigações previdenciárias decorre de expressa disposição legal, 

tendo como pressuposto apenas a exigência de que as empresas envolvidas estejam inseridas dentro de um 

mesmo conglomerado econômico, sendo irrelevante, para tal desiderato, a comprovação de fraude ou a 

participação de cada um delas no fato gerador. 2. No caso sub examine, a agravante trouxe aos autos documentos 

capazes de comprovar, prima facie, indícios de existência de grupo econômico entre a agravada (Central 

Açucareira usina Santa Maria S/A) e a empresa Agro Industrial São Gonçalo. De acordo com a referida 

documentação, restou evidenciado que ambas as sociedades estão umbilicalmente ligadas, já que atuam no 

mesmo ramo de atividade econômica, desenvolvem suas atividades mediante cessão de capital e patrimônio 

entre si, e são administradas pelas mesmas pessoas (Srs. Márcio de Vasconcelos Silva, Marceal Vasconcelos 

Silva e Glênio Vasconcelos Cedrin), o que denotam a unicidade no controle das referidas empresas. Tais 

evidências fáticas autorizam a incidência do disposto no artigo 30, IX, da Lei nº 8.212/91 c/c o art. 124, II, do 

CTN. Logo, sendo solidariamente obrigadas as pessoas expressamente designadas por lei, imputa-se a 

responsabilidade tributária à empresa Agro Industrial São Gonçalo pelo pagamento dos débitos em questão. 3. 

Agravo de instrumento provido. 

(TRF-5 - AG: 00028296020144059999 AL, Relator: Desembargador Federal Roberto Machado, Data de 

Julgamento: 13/11/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/11/2014) 
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Além dos julgados, acima citados, há ainda um importante posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal que praticamente resume as ideias traçadas no presente 

trabalho, demonstrando estar em total conformidade com este. Trata-se do RE 

562.276 PR121, cuja ementa apresenta a seguinte passagem: 

                                                                                                                                                                                     
HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. 

DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. 

ARTIGO 173, I, DO CTN. AJUDA DE CUSTO. DIÁRIAS. DESCARACTERIZAÇÃO. NATUREZA 

SALARIAL CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DECONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 306 

DO STJ. 1. Não havendo no acórdão omissão, contradição ou obscuridade capaz de ensejar o acolhimento da 

medida integrativa, tal não é servil para forçar a reforma do julgado nesta instância extraordinária. Com efeito, 

afigura-se despicienda, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a refutação da totalidade dos argumentos 

trazidos pela parte, com a citação explícita de todos os dispositivos infraconstitucionais que aquela entender 

pertinentes ao desate da lide. 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não constitui 

cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova testemunhal e pericial quando o magistrado julgar 

suficientemente instruída a demanda, esbarrando no óbice da Súmula n. 7 do STJ a revisão do contexto fático-

probatórios dos autos para aferir se o acervo probatório é ou não satisfatório. Precedentes. 3. O Tribunal de 

origem declarou que "é fato incontroverso nos autos que as três embargantes compartilham instalações, 

funcionários e veículos. Além disso, a fiscalização previdenciária relatou diversos negócios entre as empresas 

como empréstimos sem o pagamento de juros e cessão gratuita de bens, que denotam que elas fazem parte de um 

mesmo grupo econômico. O sócio-gerente da Simóveis, Sr. Écio Sebastião Back tem um procuração que o 

autoriza a praticar atos de gerência em relação às outras empresas, sendo irmão do sócio-gerente delas. Ou seja, 

no plano fático não há separação entre as empresas, o que comprova a existência de um grupo econômico e 

justifica o reconhecimento da solidariedade entre as executadas/embargantes" (grifei). 4. Incide a regra do art. 

124, inc. II, do CTN c/c art. 30, inc. IX, da Lei n. 8.212/91, nos casos em que configurada, no plano fático, a 

existência de grupo econômico entre empresas formalmente distintas mas que atuam sob comando único e 

compartilhando funcionários, justificando a responsabilidade solidária das recorrentes pelo pagamento das 

contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos trabalhadores a serviço de todas elas 

indistintamente. 5. "O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de 

ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos 

casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o 

mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia 

do débito" (REsp 973733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 18.9.2009, submetido à sistemática do 

art. 543-C do CPC e da Res. STJ n. 8/08).6. A Corte a quo, soberana no delineamento das circunstâncias fáticas, 

observou que, apesar de denominadas como diárias e ajuda de custo, as verbas eram pagas de forma habitual, em 

valores fixos e expressivos, aos mesmos empregados e sem que fosse comprovada a execução dos serviços a que 

elas se destinavam ou a realização de viagens, "simplesmente para aumentar a sua remuneração". Correta, pois, a 

conclusão pela natureza salarial para fins de incidência da contribuição previdenciária. 7. "Os honorários 

advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do 

advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte" (Súmula n. 306 do STJ). 8. Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. 

(STJ - REsp: 1144884 SC 2009/0114242-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de 

Julgamento: 07/12/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2011) 
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 DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NORMAS GERAIS DE DIREITO 

TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS DE SOCIEDADE LIMITADA. ART. 

13 DA LEI 8.620/93. INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL. REPERCUSSÃO GERAL. 

APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS DEMAIS TRIBUNAIS. 1. Todas as espécies tributárias, entre as quais as 

contribuições de seguridade social, estão sujeitas às normas gerais de direito tributário. 2. O Código Tributário 

Nacional estabelece algumas regras matrizes de responsabilidade tributária, como a do art. 135, III, bem como 

diretrizes para que o legislador de cada ente político estabeleça outras regras específicas de responsabilidade 

tributária relativamente aos tributos da sua competência, conforme seu art. 128. 3. O preceito do art. 124, II, no 

sentido de que são solidariamente obrigadas “as pessoas expressamente designadas por lei”, não autoriza o 

legislador a criar novos casos de responsabilidade tributária sem a observância dos requisitos exigidos pelo art. 

128 do CTN, tampouco a desconsiderar as regras matrizes de responsabilidade de terceiros estabelecidas em 

caráter geral pelos arts. 134 e 135 do mesmo diploma. A previsão legal de solidariedade entre devedores – de 

modo que o pagamento efetuado por um aproveite aos demais, que a interrupção da prescrição, em favor ou 



112 
 

 

2. O Código Tributário Nacional estabelece algumas regras matrizes de 
responsabilidade tributária, como a do art. 135, III, bem como diretrizes para 
que o legislador de cada ente político estabeleça outras regras específicas 
de responsabilidade tributária relativamente aos tributos da sua 
competência, conforme seu art. 128. 
3. O preceito do art. 124, II, no sentido de que são solidariamente obrigadas 
as pessoas expressamente designadas por lei, não autoriza o legislador a 
criar novos casos de responsabilidade tributária sem a observância dos 
requisitos exigidos pelo art. 128 do CTN, tampouco a desconsiderar as 
regras matrizes de responsabilidade de terceiros estabelecidas em caráter 
geral pelos arts. 134 e 135 do mesmo diploma. 

 

Analisando o início da passagem acima, é lícito extrair a compreensão de que 

o art. 128, do Código Tributário Nacional, estabelece as diretrizes para a criação de 

novas responsabilidades pelo legislador ordinário federal, estadual, distrital ou 

municipal. Isso não quer dizer que é a partir dele que tal competência é derivada. O 

fundamento de validade se encontra exatamente no inciso II, do art. 124, do mesmo 

diploma legal, conforme se verifica pela leitura do segundo parágrafo da referida 

transcrição. A eminente Ministra Ellen Gracie fez consignar tal entendimento ao 

afirmar que o legislador não pode exercer essa competência como bem lhe 

aprouver, devendo observar os requisitos exigidos pelo art. 128, do Código 

                                                                                                                                                                                     
contra um dos obrigados, também lhes tenha efeitos comuns e que a isenção ou remissão de crédito exonere a 

todos os obrigados quando não seja pessoal (art. 125 do CTN)– pressupõe que a própria condição de devedor 

tenha sido estabelecida validamente. 4. A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra 

matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária, cada uma com seu pressuposto de 

fato e seus sujeitos próprios. A referência ao responsável enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou tercero) 

evidencia que não participa da relação contributiva, mas de uma relação específica de responsabilidade 

tributária, inconfundível com aquela. O “terceiro” só pode ser chamado responsabilizado na hipótese de 

descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a Administração Tributária, estabelecidos, ainda 

que a contrario sensu, na regra matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha contribuído para a 

situação de inadimplemento pelo contribuinte. 5. O art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que 

estejam na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando pratiquem atos com 

excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Desse modo, apenas o sócio com poderes de 

gestão ou representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade entre o 

ilícito (mal gestão ou representação) e a conseqüência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade. 6. 

O art. 13 da Lei 8.620/93 não se limitou a repetir ou detalhar a regra de responsabilidade constante do art. 135 do 

CTN, tampouco cuidou de uma nova hipótese específica e distinta. Ao vincular à simples condição de sócio a 

obrigação de responder solidariamente pelos débitos da sociedade limitada perante a Seguridade Social, tratou a 

mesma situação genérica regulada pelo art. 135, III, do CTN, mas de modo diverso, incorrendo em 

inconstitucionalidade por violação ao art. 146, III, da CF. 7. O art. 13 da Lei 8.620/93 também se reveste de 

inconstitucionalidade material, porquanto não é dado ao legislador estabelecer confusão entre os patrimônios das 

pessoas física e jurídica, o que, além de impor desconsideração ex lege e objetiva da personalidade jurídica, 

descaracterizando as sociedades limitadas, implica irrazoabilidade e inibe a iniciativa privada, afrontando os arts. 

5º, XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição. 8. Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 

8.620/93 na parte em que determinou que os sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada 

responderiam solidariamente, com seus bens pessoais, pelos débitos junto à Seguridade Social. 9. Recurso 

extraordinário da União desprovido. 10. Aos recursos sobrestados, que aguardavam a análise da matéria por este 

STF, aplica-se o art. 543-B, § 3º, do CPC. 

(STF - RE: 562276 PR, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 03/11/2010, Tribunal Pleno, Data 

de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO) 
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Tributário Nacional. Dessa forma, é cristalino o papel limitador deste enunciado 

normativo, que deve nortear o legislador ordinário no exercício da competência 

recebida através do inciso II, do art. 124, do Código Tributário Nacional. Há ainda 

um segundo fator limitador: as regras matrizes, de responsabilidade tributária, já 

estabelecidas pelo Código Tributário Nacional. 

Assim, do trecho transcrito da ementa acima, pode-se vislumbrar três 

importantes conclusões: 1) o inciso II do art. 124 é o fundamento de validade para a 

criação de novas responsabilidades pelo legislador ordinário; 2) o legislador 

ordinário deve guiar-se pelas diretrizes e requisitos estabelecidos pelo art. 128 do 

mesmo diploma legal (função limitadora da referida competência); e 3) este mesmo 

legislador deve respeitar as regras matrizes já estabelecidas no Código Tributário 

Nacional. 

A primeira conclusão coaduna com as ideias delineadas neste tópico, 

enquanto as outras duas serão objeto de análise no Tópico 4.5 deste capítulo, o qual 

será reservado para tratar dos limites impostos ao legislador ordinário. 

Com apoio no entendimento dos tribunais acima citados, há que se concluir 

que a responsabilidade tributária ordinária, caracterizada pela solidariedade entre os 

sujeitos passivos, funda-se (ou é fundamentada) no inciso II, do art. 124, do Código 

Tributário Nacional, acompanhado de outros dispositivos legais, agora oriundos das 

leis ordinárias próprias dos diversos entes federados. Dessa forma, deve-se 

entender corroborada a classificação apresentada nesta pesquisa, no sentido de não 

pairar dúvidas sobre o papel do inciso II, do art. 124, do Código Tributário Nacional, 

no sistema tributário pátrio: servir de fundamento de validade para novas 

responsabilidades tributárias a serem estabelecidas pelos diversos legisladores 

ordinários. 

 

4.4 A diversidade das materialidades tributárias como fator determinante para 

a previsão da responsabilidade ordinária 

 

Fixado o papel jurídico-sistemático do inciso II, do art. 124, do Código 

Tributário Nacional, há que pensar no que levou o legislador complementar a abrir 

espaço ao legislador ordinário para, juntamente com aquele, estabelecer situações 

ensejadoras de responsabilidade tributária. 
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Retomando as lições delineadas no item 4.1.1, deste capítulo, quer-se, neste 

ponto do trabalho, analisar como a diversidade das materialidades tributárias pode 

explicar a necessidade da previsão da responsabilidade ordinária, nos termos do 

inciso II, do art. 124, do Código Tributário Nacional. 

As diversas situações conformadoras de responsabilidade tributária, previstas 

no Código Tributário Nacional, são de aplicação ampla. Nesse contexto, todas as 

materialidades tributárias (federais, estaduais, distritais e municipais) a elas se 

encontram adstritas. Como veículo de normas gerais em matéria de legislação 

tributária, o Código Tributário Nacional possui enunciados normativos aplicáveis a 

todos os tributos indistintamente, diferentemente das leis ordinárias dos diversos 

entes federados. Isso fica patente no voto do RE 562. 276 PR122, cuja relatora foi a 

Ministra Ellen Gracie. 

 

[...] a previsão de regras matrizes de responsabilidade tributária aplicáveis à 
generalidade de tributos também se encontra no âmbito das normas gerais, 
assegurando uniformidade de tratamento dos terceiros perante o Fisco nas 
diversas esferas: federal, estadual, distrital ou municipal. 
Assim, afigura-se adequado que se confira caráter de normas gerais com 
nível de lei complementar aos dispositivos do CTN que cuidam da 
responsabilidade tributária, sem prejuízo da permissão [...] de que o 
legislador estabeleça outros casos específicos de responsabilidade. 

 

Por ter suas especificidades próprias, cada tributo requer regramento 

individualizado, especialmente, no que diz respeito aos responsáveis tributários. 

Cada materialidade tributária assim o exige. 

Tome-se, por exemplo, o caso do ICMS, especificamente em sua 

materialidade, que diz respeito à circulação de mercadorias. Para poder exercer sua 

atividade comercial, o contribuinte (pessoa jurídica) necessita de outras pessoas, 

físicas ou jurídicas, que prestam serviços auxiliares, sem os quais a circulação de 

mercadorias restaria comprometida. Há que se fazer referência a vários profissionais 

tais como o transportador das mercadorias, o contabilista responsável pelos 

controles fiscais, o programador responsável pela geração das informações digitais 

etc. Esses prestadores de serviços são de extrema importância no contexto da 

legislação tributária do ICMS, pois suas participações são imprescindíveis na 

concretização da circulação das mercadorias (como é o caso do transportador). 
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 STF - RE: 562276 PR, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 03/11/2010, Tribunal Pleno, 

Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO. 
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Também são necessários na correta apuração do imposto a ser recolhido 

mensalmente (da qual participam ativamente o contabilista e o programador). 

Importante salientar que esses três profissionais citados nenhuma importância 

têm no contexto da legislação do IPTU, por exemplo. Por ser um tributo que grava a 

propriedade, o IPTU apresenta especificidades diferentes das do ICMS, o que faz 

com que os possíveis responsáveis tributários escolhidos pelo legislador ordinário 

em nada se assemelhem. Não se quer com isso afirmar que esses profissionais, de 

forma indistinta, possam ser eleitos para comporem o polo passivo na qualidade de 

responsáveis ordinários. Para que isso ocorra, é necessário que se configure sua 

vinculação ao fato jurídico tributário. 

Não se almeja, neste ponto do trabalho, avançar rumo à legislação do ICMS 

ou do IPTU, mas apenas demonstrar que cada tributo requer uma análise pontual no 

que diz respeito à responsabilidade tributária. Em outras palavras, cada 

materialidade tributária apresenta um grupo próprio de pessoas (profissionais, 

copartícipes etc.) que podem ser chamadas a compor a relação tributária na posição 

de responsáveis. 

Além disso, os avanços tecnológicos criam novas relações e tornam mais 

complexas as já existentes, o que passa a exigir controles adicionais e a 

participação de novos profissionais, aumentando assim o grupo de pessoas que se 

encontram ligadas à ocorrência dos fatos jurídicos tributários. Por esta razão, há que 

se entender que a diversidade das materialidades tributárias, aliada ao aumento da 

complexidade das situações que caracterizam os fatos jurídicos tributários, levou o 

legislador do Código Tributário Nacional ao entendimento de que era necessária a 

participação do legislador ordinário na conclusão da construção normativa da 

responsabilidade tributária, iniciada por ele quando do feitio do códex tributário. 

 

4.5 Limites da atuação do legislador em matéria de responsabilidade tributária 

ordinária 

 

4.5.1 O art. 128 do Código Tributário Nacional como limite da atuação do legislador 

ordinário 

 

Como visto em tópico anterior, o códex tributário estabeleceu, através de seu 

inciso II, do art. 124, a competência para que o legislador ordinário possa criar novas 
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responsabilidades tributárias, porém colocou alguns limites. Um desses limites 

encontra-se previsto em seu art. 128, abaixo transcrito. 

 

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de 
modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, 
vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a 
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo 
do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. 

 

Observa-se que o dispositivo é colocado topicamente no início do capítulo 

que trata da responsabilidade tributária (Capítulo V), devendo ser tomado como uma 

regra jurídica que paira sobre toda a matéria. O que chama atenção no referido 

dispositivo legal é a necessidade de o terceiro responsável estar vinculado ao fato 

gerador da obrigação tributária. Isso pode ser verificado na doutrina de inúmeros 

estudiosos, para os quais essa necessária vinculação é que restringe o grupo de 

pessoas que poderá ser chamado a compor o polo passivo da relação tributária. 

Esse é o magistério de Sacha Calmon Navarro Coêlho123: 

 

[...] nenhum artigo do CTN se presta tanto como este ao conceito de lex 
legum, ou lei sobre como fazer leis, como dizia Pontes de Miranda. Com 
efeito, pode o legislador ordinário estabelecer casos de responsabilidade 
“por substituição”, desde que observados os preceitos condicionantes do 
art. 128; 
A) que a responsabilidade decorra de lei (lei estrita); 
B) que seja expressa; 
C) que envolva pessoa ligada obrigatoriamente ao fato jurígeno do 
“substituído” (liame jurídico ou econômico). 

 

Esse também é o caso de Andréa Medrado Darzé124. Segundo a estudiosa, 

 

[...] nos termos do art. 128, do CTN, a lei instituidora do tributo está 
autorizada a inovar em matéria de responsabilidade, introduzindo norma 
com conteúdo diverso daqueles ostensivamente estipulados no próprio 
Código, desde que o sujeito eleito para figurar no polo passivo mantenha 
vínculo com o fato gerador da respectiva obrigação. 

 

Necessário se faz abrir um parêntese para relembrar uma segunda função do 

art. 128 do Código Tributário Nacional, além dessa aqui estudada: a de fundamentar 

a substituição tributária por fato passado. Essa importante função foi objeto de 
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 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2010. p. 597. 
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 DARZÉ, Andréa Medrado. Responsabilidade Tributária: Solidariedade e Subsidiariedade. São Paulo: 

Noeses, 2010. p. 70. 
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citação anterior, quando se apresentou a classificação da sujeição passiva (Capítulo 

III). 

Outros autores também reconhecem essa dupla função do dispositivo 

analisado. De acordo com Renato Lopes Becho125: “O art. 128 do CTN, portanto, 

cumpre dois papéis: permite a substituição tributária (por fato passado, ou 

diferimento) e limita as possibilidades de o legislador estipular outras 

responsabilidades que não aquelas já dispostas no mesmo Código.” 

Dessa forma, fica nítido o caráter limitador do art. 128, do Código Tributário 

Nacional, com apoio na doutrina especializada acima citada, bem como nas 

decisões dos tribunais superiores126. 

Dada a importância desse enunciado prescritivo, o tópico 2.5, da presente 

pesquisa, foi dedicado à busca de seu alcance, por meio da qual se tentou-se 

responder duas importantes questões: em que situações os terceiros podem ser 

considerados vinculados ao fato jurídico tributário e se esta vinculação pode estar 

relacionada com qualquer dos critérios da regra-matriz de incidência tributária (esses 

critérios serão objeto de análise mais detida no tópico 4.7.2). Em apertada síntese, 

entendeu-se que um terceiro pode ser chamado a compor o polo passivo da 

obrigação tributária na qualidade de responsável quando tiver plena consciência dos 

fatos jurídicos tributários, além de tirar proveito próprio de suas ocorrências. Em 

relação à segunda questão, concluiu-se que a referida vinculação se relaciona ao 

critério material da regra-matriz de incidência tributária, nos precisos dizeres do art. 

128, do Código Tributário Nacional. 

 

4.5.2 A função limitadora das regras matrizes de responsabilidade tributária 

estabelecidas pelo Código Tributário Nacional 

 

O Código Tributário Nacional tratou a responsabilidade tributária com extrema 

precisão, que pode ser observada sob a ótica de duas diretrizes principais: 1) o 

estabelecimento de regras matrizes de responsabilidade tributária ampla (aplicáveis 

a todos os tributos indistintamente); e 2) a previsão da competência do legislador 

ordinário próprio (inciso II, do art. 124, do Código Tributário Nacional). 
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Entre as regras matrizes de responsabilidades tributárias amplas se 

encontram a responsabilidade por interesse comum, a responsabilidade dos 

sucessores, a responsabilidade de terceiros e a responsabilidade por infrações. 

Observa-se que o legislador complementar entendeu necessário regrar, de antemão, 

as situações que seriam aplicáveis a todas as materialidades tributárias. Dessa 

forma, essas situações encontram-se fora da esfera de competência do legislador 

ordinário. 

Assim, além do art. 128, do Código Tributário Nacional, também as regras 

matrizes estabelecidas na lei complementar tributária limitam o campo de atuação 

da lei ordinária. Esse também é o pensamento de Marcos Vinicius Neder de Lima127, 

como se pode perceber a seguir: 

 

[...] novas hipóteses de responsabilidade solidária podem ser criadas com 
fundamento no inciso II do art. 124 do CTN, mas a liberdade para essa 
imposição é limitada por outras disposições do próprio Código, como é o 
caso do art. 135. A interpretação dessa autorização da lei complementar, 
portanto, deve ser feita de forma coerente com o restante do CTN, de modo 
a não tornar letra morta a disciplina sobre responsabilidade por infração. 

 

No mesmo sentido, Hugo Funaro128 ensina que: 

 

[...] o inciso II do art. 124 do Código Tributário Nacional deve ser 
interpretado de forma sistemática e teleológica, no sentido de que o 
legislador pode prever casos de solidariedade de terceiro pelo 
adimplemento do crédito tributário nas hipóteses em que lhe seja facultado 
escolher responsáveis diversos daqueles expressamente mencionados no 
Código, de modo que permaneça mais de uma pessoa no polo passivo da 
obrigação tributária, independentemente da comunhão de interesses que 
gera a solidariedade automática prevista no inciso I do art. 124. 

 

A corroborar esse entendimento, tem-se ainda inúmeros julgados dos 

tribunais superiores, entre os quais se destacam o RE 562.276 PR129 e o REsp 

717.717 SP130, pela clareza expositiva de suas respectivas ementas. 
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Em sentido contrário, há os posicionamentos de Maria Rita Ferragut131 e 

Gilberto Etchaluz Villela132. 

Em que pesem as lições em contrário, há que se entender que o legislador 

ordinário tem plena liberdade para ampliar o leque das responsabilidades tributárias, 

discriminadas no Código Tributário Nacional. Porém não pode invadir espaço que 

não lhe pertence. As regras matrizes de responsabilidade tributária previstas no 

Código Tributário Nacional só podem ser alteradas por documento normativo de 

mesma natureza ontológico-formal, ou, em outras palavras, por meio de lei 

complementar. 

 

4.6 A técnica da regra-matriz de incidência tributária aplicada ao estudo da 

responsabilidade ordinária do inciso II do art. 124 do Código Tributário 

Nacional 

 

Para que se possa fazer uma adaptação metodológica da técnica da regra-

matriz de incidência tributária aos enunciados prescritivos que se referem à 

responsabilidade tributária, há que, antes, compreender a proposta contida naquela 

técnica. Pode-se dizer que esta fórmula, de uma maneira clara e livre de excessos, 

permite uma perfeita compreensão da mensagem expressa pelas normas jurídicas 
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as quais se relacionam diretamente com a incidência dos tributos (norma tributária 

em sentido estrito). 

Em se tratando do tema norma jurídica, é importante registrar a existência de 

duas realidades bastante distintas: a letra da lei e aquilo que ela provoca na mente 

do intérprete. Essa segunda realidade é que interessa na construção do direito 

positivo, pois é nela que se pode vislumbrar a mensagem jurídica logicamente 

delineada. Em razão disso, Lourival Vilanova133 ensina que a proposição 

componente da norma jurídica 

 

[...] é uma estrutura lógica. É a sentença ou oração, modo expressional 
frástico (de frase) da síntese conceptual que é a norma. A norma não é a 
oralidade ou a escritura da linguagem, nem é o ato-de-querer ou pensar 
ocorrente no sujeito emitente da norma, ou no sujeito receptor da norma, 
nem é tampouco, a situação objetiva que ela denota. A norma jurídica é 
uma estrutura lógico-sintática de significação [...] 

 

A ideia da regra-matriz de incidência tributária é fruto de um processo 

reflexivo que parte dos ensinamentos acima citados e busca, através de incisões 

eliminadoras de excessos, fazer uma redução que auxilie no estudo das normas 

gerais e abstratas instituidoras de tributos, sem se afastar dos ensinamentos 

kelsenianos. Quem primeiro trilhou esse caminho foi Paulo de Barros Carvalho134. 

Para o jurista, “O corte, como toda cisão técnica, responde a interesses imediatos de 

aproximação cognoscitiva, oferecendo as condições mínimas para a descritividade 

própria do discurso científico.” 

Há que se acrescentar que o intento do referido autor é de conseguir explicitar 

a estrutura lógica das normas jurídicas diretamente ligadas à percussão tributária, o 

que, em última instância, significa descortinar os traços fundamentais presentes em 

todas elas. E tudo isso dentro de uma expressão mínima e irredutível de 

manifestação do deôntico, que deve acompanhar toda norma jurídica com sentido 

completo. 

Num primeiro momento, observa-se a existência de duas partes componentes 

principais da regra-matriz de incidência tributária, o antecedente e o consequente, o 

que dá à mesma sua configuração deôntica de dever-ser (D [A→C]). Como o 
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antecedente faz referência a um evento e o consequente a uma relação entre dois 

ou mais sujeitos de direito, pode-se representar essa estrutura no formato 

D[F→(S’RS”)], cuja interpretação seria a seguinte: dado o fato F, deve ser instalada 

a relação jurídica R entre os sujeitos S’ e S”. 

Porém, essa configuração ainda não é suficientemente analítica no 

sentido de permitir sua aplicação ao estudo prático das diversas materialidades 

tributárias, o que leva à necessidade de novos aprofundamentos nessas duas partes 

da regra-matriz de incidência tributária. 

 

4.6.1 O antecedente da regra-matriz de incidência tributária e seus critérios 

 

Tem-se, no antecedente normativo da regra-matriz de incidência tributária 

(norma-padrão geral e abstrata), todas as informações que caracterizam ou 

conformam a ocorrência factual que dará ensejo à relação tributária própria. Assim, 

não será encontrado um fato jurídico tributário no antecedente da regra-matriz, mas 

sim os traços específicos para sua perfeita caracterização e constituição mediante 

linguagem jurídica própria. 

Como toda ocorrência fática se encontra condicionada a coordenadas de 

tempo e espaço, o acontecimento do núcleo material previsto no antecedente da 

regra-matriz de incidência tributária deve ser analisado conjuntamente com os 

aspectos que digam respeito a essas coordenadas. Dessa maneira, observa-se que 

o antecedente da regra-matriz será composto por três componentes lógicos ou 

critérios: 1) material; 2) espacial; e 3) temporal. 

O critério material refere-se à materialidade propriamente dita e procura traçar 

as características ou qualidades que um evento deve apresentar para que se dê a 

subsunção do fato à norma. Paulo de Barros Carvalho135 é enfático quando ensina 

que 

 

Ao conceituar o fato que dará ensejo ao nascimento da relação jurídica do 
tributo, o legislador também seleciona as propriedades que julgou 
importantes para caracterizá-lo. E, desse conceito, podemos extrair critérios 
de identificação que nos permitam reconhecê-lo toda vez que, efetivamente, 
aconteça. 
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O critério material sempre apresentará uma expressão composta por um 

verbo acompanhado de um complemento, que deverá encerrar um fazer, um dar ou, 

simplesmente, um ser. Dessa forma, o verbo componente da expressão não poderá 

ser colhido dentre os impessoais (como haver, por exemplo), nem dentre aqueles 

sem sujeito (como chover, por exemplo). Assim, o verbo deve ser da classe dos 

pessoais e de predicação incompleta, o que exige a presença do complemento. 

Pode-se exemplificar com algumas materialidades tributárias, como circular 

mercadorias, auferir renda, prestar serviços etc. 

De seu turno, o critério espacial pode ser traduzir em expressas previsões 

legislativas ou estar implícito nas regras impositivas. Essa é uma opção do 

legislador, que poderá agir com maior ou menor zelo. O certo é que sempre haverá, 

no texto legislado, indicações que sinalizam para o preciso lugar em que a conduta 

se dará por concretizada. 

Não se pode confundir o critério espacial com o âmbito de eficácia territorial 

da lei, pois são entidades radicalmente distintas. O IR (Imposto sobre a Renda e 

Proventos de Qualquer Natureza, de competência da União) é um bom exemplo 

para demonstrar o acerto da afirmação. Embora a lei federal específica tenha 

eficácia dentro do território nacional, a mesma alcança fatos ocorridos além dos 

limites fronteiriços nacionais. Outro exemplo, muito eficaz nessa diferenciação, é o 

caso do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, de 

competência dos Municípios). A esse respeito, conforme lembra Paulo de Barros 

Carvalho136, 

 

A análise da regra-matriz de incidência do IPTU mostra o desencontro, com 
precisão geométrica. O tributo grava, privativamente, os imóveis localizados 
dentro do perímetro urbano do Município. Inobstante isso, a lei municipal 
efunde sua eficácia por toda a extensão do território correspondente, 
atingindo as zonas rurais, excluídas do impacto tributário. 

 

Por derradeiro, tem-se o critério temporal, que diz com o grupo de indicações 

a respeito do instante preciso em que o fato descrito efetivamente ocorre. A partir 

desse momento, passa a existir uma relação jurídico-tributária que une sujeitos ativo 

e passivo e que obriga a este pagar certa prestação pecuniária a título de tributo. 

Também aqui não se está a cogitar de problemas afetos à aplicação da lei no tempo, 

mas sim de questões relativas à demarcação temporal do fato jurídico tributário e de 
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suas correlatas consequências jurídicas. Essas questões são pertinentes em razão 

de marcarem o surgimento de um direito subjetivo para o Estado e um dever jurídico 

para o sujeito passivo. 

Importa lembrar que as leis tributárias estão fartas de disposições que 

confundem o fato gerador com o critério temporal da regra-matriz de incidência 

tributária, como se tratassem de realidades de mesma natureza. Exemplos desse 

tipo podem ser colhidos no Código Tributário Nacional, como se pode abaixo 

observar. 

 

Art. 19. O imposto, de competência da União, sobre a importação de 
produtos estrangeiros tem como fato gerador a entrada destes no território 
nacional. 
Art. 23. O imposto, de competência da União, sobre a exportação, para o 
estrangeiro, de produtos nacionais ou nacionalizados tem como fato gerador 
a saída destes do território nacional. 
Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos 
industrializados tem como fato gerador: 
I – o seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira; 
II – a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do 
art. 51; 
III – a sua arrematação, quando apreendido ou abandonado e levado a 
leilão. 

 

Há que se entender que o legislador realiza sua tarefa utilizando de uma 

linguagem livre sem se atinar a qualquer rigor científico, porém o mesmo não se 

pode aceitar do jurista disposto a esquadrinhar a mensagem jurídica. Desse é 

esperada uma maior atenção e zelo, sob pena de confundir-se a parte com o todo, 

ou melhor, o critério temporal da regra-matriz com ela própria. 

Assim, ao se unir esses três critérios, tem-se o desenho perfeito do evento 

tributário que, após ser relatado em linguagem jurídica própria, ter-se-á por 

constituído o fato jurídico tributário e seus respectivos efeitos obrigacionais. 

 

4.6.2 O consequente da regra-matriz de incidência tributária e seus critérios 

 

Passar-se-á ao estudo do consequente da regra-matriz de incidência 

tributária, em que se pode observar a presença de informações que se referem 

diretamente à regulação da conduta exigida dos sujeitos envolvidos em razão da 

ocorrência do fato jurídico tributário. Isso significa dizer que o consequente 

normativo é o lugar apropriado para se alocar os elementos que dizem com o 
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vínculo jurídico-tributário estabelecido entre um sujeito portador de um direito 

subjetivo e um obrigado a um dever jurídico de cumprir determinada prestação. 

Dessa forma, o consequente da regra-matriz de incidência tributária estabelece o 

desenho da relação jurídica que se instala entre os sujeitos ativo e passivo da 

obrigação tributária. 

Além das necessárias identificações relativas aos sujeitos da obrigação 

tributária, são imprescindíveis as referências ao objeto da prestação tributária, de 

maneira a permitir o dimensionamento de sua grandeza. Essas informações 

permitirão o cálculo preciso da prestação tributária, que deve ter correlação lógica 

com o correspondente fato jurídico tributário. O consequente normativo será, 

portanto, composto pelos dois critérios que dizem respeito à relação tributária: 1) 

pessoal; e 2) quantitativo. 

O critério pessoal da regra-matriz de incidência tributária contém indicações 

precisas de quais pessoas comporão os polos ativo e passivo da relação tributária. 

Em relação ao sujeito ativo, o Código Tributário Nacional reservou dois artigos (arts. 

119 e 120) que, longe de serem facilmente interpretáveis, despertam algumas 

discussões interessantes. Segue a transcrição dos referidos dispositivos. 

 

Art. 119. Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público 
titular da competência para exigir o seu cumprimento. 
Art. 120. Salvo disposição de lei em contrário, a pessoa jurídica de direito 
público, que se constituir pelo desmembramento territorial de outra, sub-
roga-se nos direitos desta, cuja legislação tributária aplicará até que entre 
em vigor a sua própria. 

 

Em relação ao primeiro dispositivo legal, as discussões giram em torno da 

redução indevida do campo de eleição dos possíveis sujeitos ativos, uma vez que a 

formulação legal estaria a impedir a sistemática da cobrança de tributos parafiscais, 

uma realidade no sistema tributário pátrio. Mais uma vez, deve-se recorrer a uma 

interpretação sistemática, pois a simples análise literal do dispositivo o coloca em 

choque com inúmeras normas sistematicamente positivadas. No que diz respeito ao 

segundo dispositivo transcrito, questiona-se o porquê da não inclusão da fusão, 

outra hipótese de mutação administrativa a que estão sujeitos os diversos entes 

federados. 

Além das indicações do sujeito ativo, o critério pessoal da regra-matriz de 

incidência tributária contém, ainda, os elementos normativos que dizem respeito ao 
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sujeito passivo, que pode ser apresentado na forma de contribuinte, responsável ou 

substituto tributário, segundo a divisão proposta pelo presente trabalho no capítulo 

anterior. Questões tributárias relativas a domicílio, capacidade, responsabilidade e 

solidariedade fazem-se importantes para a precisa definição da sujeição passiva. 

Não se quer, neste ponto do trabalho, retornar a análises anteriormente realizadas, 

mas apenas lembrar que a legislação tributária é um campo muito fértil em que 

proliferam normas relacionadas à composição do polo passivo tributário, o que torna 

complexa a tarefa do intérprete. 

Ao refletir sobre o critério pessoal da regra-matriz de incidência tributária 

Geraldo Ataliba137, que prefere nominá-lo de aspecto pessoal da hipótese de 

incidência, lembra que “[...] devemos dizer que aspecto pessoal é o atributo da h.i. 

que determina o sujeito ativo da obrigação tributária respectiva e estabelece os 

critérios para fixação do sujeito passivo.” 

Uma questão interessante é a falta de consenso doutrinário sobre onde deve 

ser posicionado o critério pessoal da regra-matriz de incidência tributária. Entendem 

alguns que o critério pessoal deve ser encaixado no antecedente daquela norma 

especial, como é o caso de Sacha Calmon Navarro Coêlho138, que atesta: 

 

[...] aproposita-se a crítica feita ao Professor Paulo de Barros Carvalho, que 
não admite na hipótese de incidência da norma tributária a autonomia do 
aspecto pessoal. Ora, o fenômeno da substituição tributária bem demonstra 
que a pessoa obrigada a pagar o tributo, por expressa determinação do 
comando da norma, é diferente da que, na hipótese de incidência dessa 
mesma norma, pratica o fato eleito como jurígeno (o fato gerador). Então, é 
absolutamente necessário destacar na hipótese de incidência da norma não 
apenas a materialidade do fato e as coordenadas de tempo e lugar, mas 
também a pessoa envolvida com o fato jurígeno, mormente em se tratando 
de impostos cujos fatos geradores são fatos atinentes ao estado das 
pessoas: um ser, estar ou fazer. 

 

Ao discorrer sobre o consequente da regra-matriz de incidência tributária, 

Paulo de Barros Carvalho139 é enfático ao afirmar que: 

 

Nele há feixes de informações que nos oferecem critérios de identificação 
dos elementos constitutivos do laço obrigacional: a) o critério pessoal, que 
aponta os sujeitos (ativo e passivo) da relação; e b) o critério quantitativo, 
indicador dos fatores que, conjugados, exprimem o valor pecuniário da 
dívida (base de cálculo e alíquota). 
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Partindo-se da estrutura lógica da norma jurídica (D [F→C]) para dirimir essa 

discordância teórica, entende-se que a posição defendida pelo professor paulista é 

mais coerente em termos de Lógica Jurídica. Tal afirmação procede, uma vez que o 

antecedente está relacionado à ocorrência fática (F), enquanto o consequente diz 

respeito, de maneira mais específica, à relação tributária propriamente dita (C). 

Como o critério pessoal está intrinsecamente ligado à relação obrigacional, que se 

estabelece entre os sujeitos ativo e passivo, é forçoso concluir pela colocação desse 

critério no consequente da regra-matriz de incidência tributária. 

A conclusão acima não implica desconsiderar a necessária presença de um 

sujeito também no antecedente normativo, mesmo que forma implícita. Conforme se 

demonstrou linhas atrás, o critério material é composto por um verbo de predicação 

incompleta, seguido de um determinado complemento. Em razão disso, sempre 

haverá um sujeito compondo o antecedente da regra-matriz, uma vez que a 

materialidade haverá de ser realizada por uma pessoa, obrigatoriamente. 

Vê-se o quão importante é a distinção entre o sujeito capaz de realizar o fato 

jurídico tributário daquele que apresenta aptidão jurídica para figurar no polo passivo 

da relação tributária. No antecedente, teríamos a presença do primeiro, enquanto o 

consequente seria o local apropriado para se alocar o segundo. 

O segundo critério do consequente da regra-matriz é o quantitativo, o qual, 

por sua vez, é composto pelas duas grandezas que, umbilicalmente consideradas, 

dimensionam o objeto da prestação tributária: a base de cálculo e a alíquota. 

O sistema constitucional brasileiro convive com a existência de inúmeros 

tributos fixos, cujos valores já se encontram estipulados na lei tributária, 

independentemente do tamanho do evento a ser tributado. Alguns autores, como 

Paulo de Barros Carvalho140, entendem que o rígido sistema constitucional tributário 

brasileiro não admite tal espécie, tendo em vista que o binômio hipótese 

normativa/base de cálculo foi eleito como o critério constitucional para diferenciar os 

tributos. 
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A base de cálculo apresenta três importantes funções dentro da compostura 

lógica da regra-matriz de incidência tributária. Além de medir as proporções do fato 

jurídico-tributário (o que significa anunciar a grandeza do acontecimento) e compor 

com a alíquota para determinar o valor da obrigação tributária, a base de cálculo se 

presta a confirmar, infirmar ou afirmar o critério material presente no antecedente da 

regra-matriz impositiva. A essas três funções pode-se denominá-las de: 1) função 

mensuradora; 2) função objetiva; e 3) função comparativa. 

Por sua vez a alíquota, juntamente com a base de cálculo, auxilia na 

determinação numérica da dívida tributária, a qual sempre será expressa em 

pecúnia. Há casos em que a alíquota não se apresenta em percentagens, mas em 

valores (por exemplo, R$ 1,20 por litro, como é o caso do cálculo da CIDE-

combustíveis). Seja como for, o resultado da multiplicação da alíquota pela base de 

cálculo sempre será expresso em termos pecuniários. 

Após essa breve análise dos critérios da regra-matriz de incidência tributária, 

é chegado o momento de visualizá-la por completo. Em simbologia lógica, a regra-

matriz pode ser assim representada: D {[Cm (v.c). Ct. Ce] → [Cp (Sa. Sp). Cq 

(bc.al)]}. 

Alguns pontos merecem ser destacados na norma acima: 1) o dever ser (D); 

2) os critérios conjugados (Cm, Ct e Ce) que formam o antecedente; 3) o operador 

condicional (→); e 4) os critérios conjugados (Cp e Cq) que formam o consequente. 

Embora pareça estar seccionada em duas partes (antecedente e 

consequente) e inúmeros critérios, a regra-matriz de incidência tributária é una e 

indecomponível. Quer-se, com isso, insistir que essas diversas incisões se prestam 

para permitir um estudo mais analítico da norma tributária, que se justifica pelos fins 

didáticos.  

Conforme ensina Geraldo Ataliba141, 

 

28.8. Não nos parece adequada a expressão elementos da hipótese de 
incidência, usada por alguns autores. É que esta expressão sugere a idéia 
de que se está diante de algo que entra na composição doutra coisa e serve 
para formá-la. Cada aspecto da hipótese de incidência não é algo a se 
stante, de forma que associado aos demais resulte na composição da 
hipótese de incidência, mas, são simples qualidades, atributos ou relações 
de uma coisa una e indivisível, que é a hipótese de incidência, juridicamente 
considerada. Sob esta perspectiva, a h.i. é um todo lógico e incindível. 
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A proposta teórica contida na regra-matriz de incidência tributária é um 

expediente que pode ser utilizado para o estudo de outras normas jurídicas, como é 

o caso das normas relativas à responsabilidade tributária, bem como outros 

assuntos correlatos. Além disso, sua aplicação pode extrapolar as fronteiras do 

Direito Tributário, podendo ser aplicada aos demais ramos do direito positivo (civil, 

penal, trabalhista etc.). 

 

4.6.3 Regra matriz (ou norma jurídica) da responsabilidade ordinária do inciso II do 

art. 124 do Código Tributário Nacional 

 

Antes de ingressar na específica compostura da regra matriz da 

responsabilidade ordinária, é necessária uma primeira abordagem relativa a essa 

técnica de estudo das normas tributárias. A fórmula da regra-matriz foi pensada e 

desenvolvida com vistas a eliminar os excessos legislativos que atrapalham a 

perfeita compreensão da norma jurídica instituidora do tributo, de forma que 

somente as informações imprescindíveis fossem levadas em consideração quando 

da composição lógico-normativa. Dessa forma, apenas as indicações principais 

seriam colhidas do texto legislado (por exemplo, a matéria fática, as coordenadas de 

tempo e espaço, os sujeitos da relação tributária etc.), ficando de fora dados 

secundários que, embora importantes, apresentam interesses marginais (tais como 

forma de pagamento dos tributos, cumprimento de deveres formais etc.). 

Paulo de Barros Carvalho142, considerado o primeiro autor a ter se utilizado do 

termo, ensina que: 

 

[...] são numerosos os postulados que regem a atividade impositiva do 
Estado, praticamente todos inscritos, expressa ou de modo implícito, na 
Constituição. Igualmente abundantes as regras tributárias que envolvem a 
instituição do gravame, tornando possível sua existência como instrumento 
efetivo de desempenho do poder político, social e econômico-financeiro. 
Todavia, são poucas, individualizadas e especialíssimas as regras-matrizes 
de incidência dos tributos. Em princípio, há somente uma para cada figura 
tributária, acompanhada por numerosas daquelas que poderíamos nominar 
de operativas ou funcionais (lançamento, recolhimento, deveres 
instrumentais, fiscalização, prazos etc.). Ora, firmados nessa base empírica, 
nada mais congruente do que designar “norma tributária em sentido estrito” 
àquela que assinala o núcleo da percussão jurídica do tributo, isto é, a 
“norma-padrão” ou “regra-matriz de incidência”, e “normas tributárias em 
sentido amplo” a todas as demais. 
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Tomando como base a citação acima, há que se concluir que o substantivo 

composto regra-matriz refere-se estritamente às normas instituidoras de tributos, 

devendo as demais serem tratadas por normas tributárias em sentido amplo. O 

termo regra-matriz passou a ser utilizado indistintamente para inúmeras normas 

jurídicas, porém sua aplicação deve se restringir às normas instituidoras dos tributos, 

para as quais foi cunhado. Assim, para fins desse trabalho, utilizar-se-á o termo 

regra-matriz para as normas instituidoras do tributo e a expressão regra matriz para 

as demais normas jurídicas, inclusive as que se referem à responsabilidade 

tributária. 

Na ementa do já citado RE n. 562.276-PR143, relatado pela eminente Ministra 

Ellen Gracie, pode-se observar a referência expressa à regra matriz de 

responsabilidade tributária. 

 

4. A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra 
matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária, 
cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios. A 
referência ao responsável enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou 
tercero) evidencia que não participa da relação contributiva, mas de uma 
relação específica de responsabilidade tributária, inconfundível com aquela. 

 

Isso mostra claramente que o Supremo Tribunal Federal endossa a técnica de 

análise da regra-matriz de incidência tributária, o que importa em reconhecer 

também a presença marcante dos critérios que a compõem, como se depreende da 

referência ao pressuposto de fato e sujeitos próprios. 

Com amparo nesse reconhecimento, pode-se traçar a regra matriz da 

responsabilidade ordinária, partindo de algumas importantes caracterizações: 1) os 

fatos jurídicos ensejadores dessa responsabilidade serão fruto das decisões do 

legislador ordinário, conforme competência recebida nos termos do inciso II, do art. 

124, do Código Tributário Nacional; 2) há dois limitadores que conformam a escolha 

desses fatos/situações (a necessária vinculação ao fato jurídico tributário e não estar 

entre os fatos regidos por aquele diploma legal); e 3) necessária relação de 

solidariedade entre o contribuinte (sujeito passivo direto da regra-matriz de 

incidência tributária) e o responsável (sujeito passivo indireto da regra matriz de 

responsabilidade ordinária). 
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Dessa forma, o arranjo normativo da referida regra matriz assim se encontra 

estruturado: 

ANTECEDENTE NORMATIVO 

Critério material: realizar conduta vinculada ao fato jurídico tributário tipificada 

pelo legislador ordinário, excetuando-se aquelas já previstas no Código Tributário 

Nacional; 

Critério espacial: local da realização da conduta; 

Critério temporal: momento da realização da conduta; 

CONSEQUENTE NORMATIVO 

Critério pessoal: 

Sujeito ativo: o mesmo da regra-matriz de incidência tributária; 

Sujeito passivo: a pessoa que realizar a conduta prevista no critério material, 

se obrigando solidariamente com o contribuinte; 

Critério quantitativo: 

Base de cálculo: a mesma da obrigação tributária; 

Alíquota: a mesma da obrigação tributária. 

Pela análise da norma acima, pode-se ver que ela colabora na fixação do 

sujeito passivo indireto, sendo, então, importante elemento na definição do critério 

pessoal da regra-matriz de incidência tributária. Dessa constatação, surge uma 

dúvida: a regra-matriz de incidência tributária tem como sujeito passivo o realizador 

do fato jurídico tributário ou o realizador da conduta estabelecida na regra matriz da 

responsabilidade ordinária? Para responder a esta questão recorre-se ao cálculo de 

relações que se estabelece entre as diversas normas jurídicas que compõem o 

sistema normativo. 

Nesse sentido, Paulo de Barros Carvalho144 ensina que: 

 

Cálculo de um sistema é o conjunto das relações possíveis entre as 
unidades que o compõem. Tratando-se de um sistema lógico-proposicional, 
em que as unidades são expressões simbólicas chamadas de “fórmulas” 
(atômicas ou moleculares), seu cálculo será representado pelo conjunto das 
relações possíveis entre as fórmulas desse sistema. 

 

Assim, é lícito pensar que as normas jurídicas encontram-se, completam-se, 

excluem-se e até se contrapõem, e tudo isso ocorre na busca da construção da 
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completa mensagem legislada. O mesmo se dá no encontro da regra-matriz de 

incidência tributária com a regra matriz da responsabilidade tributária. Esse encontro 

foi devidamente analisado por Andréa Medrado Darzé145. 

 

Alcança-se a regra-matriz de incidência a partir da conjugação de todas as 
proposições que interferem na estrutura lógico-semântica que acabamos de 
descrever, o que inclui não apenas as disposições diretas sobre alíquota, 
sujeito passivo, materialidade etc., como as indiretas, tais como os 
princípios, as regras de isenção, de responsabilidade, dentre outras. Com 
efeito, todas as normas que compõem a disciplina jurídica do tributo, que 
cuidam propriamente do fenômeno da percussão tributária em sentido 
estrito, ou seja, do dever de levar dinheiro aos cofres públicos a título de 
tributo, a integrarão. 

 

De acordo com a passagem acima, pode-se vislumbrar uma dupla acepção 

no conceito de regra-matriz de incidência tributária: em sentido amplo e em sentido 

estrito. Assim, o raciocínio se torna claro: a regra-matriz de incidência tributária em 

sentido amplo, quando completada com as regras estabelecidas pela regra matriz da 

responsabilidade ordinária, resulta na regra-matriz de incidência tributária em 

sentido estrito, que carrega a mensagem jurídica em sua inteireza. Da união 

daquelas duas regras, constrói-se apenas uma que contempla o polo passivo 

tributário em sua plenitude, caracterizado pela pluralidade de sujeitos passivos 

(contribuinte e responsável). 
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CAPÍTULO V 

A RESPONSABILIDADE ORDINÁRIA PELO RECOLHIMENTO DA 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Com base na competência estabelecida pelo inciso II, do art. 124, do Código 

Tributário Nacional, o legislador ordinário, então, tem aptidão para criar novas 

responsabilidades tributárias, porém se encontra limitado, como visto anteriormente, 

por duas condições: 1) o sujeito passivo escolhido deverá ser pessoa vinculada ao 

fato jurídico tributário; e 2) não poderá se utilizar das regras matrizes já utilizadas 

pelo legislador do Código Tributário Nacional. 

Como existe um sem-número de materialidades tributárias, é natural se 

imaginar que o legislador ordinário tenha um vasto campo de onde pode recolher 

novos responsáveis. Dessa forma, a grande e intrincada questão que se apresenta é 

saber se o responsável escolhido tem mesmo a necessária vinculação com o fato 

jurídico tributário. 

No Capítulo II, tentou-se traçar as características do que seria essa 

vinculação. Embora se tenha tentado trazer uma luz ao tema, somente a análise do 

caso concreto dirá se existe, de fato, a necessária vinculação. 

Há várias situações de responsabilidades ordinárias passíveis de discussão, 

como a do transportador em relação à mercadoria transportada sem a necessária 

documentação fiscal, que serviu de exemplo no Capítulo II deste trabalho. Ainda 

naquele capítulo, restou concluída a tese de que a vinculação se dá quando o sujeito 

responsável tem pleno conhecimento do fato jurídico tributário e, de alguma forma, 

deste tira proveito próprio. 

Aqui cabe a seguinte indagação: poderia o responsável eleito pelo legislador 

ordinário em defesa alegar que não tinha conhecimento de que a situação 

correspondia a um fato jurídico tributário apto a desencadear uma específica relação 

tributária? Embora plausível a alegação, a mesma pode ser rechaçada pela 

aplicação do art. 3º da Lei de Introdução ao Código Civil146 (Decreto-lei n. 4.657, de 

04 de Setembro de 1942), enunciado prescritivo de grande alcance jurídico. Eis que 

esse dispositivo legal institui o princípio de funcionalidade do sistema jurídico e é sua 

condição de existência, pois é a partir dessa construção artificial (obviamente irreal) 
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que o sistema se constrói e se mantém. Pode-se dizer que se trata de uma 

metanorma que visa estabelecer a homogeneidade do repertório da sociedade 

através de uma presunção jurídica, tudo em nome do interesse público. 

Além do transportador, foram ainda utilizados os exemplos do contabilista e 

do programador, pessoas que, em razão de suas condutas, poderiam, em tese, ser 

responsabilizadas por débitos das empresas para as quais prestam seus serviços 

profissionais, desde que configurada suas vinculações ao fato jurídico tributário. 

Entre as diversas normas que tratam de responsabilidade ordinária, uma em 

especial chama a atenção pela abrangência territorial e por ser alvo de um sem-

número de controvérsias judiciais. Trata-se da responsabilidade ordinária dos 

proprietários de imóveis, incorporadores, donos da obra ou condôminos da unidade 

imobiliária em relação às contribuições sociais previdenciárias devidas pelos 

construtores e subempreiteiros, prevista pelo inciso VI do art. 30 da Lei n. 8.212, de 

24 de julho de 1991, com redação dada pela Lei n. 9.528, de 10 de dezembro de 

1997. 

 

5.1 O inciso VI do art. 30 da Lei n. 8.212/1991 como um exemplo de utilização 

da competência em matéria de responsabilidade ordinária 

 

Embora a exposição de motivos147 da Lei n. 8.212/1991 não faça qualquer 

menção a respeito do inciso II, do art. 124, do Código Tributário Nacional, é neste 

dispositivo legal que a competência do legislador ordinário relativa à 

responsabilidade tributária ordinária se assenta. Porém, tal omissão é 

compreensível, pois esta lei, mais conhecida por Lei de Custeio da Seguridade 

Social, não se presta apenas a criar novas responsabilidades tributárias. Além disso, 

ela instituiu alguns tributos previstos no art. 195 da Constituição Federal, dispôs 

sobre a organização de toda a Seguridade Social, estipulou as diversas fontes de 

financiamento e se ocupou de fazer algumas definições. 

Assim se encontra a redação do citado dispositivo: 
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Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras 
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: 
(“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 8.620, de 5/1/1993) 
..........................................................................................................................
.. 
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei nº 4.591, de 16 de 
dezembro de 1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, 
qualquer que seja a forma de contratação da construção, reforma ou 
acréscimo, são solidários com o construtor, e estes com a subempreiteira, 
pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, 
ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra 
e admitida a retenção de importância a este devida para garantia do 
cumprimento dessas obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o 
benefício de ordem; (Inciso com redação dada pela Lei nº 9.528, de 
10/12/1997) 

 

Deve partir-se da premissa de que as contribuições sociais previdenciárias 

possuem natureza tributária, como, aliás, tem sido o entendimento do Supremo 

Tribunal Federal, que fica patente no RE 556.664 RS148, cujo relator foi o eminente 

Ministro Gilmar Mendes. A partir desse pressuposto, pode-se afirmar que os 

dispositivos legais do Código Tributário Nacional se aplicam às contribuições sociais 

previdenciárias, o que significa dizer que o inciso VI, do art. 30, da Lei n. 8.212/1991, 

deve ser interpretado à luz das disposições codificadoras. 

No caso em questão, temos a seguinte situação: o proprietário do imóvel ou o 

dono da obra, ao dar início a uma construção civil, normalmente contratam uma 

construtora, que, por sua vez, pode ou não contratar uma subempreiteira. Assim 
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colocada a situação hipotética, pode-se vislumbrar diversos laços relacionais que 

dizem respeito com a sujeição passiva tributária estabelecida nos incisos do 

Parágrafo único do art. 121 do Código Tributário Nacional. Assim, ter-se-iam as 

seguintes relações obrigacionais tributárias: 1) quando não houver contratação de 

subempreiteira, o proprietário ou o dono da obra serão responsáveis tributários 

solidários em relação às contribuições sociais previdenciárias devidas pela 

construtora (contribuinte); e 2) havendo contratação de subempreiteira, o proprietário 

ou o dono da obra, juntamente com a construtora, serão responsáveis tributários em 

relação aos débitos previdenciários da subempreiteira, que, neste caso, estará 

obrigada como contribuinte. 

Pode-se observar, pela leitura do dispositivo acima transcrito, que existe 

expressa referência a uma relação solidária entre o contribuinte (construtora ou 

subempreiteira) e os responsáveis tributários. Seria pertinente a seguinte indagação: 

e se o legislador ordinário federal não tivesse expressamente mencionado a 

solidariedade, se atendo a criar uma pura e simples responsabilidade tributária, sem 

especificá-la? Caso entendesse mais pertinente, poderia o legislador disciplinar esse 

tipo de responsabilidade tomando-a numa relação de subsidiariedade com o 

contribuinte? 

Essas questões podem ser respondidas tomando-se como ponto de partida o 

fundamento de validade desse enunciado prescritivo. Dessa forma, 

independentemente de haver ou não expressa referência à solidariedade, o inciso VI 

do art. 30 da Lei n. 8.212/1991 tem seu fundamento no inciso II do art. 124 do 

Código Tributário Nacional, o que permite a conclusão de que a relação entre os 

sujeitos passivos é de natureza obrigatoriamente solidária. Isso porque a 

competência para legislar sobre responsabilidade tributária ordinária se restringe a 

uma única modalidade relacional: a solidariedade, nos precisos termos daquele 

dispositivo codificador tributário. 

Como desdobramento desse raciocínio, a resposta ao seguinte 

questionamento não poderia ser outro: o legislador ordinário federal não tem 

competência para escolher outra forma relacional que una contribuinte e 

responsável a não ser a solidariedade. Caso o legislador insista em prever outra 

forma relacional, como a subsidiariedade, por exemplo, o texto legal deverá se 

curvar ante a força da interpretação sistemática. Isso significa dizer que toda lei que 

tratar de responsabilidade ordinária estará sempre condicionada ao disposto no 
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inciso II do art. 124 do Código Tributário Nacional, pois com este deve guardar 

estrita consonância. 

A solidariedade do referido dispositivo legal é confirmada por diversos 

estudos, dentre os quais se destaca o de Indira Ernesto Silva149, para a qual “[...] a 

solidariedade prevista no art. 30, incisa (sic) VI, da Lei nº 8.212, de 1991, não 

comporta benefício de ordem, podendo o INSS, a seu talante, considerando a 

oportunidade e conveniência, escolher de qual devedor solidário exigir a satisfação 

de seu crédito.” 

Inúmeros julgados também dão conta de que o inciso VI, do art. 30, da Lei n. 

8.212/1991, encontra-se atrelado ao inciso II do art. 124 do Código Tributário 

Nacional, como se pode ver na ementa do AMS 1998.01.00.082742-2/DF150, 

relatado pelo Juiz Federal Leão Aparecido Alves. 

Após ter sido devidamente confirmada a responsabilidade tributária ordinária 

do inciso VI do art. 30 da Lei n. 8.212/1991, resta analisar se o legislador federal 

respeitou os limites impostos a essa competência. Conforme análise realizada no 

Capítulo IV, chegou-se à conclusão de que dois eram os fatores limitadores: 1) o 

legislador ordinário deveria colher os novos responsáveis respeitando as regras 

matrizes de responsabilidade já estabelecidas no Código Tributário Nacional.; e 2) 

esses responsáveis deveriam ser pessoas vinculadas ao fato jurídico tributário, 

conforme exigência do art. 128 do mesmo diploma normativo. 

Em relação à primeira limitação, não se vislumbra nenhuma proximidade 

entre os responsáveis ordinários do inciso VI do art. 30 da Lei n. 8.212/1991 com 

aqueles estabelecidos no Código Tributário Nacional (sucessores responsáveis, 

terceiros responsáveis, infratores responsáveis ou interessados comuns 

responsáveis). Embora se possa pensar que há um interesse comum entre o 

                                                           
149

 SILVA, Indira Ernesto. Contribuição Previdenciária – Construção Civil – Ausência de Benefício de 

Ordem. In Revista Dialética de Direito Tributário n. 37. São Paulo: Palas Athena, 1998. p. 149. 
150

 TRIBUTÁRIO. CONTRATOS DE REFORMA PRESTADA POR TERCEIROS. CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO DE ORDEM. 

AFERIÇAO INDIRETA DOS VALORES. VALIDADE. 

1. A responsabilidade solidária do proprietário, incorporador, dono da obra ou condômino para o pagamento de 

contribuição social devida em relação a contratos de construção, reforma ou acréscimo prestados por terceiros 

decorre da lei, conforme se vê dos arts. 30, VI, e 31 da Lei 8.212/91. 

2. Nos termos do art. 124, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, a solidariedade tributária não 

comporta benefício de ordem, podendo o fisco buscar o pagamento contra quaisquer dos devedores solidários, 

cabendo à empresa fiscalizada o ônus de provar que as contribuições previdenciárias devidas em razão da 

prestação dos serviços foram recolhidas aos cofres públicos, seja pela contratante, seja pela contratada. [...] 

(AMS 1998.01.00.082742-2/DF, Rel. Juiz Federal Leão Aparecido Alves (conv), Terceira Turma Suplementar, 

DJ p.94 de 17/06/2004). 

http://www.jusbrasil.com/topico/11355489/artigo-30-da-lei-n-8212-de-24-de-julho-de-1991
http://www.jusbrasil.com/topico/11355061/inciso-vi-do-artigo-30-da-lei-n-8212-de-24-de-julho-de-1991
http://www.jusbrasil.com/topico/11353982/artigo-31-da-lei-n-8212-de-24-de-julho-de-1991
http://www.jusbrasil.com/legislacao/104107/lei-org%C3%A2nica-da-seguridade-social-lei-8212-91
http://www.jusbrasil.com/topico/10575277/artigo-124-da-lei-n-5172-de-25-de-outubro-de-1966
http://www.jusbrasil.com/topico/10575161/par%C3%A1grafo-1-artigo-124-da-lei-n-5172-de-25-de-outubro-de-1966
http://www.jusbrasil.com/legislacao/129080/c%C3%B3digo-tribut%C3%A1rio-nacional-lei-5172-66
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proprietário do imóvel, o incorporador ou o dono da obra com o construtor e esses 

com a subempreiteira, caso haja contrato de subempreitada, nem sempre essa 

situação é facilmente configurada. Em verdade, cada uma dessas pessoas têm seus 

específicos interesses, como explica Renato Lopes Becho151. 

 

Na construção civil, os interesses são muito distintos: o proprietário quer o 
imóvel e, para obtê-lo, terá que contratar uma construtora; a construtora 
visa o lucro (não o imóvel) e, para obtê-lo, terá que realizar a obra, por si só 
ou contratando subempreiteiros; os subempreiteiros querem o lucro (se 
forem pessoas jurídicas) ou a remuneração (se forem pessoas físicas) que, 
para percebê-la, exigirá deles o trabalho. 

 

Em relação ao segundo fator limitador, deve-se verificar como o responsável 

se relaciona com o fato jurídico tributário e se sua proximidade com o mesmo 

permite entendê-lo vinculado a este. Conforme análise desenvolvida no item 2.5, do 

Capítulo II, a conclusão foi de que uma pessoa pode ser considerada vinculada ao 

fato jurídico tributário, quando houver a presença clara de dois aspectos, que são o 

pleno conhecimento da ocorrência do fato jurídico tributário e o proveito próprio dele 

derivado. 

Quando se contrata um construtor para uma construção, reforma ou 

acréscimo de imóvel, o contratante, seja ele o proprietário, o incorporador, o dono da 

obra ou o condômino de unidade imobiliária, tem ciência de que o serviço prestado é 

fato jurídico tributário apto à incidência de contribuições sociais previdenciárias, cujo 

contribuinte é o construtor. No caso de o serviço ser prestado por subempreiteiras, 

estas serão os contribuintes das referidas contribuições, caso em que o construtor 

também tem ciência da ocorrência dos fatos jurídicos tributários. Pode-se dizer que 

essas pessoas estão diretamente envolvidas com a obra, o que implica afirmar que 

estarão muito próximas dos fatos ensejadores da tributação. 

O segundo aspecto a ser observado é o que diz respeito ao proveito próprio 

obtido pelo responsável em razão da ocorrência dos fatos jurídicos tributários. Como 

foi dito acima, cada qual tem um interesse específico na construção, reforma ou 

acréscimo de um imóvel, que se perfaz na obtenção (ou expectativa) de um proveito 

próprio. Dessa forma, há que se entender que a responsabilidade ordinária prevista 

no inciso VI, do art. 30, da Lei n. 8.212/1991 também cumpre com esse requisito, 

                                                           
151

 BECHO, Renato Lopes. Responsabilidade Tributária de Terceiros: CTN, arts. 134 e 135. São Paulo: 

Saraiva, 2014. p. 168. 
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pois todas as pessoas ali relacionadas tiram (ou têm expectativa de tirar) proveito do 

fato jurídico tributário das contribuições sociais previdenciárias. 

Assim, restando configuradas essas duas situações, pode-se dizer, com 

inatacável segurança jurídica, que a responsabilidade aqui tratada se encontra 

consonante com as exigências normativas do art. 128 do Código Tributário Nacional, 

mais especificamente aquela que exige necessária vinculação do responsável com o 

fato gerador da respectiva obrigação. 

Não basta que lei faça a previsão da solidariedade. É imprescindível que os 

atos infralegais estabeleçam procedimentos a serem adotados de maneira que seja 

possível a lei atingir seus objetivos. Com base nisso, dedicar-se-á o próximo tópico 

para a análise desses procedimentos, os quais, como se verá, causam inúmeras 

polêmicas que desaguam no Poder Judiciário. 

 

5.2 Normatização infralegal do inciso VI do art. 30 da Lei n. 8.212/1991 

 

São várias normas administrativas que tratam da matéria, sendo a principal 

delas o Decreto n. 3.048, de 06 de maio de 1999, mais conhecido como 

Regulamento da Previdência Social. Esse regulamento, entre outras funções, visa 

permitir a aplicação da lei e o faz disciplinando procedimentos dos agentes 

administrativos, que devem se pautar pelas normas legais e regulamentares quando 

da constituição dos créditos tributários previdenciários. 

Para fins deste trabalho, os dispositivos regulamentares mais importantes se 

encontram nas Seções I (Das Normas Gerais de Arrecadação) e II (Da Retenção e 

da Responsabilidade Solidária) do Capítulo VIII (Da Arrecadação e Recolhimento 

das Contribuições) do Título I (Do Financiamento da Seguridade Social) do Livro III 

(Do Custeio da Seguridade Social). Em rápida síntese, tem-se que o caput do art. 

220 do Decreto n. 3.048/1999152 praticamente repete a solidariedade prevista no 

                                                           
152

 Art. 220. O proprietário, o incorporador definido na Lei nº 4.591, de 1964, o dono da obra ou condômino da 

unidade imobiliária cuja contratação da construção, reforma ou acréscimo não envolva cessão de mão-de-obra, 

são solidários com o construtor, e este e aqueles com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para 

com a seguridade social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida a 

retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas obrigações, não se aplicando, em 

qualquer hipótese, o benefício de ordem. 

§ 1º Não se considera cessão de mão-de-obra, para os fins deste artigo, a contratação de construção civil em que 

a empresa construtora assuma a responsabilidade direta e total pela obra ou repasse o contrato integralmente. 

§ 2º O executor da obra deverá elaborar, distintamente para cada estabelecimento ou obra de construção civil da 

empresa contratante, folha de pagamento, Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4591.htm
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inciso VI do art. 30 da Lei n. 8.212/1991, enquanto os §§ 1º, 2º e 3º visam dar uma 

operacionalização à referida solidariedade. Em linhas gerais, tem-se que: 1) o § 1º 

estabelece a aplicação da norma às obras de construção civil; 2) o § 2º, que as 

guias de recolhimento das contribuições sociais previdenciárias e as respectivas 

informações à Previdência Social devem ser elaboradas separadamente por obra de 

construção civil da empresa contratante; e 3) o § 3º prevê como a responsabilidade 

ordinária (e solidária) será elidida153. 

O art. 219 (citado no inciso III do § 3º do art. 220) e seus §§ 1º a 3º154 

estabelecem o valor da retenção a ser feita e as informações que deverão estar 

contidas nas guias de recolhimento (da empresa contratante). O inciso III do § 2º 

combinado com o § 3º do mesmo artigo deixa claro que o procedimento de retenção 

se aplica aos serviços de construção civil, quando esses envolvem cessão ou 

empreitada de mão de obra. 

Há, ainda, o § 5º do artigo 216155 do mesmo diploma legislativo, cuja redação 

busca resguardar os interesses do sujeito ativo das contribuições sociais 

                                                                                                                                                                                     
Informações à Previdência Social e Guia da Previdência Social, cujas cópias deverão ser exigidas pela empresa 

contratante quando da quitação da nota fiscal ou fatura, juntamente com o comprovante de entrega daquela Guia. 

§ 3º A responsabilidade solidária de que trata o caput será elidida: 

I - pela comprovação, na forma do parágrafo anterior, do recolhimento das contribuições incidentes sobre a 

remuneração dos segurados, incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos serviços executados, quando 

corroborada por escrituração contábil; e 

II - pela comprovação do recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados, aferidas 

indiretamente nos termos, forma e percentuais previstos pelo Instituto Nacional do Seguro Social. 

III- pela comprovação do recolhimento da retenção permitida no caput deste artigo, efetivada nos termos do art. 

219. (Incluído pelo Decreto nº 4.032, de 2001). 
153

 Há que se entender que não só a responsabilidade solidária será elidida (no sentido de suprimida, extinta etc.) 

com a comprovação do recolhimento das contribuições, mas todo o crédito tributário regularmente constituído, 

nos termos do inciso I do art. 156 do Código Tributário Nacional. 
154

 Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada de mão-de-obra, 

inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou 

recibo de prestação de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa contratada, observado o 

disposto no § 5º do art. 216. (Redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 2003) 

§ 1º Exclusivamente para os fins deste Regulamento, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à 

disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços 

contínuos, relacionados ou não com a atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma de 

contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, entre 

outros. 

§ 2º Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados mediante cessão de mão-de-

obra: 

.......................................................................................................................................................................... 

III - construção civil; 

§ 3º Os serviços relacionados nos incisos I a V também estão sujeitos à retenção de que trata o caput quando 

contratados mediante empreitada de mão-de-obra. 
155

 Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras importâncias devidas à seguridade 

social, observado o que a respeito dispuserem o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita 

Federal, obedecem às seguintes normas gerais: 

.......................................................................................................................................................................... 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D4032.htm#art1art220§3iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4729.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6019.htm
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previdenciárias ao dispor que não é lícito ao responsável tributário alegar qualquer 

omissão no sentido de se eximirem do recolhimento do tributo. E, ainda, na primeira 

parte do dispositivo, estabelece que a retenção presumir-se-á feita. 

Além dos citados dispositivos regulamentares, há que se registrar a Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009, que estabelece as normas 

gerais de tributação e de arrecadação das contribuições sociais destinadas à 

Previdência Social e outras. Ela disciplina diversas questões não tratadas pelo 

regulamento, como, por exemplo, as relativas à fiscalização e lançamento tributário. 

Embora o § 3º, do art. 220, do Decreto n. 3.048/1999, faça referência à 

necessidade de comprovação do recolhimento das contribuições sociais 

previdenciárias pelo responsável solidário, não especifica quais documentos são 

esses. No intuito de esclarecer esse ponto, o art. 161 da Instrução Normativa n. 

971/1999156, relaciona os documentos que servirão para comprovar o recolhimento, 

os quais poderão ser exigidos dos responsáveis tributários. 

 

                                                                                                                                                                                     
§ 5º O desconto da contribuição e da consignação legalmente determinado sempre se presumirá feito, oportuna e 

regularmente, pela empresa, pelo empregador doméstico, pelo adquirente, consignatário e cooperativa a isso 

obrigados, não lhes sendo lícito alegarem qualquer omissão para se eximirem do recolhimento, ficando os 

mesmos diretamente responsáveis pelas importâncias que deixarem de descontar ou tiverem descontado em 

desacordo com este Regulamento. 
156

 Art. 161. Quando da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, cabe ao 

contratante, observado o disposto no § 4º, exigir: 

I - até a competência janeiro de 1999, inclusive, da empresa contratada: 

a) para prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra, cópia das folhas de pagamento e dos documentos 

de arrecadação; 

b) para execução de obra de construção civil por empreitada total ou parcial, ou subempreitada, cópia das folhas 

de pagamento e dos documentos de arrecadação com vinculação inequívoca à obra; 

II - da empresa construtora contratada por empreitada total: 

a) a partir da competência janeiro de 1999, cópia da GFIP com as informações referentes à obra, da folha de 

pagamento específica para a obra e do documento de arrecadação identificado com a matrícula CEI da obra, 

relativos à mão-de-obra própria utilizada pela contratada; 

b) a partir da competência janeiro de 1999, cópia da GFIP identificada com a matrícula CEI da obra, informando 

a ausência de fato gerador de obrigações previdenciárias, quando a construtora não utilizar mão-de-obra própria 

e a obra for completamente realizada mediante contratos de subempreitada; 

c) a partir da competência fevereiro de 1999 até a competência setembro de 2002, cópia das notas fiscais, das 

faturas ou dos recibos de prestação de serviços emitidos por subempreiteiras, com vinculação inequívoca à obra, 

e dos correspondentes documentos de arrecadação de retenção; 

d) a partir da competência outubro de 2002, cópia das notas fiscais, das faturas ou dos recibos emitidos por 

subempreiteiras, com vinculação inequívoca à obra, dos correspondentes documentos de arrecadação da retenção 

e da GFIP das subempreiteiras com comprovante de entrega, com informações específicas do tomador da obra; 

e) a partir da competência outubro de 2002, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), LTCAT, 

Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT), para empresas 

com 20 (vinte) trabalhadores ou mais por estabelecimento ou obra de construção civil, e Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), que demonstrem o gerenciamento de riscos ambientais por parte da 

construtora, bem como a necessidade ou não da contribuição adicional prevista no § 2º do art. 72, observado, 

quanto ao LTCAT, o disposto no inciso V do art. 291. 
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5.3 A cessão de mão de obra na construção civil, nos termos do art. 31 da Lei 

n. 8.212/1991: da responsabilidade solidária à substituição tributária 

 

Observa-se que as obras de construção civil com a participação de terceiros 

podem ocorrer de duas maneiras: 1) pela efetiva execução das obras de construção 

civil pelo construtor, diretamente ou por subempreitada, caso em que os 

trabalhadores estarão sob as ordens da empresa construtora; e 2) pela cessão de 

mão de obra aos responsáveis (dono da obra, proprietário do imóvel etc.), caso em 

que os trabalhadores seguirão os comandos estabelecidos por estes. Essa 

diferenciação é importante, pois a norma que regula os serviços relativos à 

construção civil, quando executados através de cessão de mão de obra, não é o 

inciso VI, do art. 30, da Lei n. 8.212/1991, mas o art. 31 do mesmo diploma legal, 

que se encontra transcrito abaixo. 

 

Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de 
mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% 
(onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de 
serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a 
importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão 
da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior 
se não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no § 
5

o
 do art. 33 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 11.933, de 2009) 

§ 1
o
 O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser 

destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser 
compensado por qualquer estabelecimento da empresa cedente da mão de 
obra, por ocasião do recolhimento das contribuições destinadas à 
Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos seus 
segurados. (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009) 
..........................................................................................................................
.. 
§ 3

o
 Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a 

colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de 
terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou 
não com a atividade-fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a 
forma de contratação. (Redação dada pela Lei nº 9.711, de 1998) 
§ 4

o
 Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de 

outros estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços: (Redação 
dada pela Lei nº 9.711, de 1998) 
..........................................................................................................................
.. 
III - empreitada de mão-de-obra; (Incluído pela Lei nº 9.711, de 1998) 

 

A simples leitura do dispositivo legal acima evidencia uma diferença crucial 

entre ele e o inciso VI do art. 130. Enquanto o inciso VI do art. 30 da Lei n. 

8.212/1991 admite ao responsável solidário a retenção dos valores relativos às 

contribuições sociais previdenciárias de obrigação do construtor (contribuinte) ou da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11933.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11941.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9711.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9711.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9711.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9711.htm#art23
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subempreiteira, quando houver, o art. 31 estabelece que a referida retenção deverá 

ser feita pelo responsável tributário, o qual deverá realizar o recolhimento do tributo 

em nome da empresa cedente da mão de obra. Assim, havendo cessão de mão de 

obra, a retenção será obrigatória; caso contrário, haverá apenas uma faculdade do 

responsável, que pode optar entre reter ou não os valores com vistas à quitação das 

contribuições sociais previdenciárias. 

Atualmente, o dispositivo em comento encontra-se com a redação a ele dada 

pela Lei n. 11.933, de 28 de abril de 2009, porém é importante frisar que a 

obrigatoriedade da retenção se deu a partir de 01 de fevereiro de 1999, data que 

entrou em vigor a Lei n. 9.711, de 20 de novembro de 1998. Essa alteração no 

enunciado prescritivo fez com que LEANDRO PAULSEN157 se posicionasse da 

seguinte maneira: 

 

Relativamente aos contratos de empreitada de mão de obra, a Lei 9.711/98 
submete expressamente ao regime de substituição tributária do art. 31, da 
Lei 8.212/91, de modo que, mesmo que não se trate, efetivamente, de um 
contrato típico de cessão de mão de obra, resta abrangido pelo novo 
regime. Quanto aos demais contratos atinentes à construção civil, apenas 
haverá submissão à retenção se configurada efetiva cessão de mão de 
obra. Do contrário, aplicável será apenas a solidariedade prevista no art. 30, 
VI, da Lei 8.212/91. 

 

Há que se esclarecer que o autor toma a substituição tributária como uma 

espécie de responsabilidade158, o que explica a referência feita a regime de 

substituição tributária. No mesmo sentido, ementa no REsp 1036375 – SP159, de 

relatoria do Ministro Luis Fux. 

 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO. 
RETENÇÃO DE 11% SOBRE FATURAS. ART. 31, DA LEI Nº 8.212/91, 
COM A REDAÇÃO DA LEI Nº 9.711/98. NOVA SISTEMÁTICA DE 
ARRECADAÇÃO MAIS COMPLEXA, SEM AFETAÇÃO DAS BASES 
LEGAIS DA ENTIDADE TRIBUTÁRIA MATERIAL DA EXAÇÃO. 

                                                           
157

 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário – Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da 

Jurisprudência. 8. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2006. p. 1033. 
158

 “[...] qualquer pessoa obrigada ao pagamento de tributo de que não é o contribuinte de direito figura na 

condição de responsável tributário. Não vislumbramos qualquer distinção possível na figura do retentor que é, 

sim, responsável tributário por substituição.” (PAULSEN, Leandro. Direito Tributário – Constituição e 

Código Tributário à Luz da Doutrina e da Jurispudência. 8. ed. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado/ESMARGS, 2006. p. 1000). 
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 REsp 1036375, rel. Ministro Luis Fux, 1ª Seção, j. 11/03/2009, DJe 30/03/2009. 
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1. A retenção de contribuição previdenciária determinada pela Lei 9.711/98 
não configura nova exação e sim técnica arrecadatória via substituição 
tributária, sem que, com isso, resulte aumento da carga tributária. [...] 
3. A determinação do mencionado artigo configura apenas uma nova 
sistemática de arrecadação da contribuição previdenciária, tornando as 
empresas tomadoras de serviço como responsáveis tributários pela forma 
de substituição tributária. Nesse sentido, o procedimento a ser adotado não 
viola qualquer disposição legal. [...] 

 

Há que se entender que a sujeição passiva por substituição tributária difere 

das espécies de responsabilidade tributária, conforme demonstra a classificação 

apresentada no Capítulo III deste trabalho. Embora as orientações doutrinária e 

jurisprudencial acima transcritas divirjam neste ponto, é forçoso reconhecer que a 

Lei n. 9.711/1998 não alterou apenas a sistemática de cobrança das contribuições 

sociais previdenciárias quanto aos contratos que envolvem cessão de mão de obra, 

mas alterou profundamente o quadro da sujeição passiva indireta, que migrou da 

responsabilidade solidária para a substituição tributária. 

Dessa forma, o Fisco deverá constituir o crédito tributário em desfavor do 

sujeito passivo indireto da obrigação tributária (empresa cessionária da mão de 

obra). Isso significa dizer que se está diante de uma substituição tributária 

propriamente dita, regime que se consubstancia no afastamento do contribuinte 

(empresa cedente da mão de obra), com sua consequente e definitiva substituição 

pela empresa contratante (substituta). Esse afastamento do contribuinte (situação 

que caracteriza a substituição tributária) ocorre efetivamente, razão pela qual se 

pode concluir que a natureza jurídica dos contratos de cessão de mão de obra foi 

substancialmente alterada, ou seja, deixou de ser um caso de responsabilidade 

(ordinária) solidária para se transformar em uma verdadeira substituição tributária, 

nos moldes pensados neste trabalho. Esse é o pensamento expresso pelo eminente 

Ministro Luis Fux em voto-vista no REsp n. 1.065.074 – RJ160, relatado pela Ministra 

Denise Arruda. 

 

Entretanto, com a entrada em vigor da Lei 9.711/98, a hodierna redação do 
artigo 31 (terceiro regime legal que se vislumbra), instituiu técnica 
arrecadatória via substituição tributária, mediante a qual compete à empresa 
tomadora dos serviços reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota 
fiscal ou fatura de prestação dos mesmos, bem como recolher, no prazo 
legal, a importância retida. Cuida-se de previsão legal de substituição 
tributária com responsabilidade pessoal do substituto (in casu, o condomínio 
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 STJ - RE n. 1.065.074 – RJ, Rel. Ministra Denise Arruda. Primeira Turma, por maioria, j. 20/10/ 2009. DJ 

02/02/2010. 
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tomador do serviço de empreitada de mão-de-obra), que passou a figurar 
como o único sujeito passivo da obrigação tributária. 
Outrossim, corrobora a tese encimada a existência de presunção legal do 
cumprimento da obrigação pela retentora, a quem não é lícito alegar 
omissão para se eximir do recolhimento da contribuição social, incumbindo-
lhe o dever jurídico de arcar com a importância que deixou de receber ou 
arrecadou a menor. 

 

Na ementa do referido REsp n. 1.065.074 – RJ, pode-se observar que 

a responsabilidade solidária produziu efeitos até 01 de fevereiro de 1999, data que 

entrou em vigor a Lei n. 9.711/1998, a partir da qual a sujeição passiva tributária em 

relação aos referidos contratos passou a ser regrada pela substituição tributária. 

 

TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA RESPONSABILIDADE 
SOLIDÁRIA DO CONTRATANTE DE SERVIÇOS EXECUTADOS 
MEDIANTE CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM 
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. 
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 
[...] 
2. A responsabilidade solidária do contratante de serviços executados 
mediante cessão de mão-de-obra, na forma estabelecida pelo art. 31 da Lei 
8.212/91, antes da alteração legislativa promovida pela Lei 9.711/98, 
produziu efeitos até 1º de fevereiro de 1999, quando passou a vigorar a 
atual sistemática de arrecadação, na qual as contribuições destinadas à 
Seguridade Social são retidas e recolhidas pelo próprio contratante dos 
serviços executados mediante cessão de mão-de-obra. 
3. Nos presentes autos, o Tribunal de origem deu provimento à apelação 
cível interposta pela impetrante do mandado de segurança, empresa 
contratante dos serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, e 
concedeu a ordem pleiteada, sem prejuízo de serem eventualmente 
cobradas da apelante as exações a que se referem a Notificação Fiscal de 
Lançamento de Débito impugnada no mandado de segurança, caso seja 
apurado, pela Fiscalização, o inadimplemento dos empreiteiros ali listados, 
e, em face destes constituído regularmente o crédito tributário, pelo qual a 
apelante será, então, solidariamente responsável, sem benefício de ordem. 
4. Como visto, no caso em apreço o acórdão recorrido não afastou a 
responsabilidade solidária. Logo, o Tribunal de origem não contrariou os 
arts. 124, II, do Código Tributário Nacional, e 31, caput e § 3º, e 33, § 3º, da 
Lei 8.212/91, e também não divergiu da orientação jurisprudencial 
predominante no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes citados: REsp 
800.054/RS, 2ª 
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 3.8.2007, p. 333; AgRg no AgRg no 
REsp 1.039.843/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 
26.6.2008; REsp 776.433/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 
DJe de 22.9.2008. 
5. Recurso especial desprovido. 

 

Merecem destaque três frases da citada ementa, as quais ratificam as ideias 

traçadas no presente trabalho. A primeira delas se encontra assim expressa: [...] 

caso seja apurado, pela Fiscalização, o inadimplemento dos empreiteiros ali listados, 

e, em face destes constituído regularmente o crédito tributário [...]. É cristalina a 
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afirmação de que o Fisco, em caso de inadimplência das contribuições sociais 

previdenciárias, deve constituir o crédito tributário tendo a empreiteira da mão de 

obra como contribuinte e os demais responsáveis como solidários. Isso significa 

dizer que a empreiteira continua figurando no polo passivo da obrigação tributária 

como contribuinte (sujeito passivo direto), situação impensável nos casos de 

substituição tributária, onde o contribuinte seria excluído da sujeição passiva 

tributária. Esse raciocínio é válido para os fatos jurídicos tributários ocorridos antes 

de 01 de fevereiro de 1999. 

Esse é o ponto exato que motivou a divisão da sujeição passiva indireta em 

responsabilidade e substituição tributárias. Nesta, não há propriamente a figura do 

contribuinte, o qual, em momento pré-jurídico, é substituído pelo substituto, que, em 

verdade, nada substitui (a norma, desde o início, contempla o substituto em seu 

critério pessoal). Na responsabilidade, principalmente na solidária, fica patente a 

presença do contribuinte, que, além de figurar no polo passivo da relação tributária, 

também é o realizador do fato jurídico tributário, nos termos do inciso I, do Parágrafo 

único, do art. 121, do Código Tributário Nacional. 

Observa-se que o caput do novo art. 31, da Lei n. 8.212/1991, coloca a 

empresa cessionária da mão de obra como obrigada ao recolhimento, passando a 

exigir desta a conduta prevista no consequente da regra-matriz de incidência 

tributária. Mesmo que ela faça o recolhimento em nome da empresa cedente da mão 

de obra, isso não desvirtua a substituição tributária. O recolhimento assim se justifica 

em razão de possibilitar a compensação futura desses valores retidos e recolhidos 

com outros devidos por qualquer estabelecimento da empresa cedente da mão de 

obra, procedimento permitido pelo § 1º do referido dispositivo legal. 

A segunda frase vem corroborar a primeira: [...] o acórdão recorrido não 

afastou a responsabilidade solidária [...]. No contexto do julgado, isso significa que a 

exigência de procedimento de fiscalização e comprovação do inadimplemento 

primeiramente junto à empresa cedente da mão de obra não prejudica a ausência do 

benefício de ordem. O fato jurídico tributário deve ser constituído com provas e a 

obtenção das mesmas é ônus que cabe à Administração Pública via procedimentos 

de auditorias fiscais. Esse assunto será melhor tratado no item seguinte. 

A terceira e última frase, na esteira da segunda, afirma categoricamente: o 

Tribunal de origem não contrariou os arts. 124, II, do Código Tributário Nacional, e 

31, caput e § 3º [...]. Essa afirmação deve ser interpretada no sentido de que o art. 
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31, da Lei n. 8.212/1991, antes da entrada em vigor da Lei n. 9.711/1998, tinha 

como seu fundamento de validade o inciso II, do art. 124, do Código Tributário 

Nacional, o que equivale a dizer que se tratava de um tipo de responsabilidade 

ordinária. Há que ser feita a menção de que a controvérsia solucionada no referido 

recurso especial envolvia fatos jurídicos tributários ocorridos antes e depois da 

entrada em vigor da Lei 9.711/1998. 

Além das questões relativas à sujeição passiva tributária, os tribunais tiveram, 

ainda, que decidir sobre a possível inconstitucionalidade do art. 31, da Lei n. 

8.212/1991, tendo em vista o fato de sua nova redação sugerir uma nova 

materialidade tributária. Sedimentou-se o entendimento de que não se estava diante 

de um novo tributo, mas apenas de uma alteração na sistemática de arrecadação 

das contribuições sociais previdenciárias, o que reflete substancialmente na sujeição 

passiva tributária. A responsabilidade ordinária (fundamentada no inciso II, do art. 

124, do Código Tributário Nacional) abre espaço à substituição tributária (com 

supedâneo no art. 128 do mesmo diploma normativo). 

Nesse sentido, vale citar o REsp 433.814-SP161, relatado pelo Ministra Eliana 

Calmon. 

 

PREVIDENCIÁRIO – CONTRIBUIÇÕES – EMPRESAS PRESTADORAS 
DE SERVIÇOS – LEI 9.711/98. 
1. Nova redação do art. 31 da Lei 8.212/91 pela Lei 9.711/98, não alterou 
a fonte de custeio, nem elegeu novo contribuinte. 
2. A alteração foi apenas da sistemática de recolhimento, continuando a 
contribuição previdenciária a ser calculada pela folha de salário, tendo como 
contribuinte de direito a empresa prestadora do serviço de mão-de-obra. 
3. A nova sistemática impôs ao contribuinte de fato a responsabilidade 
pela retenção de parte da contribuição, para futura compensação, quando 
do cálculo do devido. 
4. Sistemática que se harmoniza com o disposto no art. 128 do CTN. 

5. Recurso espacial provido. 
 

Em relação à alegada inconstitucionalidade, o Pleno do Supremo Tribunal 

Federal, no RE n. 603.191 – MT162, relatado pela eminente Ministra Ellen Gracie, 

concluiu pela sua conformação ao Texto Constitucional. 

                                                           
161

 REsp 433.814-SP, rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 03/12/2002, DJU 19/12/2002. p. 359. 
162 EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RETENÇÃO DE 11% ART. 31 

DA LEI 8.212/91, COM A REDAÇÃO DA LEI 9.711/98. CONSTITUCIONALIDADE. 

1. Na substituição tributária, sempre teremos duas normas: a) a norma tributária impositiva, que estabelece a 

relação contributiva entre o contribuinte e o fisco; b) a norma de substituição tributária, que estabelece a relação 

de colaboração entre outra pessoa e o fisco, atribuindo-lhe o dever de recolher o tributo em lugar do contribuinte. 
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5.4 A solidariedade do inciso VI do art. 30 da Lei n. 8.212/1991: a exigência de 

anterior fiscalização do contribuinte configura benefício de ordem? 

 

As prescrições normativas, relativas à responsabilidade solidária, visam, 

sobretudo, dar maior garantia ao crédito tributário, em razão de eventual dificuldade 

de localizar e cobrar dos respectivos contribuintes (empresas prestadoras de 

serviços na construção civil). Como se demonstrou nos itens anteriores, as regras-

matrizes das contribuições sociais previdenciárias aqui tratadas apresentam, em seu 

critério pessoal, tanto o contribuinte (construtora ou subempreiteira) como o 

responsável solidário (proprietário do imóvel, incorporador, dono da obra, condômino 

da unidade imobiliária e a construtora, nos casos de subempreitada). 

Assim, uma importante questão se coloca face às frequentes inadimplências: 

pode a auditor fiscal da Receita Federal do Brasil notificar diretamente o responsável 

solidário sem antes fiscalizar o contribuinte? Em caso negativo, não estaria se 

estabelecendo um benefício de ordem? Essa situação tem gerado muita polêmica e 

as controvérsias se avolumam, o que tem causado certa insegurança jurídica entre 

as pessoas diretamente envolvidas com a regular constituição do crédito tributário. 

Buscar-se-á, nesse tópico, analisar apenas as questões colocadas acima, 

buscando não adentrar no assunto que diz respeito à aferição indireta, que será 

tratado no item seguinte. 

                                                                                                                                                                                     
2. A validade do regime de substituição tributária depende da atenção a certos limites no que diz respeito a cada 

uma dessas relações jurídicas. Não se pode admitir que a substituição tributária resulte em transgressão às 

normas de competência tributária e ao princípio da capacidade contributiva, ofendendo os direitos do 

contribuinte, porquanto o contribuinte não é substituído no seu dever fundamental de pagar tributos. A par disso, 

há os limites à própria instituição do dever de colaboração que asseguram o terceiro substituto contra o arbítrio 

do legislador. A colaboração dele exigida deve guardar respeito aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, não se lhe podendo impor deveres inviáveis, excessivamente onerosos, desnecessários ou 

ineficazes. 

3. Não há qualquer impedimento a que o legislador se valha de presunções para viabilizar a substituição 

tributária, desde que não lhes atribua caráter absoluto. 

4. A retenção e recolhimento de 11% sobre o valor da nota fiscal é feita por conta do montante devido, não 

descaracterizando a contribuição sobre a folha de salários na medida em que a antecipação é em seguida 

compensada pelo contribuinte com os valores por ele apurados como efetivamente devidos forte na base de 

cálculo real. Ademais, resta assegurada a restituição de eventuais recolhimentos feitos a maior. 5. Inexistência de 

extrapolação da base econômica do art. 195, I, a, da Constituição, e de violação ao princípio da capacidade 

contributiva e à vedação do confisco, estampados nos arts. 145, § 1º, e 150, IV, da Constituição. Prejudicados os 

argumentos relativos à necessidade de lei complementar, esgrimidos com base no art. 195, § 4º, com a remissão 

que faz ao art. 154, I, da Constituição, porquanto não se trata de nova contribuição. 

6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 

7. Aos recursos sobrestados, que aguardavam a análise da matéria por este STF, aplica-se o art. 543-B, § 3º, do 

CPC. 
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Estabelecida a premissa de que o inciso VI, do art. 30, da Lei n. 8.212/1991 é 

um caso de responsabilidade ordinária, nos termos do inciso II, do art. 124, do 

Código Tributário Nacional, há que se entender que o crédito tributário deve ser 

devidamente constituído nas pessoas do contribuinte e do responsável solidário. E, 

para que isso seja possível, o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil deverá 

lavrar o competente auto de infração, o que exigirá um procedimento de fiscalização 

no contribuinte (empresa contratada), se possível. 

Assim também se posiciona Leandro Paulsen163, para o qual 

 

[...] quanto aos efeitos da solidariedade estabelecida, cabe estabelecer que 
não autoriza o Fisco a efetuar o lançamento contra o responsável pelo 
simples fato de não apresentar à fiscalização, quando solicitado, as guias 
comprobatórias do pagamento, pelo construtor, das contribuições relativas à 
obra. Impõe-se que o Fisco verifique se o construtor efetuou ou não os 
recolhimentos. De fato, não há que se confundir a causa que atrai a 
responsabilidade solidária do dono da obra (ausência da documentação 
exigida comprobatória do pagamento pelo contribuinte) com a pendência da 
obrigação tributária em si. A responsabilidade solidária recai sobre 
obrigações que precisam ser apuradas adequadamente, junto aos 
empreiteiros/construtores, de modo a se verificar a efetiva base de cálculo e 
a existência de pagamentos já realizados, até porque, na solidariedade, o 
pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais, nos 
termos do art. 125, I, do CTN. A análise da documentação do construtor é, 
assim, indispensável ao lançamento. Em existindo dívida, ter-se-á a 
possibilidade de exigi-la de um ou de outro, forte na solidariedade, sem 
benefício de ordem, conforme se infere do art. 124, parágrafo único, do 
CTN. 

 

Com base nos livros contábeis e nos demais documentos fiscais do 

contribuinte, o auditor fiscal poderá comprovar a ocorrência dos fatos jurídicos 

tributários e efetuar o correspondente lançamento tributário, nos termos do art. 142, 

do Código Tributário Nacional. Em princípio, as informações necessárias para a 

constituição do crédito tributário (que servem de prova no processo administrativo 

próprio) se encontram na empresa construtora ou na subempreiteira, quando for o 

caso, eis que aí deveriam estar guardadas as respectivas folhas salariais. 

Tomando como exemplo um caso em que haja contrato de subempreitada, 

ficando devidamente comprovado o insucesso na obtenção dessas informações 

junto ao contribuinte (subempreiteira), poderá o auditor fiscal buscá-las no 

responsável solidário (construtora), o que não caracteriza benefício de ordem. 

                                                           
163

 PAULSEN, Leandro. Contribuições - custeio da seguridade social. Porto Alegre: Livraria do Advogado 

Editora, 2007. p. 77-78. 

http://www.jusbrasil.com/topico/10575121/artigo-125-da-lei-n-5172-de-25-de-outubro-de-1966
http://www.jusbrasil.com/topico/10575073/inciso-i-do-artigo-125-da-lei-n-5172-de-25-de-outubro-de-1966
http://www.jusbrasil.com/legislacao/129080/c%C3%B3digo-tribut%C3%A1rio-nacional-lei-5172-66
http://www.jusbrasil.com/topico/10575277/artigo-124-da-lei-n-5172-de-25-de-outubro-de-1966
http://www.jusbrasil.com/topico/10575161/par%C3%A1grafo-1-artigo-124-da-lei-n-5172-de-25-de-outubro-de-1966
http://www.jusbrasil.com/legislacao/129080/c%C3%B3digo-tribut%C3%A1rio-nacional-lei-5172-66
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O benefício de ordem a que se refere o Parágrafo único, do art. 125164, do 

Código Tributário Nacional diz respeito especificamente à composição do critério 

pessoal da regra-matriz de incidência tributária. A necessidade de primeiro fiscalizar 

o contribuinte e buscar, em seu estabelecimento, os documentos que embasarão a 

regular constituição do crédito tributário, é de fundamental importância para se 

determinar a matéria tributável e calcular o montante do tributo devido165. 

Importante frisar que os fatos jurídicos aptos a irradiarem efeitos tributários, 

quando possível, devem ser provados com base nos elementos informativos 

coletados na escrituração contábil do contribuinte, em desfavor do qual será 

constituído o crédito tributário, devendo, ainda, ser incluído o responsável solidário. 

Na mesma linha de pensamento, decisão do Tribunal Regional Federal da 4º 

Região nos Embargos Infringentes em AC n. 2002.04.01.029420-7/RS166, de 

relatoria do Des. Federal Antônio Albino Ramos de Oliveira. 

 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RESPONSABILIDADE 
SOLIDÁRIA - COBRANÇA, AO EMPREITEIRO, DE DÉBITOS DO 
SUBEMPREITEIRO - NECESSIDADE DE PRÉVIA APURAÇÃO DESTES 
EM PROCESSO REGULAR CONTRA O OBRIGADO PRINCIPAL. 
1 - No regime do art. 31 da Lei 8.212/91, antes de sua alteração pela Lei 
9.711/98, o empreiteiro respondia solidariamente com o executor pelas 
contribuições devidas por este, sem benefício de ordem. 
2 - A responsabilidade solidária opera no plano da exigibilidade do tributo 
que, uma vez constituído por regular lançamento, em face do contribuinte, 
pode ser exigido indistintamente deste ou do responsável solidário. 
3 - É nulo o lançamento, mediante auto de infração, feito diretamente contra 
o empreiteiro, por obrigações do executor da obra, sem a prévia fiscalização 
deste. 
4 - A apuração do valor devido por aferição indireta só é cabível quando 
impossível a determinação de seu valor real, com base na contabilidade do 
contribuinte, ou seja, o executor da obra. 
5 - Embargos infringentes providos. 

 

Importante salientar que essa é a regra geral da responsabilidade solidária. 

Primeiro busca-se na escrituração contábil do contribuinte todos os elementos 

comprobatórios para a constituição do crédito tributário, para somente depois 

                                                           
164

 Art. 125. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem. 
165

 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, 

assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 

correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 

passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 
166

 TRF4, 1ª Seção, Embargos Infringentes em AC n. 2002.04.01.029420-7/RS, rel. Des. Federal Antônio 

Albino Ramos de Oliveira, DJU de 23/02/2005. 

http://www.jusbrasil.com/topico/11353982/artigo-31-da-lei-n-8212-de-24-de-julho-de-1991
http://www.jusbrasil.com/legislacao/104107/lei-org%C3%A2nica-da-seguridade-social-lei-8212-91
http://www.jusbrasil.com/legislacao/106973/lei-9711-98
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realizar essa busca no estabelecimento do responsável tributário, desde que fique 

juridicamente caracterizada a impossibilidade. 

É importante salientar que a solidariedade aqui tratada deve ser analisada por 

dois importantes ângulos: o da constituição do crédito tributário e o da sua 

exigibilidade. Ao figurar no polo passivo da relação tributária, do responsável 

solidário poderá ser exigida a conduta de recolher as contribuições sociais 

previdenciárias, obrigação a que também está sujeito o contribuinte. Mas para que 

surja essa exigibilidade, é necessário que o crédito seja devidamente constituído. E 

essa constituição deve, num primeiro momento, se embasar na escrituração contábil 

do contribuinte e na comprovação da falta dos respectivos recolhimentos.  

Assim, há que se entender que a solidariedade estabelecida pelo inciso VI, do 

art. 30, da Lei n. 8.212/1991, como também a prevista no art. 124, do Código 

Tributário Nacional, diz respeito à exigibilidade e não com a constituição do crédito 

tributário. Esse entendimento pode ser corroborado com o seguinte julgado do 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região167: 

 

AÇÃO ANULATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 45 DA LEI 
8212/91. SÚMULA VINCULANTE Nº 8 STF. ART. 31 DA LEI N. 8.212/91. 
REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 9.711/98. SOLIDARIEDADE DA 
EMPRESA TOMADORA DE MÃO-DE-OBRA. NECESSIDADE DE 
CONSTITUIÇÃO LEGAL DO DÉBITO. PRECEDENTES DO STJ. 
[...] 
4. Em diversos precedentes manifestei-me no sentido de que o art. 31, §3º, 
da Lei nº 8.212/91, na redação anterior à Lei nº 9.711/98, expressamente 
determinava, para a elisão da responsabilidade solidária da empresa 
tomadora de serviços, que esta exigisse, da empresa cedente, no momento 
da quitação da nota fiscal ou fatura referente aos serviços prestados, 
comprovação acerca do recolhimento das contribuições devidas ao INSS. 
Não o tendo feito, como ocorre nos autos, restaria configurada sua 
responsabilidade solidária. 
5. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem diferenciado a questão da 
responsabilidade solidária, que é atinente à exigibilidade do crédito, da 
questão concernente à constituição do crédito. Assim, o pagamento pode 
ser exigido tanto da prestadora de serviços quanto da tomadora; porém, 
para que haja essa exigência, é necessário que o crédito tenha sido 
constituído na forma da lei, mediante a averiguação acerca do prévio 
recolhimento das contribuições previdenciárias pelas prestadoras de serviço 
e a comprovação de sua inadimplência. 
6. Precedentes do STJ e da Quarta Turma deste Tribunal. 
7. No caso dos autos, não restou atendida a comprovação da inexistência 
de recolhimento, nem foi constituído o crédito de maneira legal, ao menos 
em princípio, tendo em vista que não foram utilizados, como parâmetro, os 
documentos contábeis da empresa prestadora de serviços, mas apenas os 
da empresa tomadora. 

                                                           
167

 Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Apelação Cível n. 2005.51.01.013085-4, Desembargador Federal 

Luiz Antônio Soares. Quarta Turma. j. 15/05/2012. 
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8. Apelação provida. 

 

Na mesma linha de pensamento, colaciona-se outra decisão, esta do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região168. 

 

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁIRAS. OBRA. 
SOLIDARIEDADE. ARBITRAMENTO. 
Não pode confundir a solidariedade relativamente à dívida, estabelecida 
pelo art. 30, VI, da Lei n 8.212/91, com autorização para lançamento 
automático contra o proprietário mediante simples arbitramento, sem prévia 
apuração do débito junto ao contribuinte, autorização esta inexistente até 
porque contrariaria as normas gerais de Direito Tributário. 
De fato, tal não resta autorizado pelo art. 148 do CTN, sendo certo, ainda, 
que o art. 33, § 4º, da Lei 8.212/91 tem de ser interpretado em conformidade 
com o art. 148 do CTN, sob pena de inconstitucionalidade por violação ao 
art. 146, II, do CTN. 

 

No mesmo sentido, a orientação jurisprudencial dominante do Superior 

Tribunal de Justiça169, reconhecendo à solidariedade sua aplicação apenas no 

momento da exigibilidade das contribuições sociais previdenciárias. 

 

5.4.1 A aferição indireta 

 

A Lei n. 8.212/1991, além de tratar dos aspectos relativos à solidariedade e 

substituição tributárias conforme visto anteriormente, enuncia uma presunção 

relativa em termos tributários. Trata-se da possibilidade de quantificar a base de 

cálculo das contribuições sociais previdenciárias através de uma aferição indireta, 

que vem a ser uma forma de arbitramento, conforme previsão legal expressa no art. 

148 do Código Tributário Nacional. 

A permissão para a utilização da aferição indireta encontra-se prevista nos §§ 

4º e 6ºdo art. 33 da Lei n. 8.212/1991, transcritos a seguir. 

 

Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, 
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à 
fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições 
sociais previstas no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições 
incidentes a título de substituição e das devidas a outras entidades e 
fundos. (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009) 

                                                           
168

 Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Apelação Cível n. 2000.71.00.038459-1, Desembargador Federal 

Leandro Paulsen. Segunda Turma. j. 25/10/2005. 
169

REsp n. 1.065.074 - RJ, REsp n. 800.054 - RS ,AgRg no AgRg no REsp 1.039.843 – SP e REsp n. 776.433 - 

RJ.
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11941.htm#art26
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..........................................................................................................................

.. 
§ 4

o
  Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o 

montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil 
pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional 
à área construída, de acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, cabendo ao proprietário, dono da obra, 
condômino da unidade imobiliária ou empresa corresponsável o ônus da 
prova em contrário. (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009) 
..........................................................................................................................
.. 
§ 6º Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento 
da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o 
movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do 
faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as 
contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova 
em contrário. 

 

Visando resguardar os interesses da Fazenda Pública e normatizar os 

dispositivos legais acima, a Secretaria da Receita Federal do Brasil publicou a 

Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009, ato normativo que 

dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das 

contribuições sociais destinadas à Previdência Social e as destinadas a outras 

entidades ou fundos, administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB). Essa instrução revogou totalmente a Instrução Normativa MPS/SRP n. 3, de 

14 de julho de 2005, documento anterior que normatizava a tributação e a 

arrecadação das contribuições sociais previdenciárias. 

A aferição indireta170 da base de cálculo a ser utilizada para a cobrança das 

contribuições sociais previdenciárias sobre a mão de obra utilizada na construção 

civil será possível somente com a ocorrência das situações expressamente previstas 

pelos incisos do art. 381 da referida instrução normativa. 

 

Art. 381. A base de cálculo para as contribuições sociais relativas à mão-de-
obra utilizada na execução de obra ou de serviços de construção civil será 
aferida indiretamente, com fundamento nos §§ 3º, 4º e 6º do art. 33 da Lei 
nº 8.212, de 1991, quando ocorrer uma das seguintes situações: 
I - quando a empresa estiver desobrigada da apresentação de escrituração 
contábil e não a possuir de forma regular; 
II - quando não houver apresentação de escrituração contábil na forma 
estabelecida no § 5º do art. 47; 
III - quando a contabilidade não espelhar a realidade econômico-financeira 
da empresa por omissão de qualquer lançamento contábil ou por não 
registrar o movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, do 
faturamento ou do lucro; 

                                                           
170

 Conforme o art 446 da IN 971/2009, aferição direta “é o procedimento de que dispõe a RFB para apuração 

indireta da base de cálculo das contribuições sociais.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11941.htm#art26
http://www3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1991/8212.htm#T6_CP10_ART33
http://www3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1991/8212.htm#T6_CP10_ART33
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IV - quando houver sonegação ou recusa, pelo responsável, de 
apresentação de qualquer documento ou informação de interesse da RFB; 
V - quando os documentos ou informações de interesse da RFB forem 
apresentados de forma deficiente. 

 

Configurada uma dessas situações, a instrução normativa permite que o 

auditor fiscal federal lance mão de elementos indiretos para aferir a base de cálculo, 

que será aproximada, nunca a real. Os principais elementos ou informações 

correspondentes à obra de construção civil a auxiliarem na referida aferição são de 

dois tipos: 1) a aplicação de percentuais171 sobre o valor da nota fiscal, da fatura, do 

recibo de prestação de serviços ou do contrato de empreitada ou subempreitada; e 

2) a análise do padrão de enquadramento da obra de construção civil e sua 

correspondente área construída172. 

A aferição indireta nada mais é do que uma técnica de arbitramento e se 

encontra em consonância com o art. 148 do Código Tributário Nacional, abaixo 

transcrito. 

 

Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em 
consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos 
jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará 
aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as 
declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos 
pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em 
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial. 

 

Pode-se ver, pela simples leitura do dispositivo, que a aferição indireta pode 

se basear em diversos documentos, tanto do contribuinte quanto dos responsáveis 

solidários. Assim, a fiscalização tem a prerrogativa de notificar quaisquer dos 

sujeitos passivos tributários para a obtenção das informações documentais que 

permitam o arbitramento do valor da mão de obra que servirá de base de cálculo das 

contribuições sociais previdenciárias. Porém, há que se entender que primeiro deve 

ser realizada a fiscalização no contribuinte (construtor ou subempreiteira) no intuito 

de verificar a ocorrência dos fatos jurídicos e quantificá-los, além de fazer o 

                                                           
171

 Art. 336. O valor da remuneração da mão-de-obra utilizada na execução dos serviços contratados, aferido 

indiretamente, corresponde no mínimo a 40% (quarenta por cento) do valor dos serviços contidos na nota fiscal, 

na fatura ou no recibo de prestação de serviços. 
172

 Art. 344. Para a apuração do valor da mão-de-obra empregada na execução de obra de construção civil, em se 

tratando de edificação, serão utilizadas as tabelas do CUB, divulgadas mensalmente na Internet ou na imprensa 

de circulação regular, pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil (Sinduscon). 

§ 1º CUB é a parte do custo por metro quadrado da construção do projeto-padrão considerado, calculado pelos 

Sinduscon de acordo com a Norma Técnica nº 12.721, de 2006, da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), e é utilizado para a avaliação dos custos de construção das edificações. 
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levantamento dos valores devidamente recolhidos. Esse levantamento é muito 

importante uma vez que os pagamentos realizados têm o efeito de desobrigar os 

demais devedores solidários, nos termos do inciso I do Parágrafo único do art. 125 

do Código Tributário Nacional. Com o resultado dessa fiscalização em mãos (ou o 

insucesso desta), o fisco buscará outras informações junto aos responsáveis 

solidários. Nesse mesmo caminho, a decisão do AgRg no REsp n. 1.175.241 - 

RS173. 

 

TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A EMPRESA 
TOMADORA E A PRESTADORA DE SERVIÇOS PELAS OBRIGAÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS. MATÉRIA JULGADA NO RESP N. 840.179. 
1. A questão é definir se a Fazenda Pública poderia utilizar a técnica da 
aferição indireta em relação àquele que não detinha o dever de apurar e 
reter valores, mas que era apenas devedor solidário. A aferição indireta 
prevista no § 6º do art. 33 da Lei n.8.212/91 guarda simetria com a previsão 
do lançamento por arbitramento do art. 149 do CTN. 
2. Conforme dispõe a redação dos referidos dispositivos, nada impede que 
a Fazenda Pública proceda à aferição indireta a partir do exame da 
documentação de terceiro legalmente obrigado. Não obstante, penso que 
nestes casos o exame da documentação do contribuinte (executor/cedente) 
deveria necessariamente preceder ao exame da documentação do devedor 
solidário (contratante), porquanto cabia àquele efetivar a apuração e o 
pagamento dos valores devidos. 
[...] 
5. Agravo regimental não provido. 

 

Assim como toda técnica usada para arbitrar algo, a aferição indireta nunca 

conseguirá obter o valor real da mão de obra, mas é juridicamente aceita por 

configurar uma presunção relativa, admitindo prova em contrário, diferentemente das 

presunções absolutas, que devem ser rechaçadas do sistema do direito positivo. 

 

5.4.2 Norma dispositiva ou sancionadora? 

 

No estudo atual do direito positivo, a norma jurídica se encontra em lugar de 

destaque, o que coloca em relevo a análise de seus dois componentes lógicos 

(antecedente e consequente). Dependendo da conduta que estiver presente no 

antecedente normativo, o consequente apresentará uma natureza jurídica diversa e, 

consequentemente, estabelecerá uma específica relação jurídico-tributária. 

Conforme demonstrado nos itens 3.2.1 e 3.2.2, do Capítulo III, da presente 

pesquisa, pode-se concluir que a norma será dispositiva se seu antecedente 

                                                           
173

 AgRg no REsp n. 1.175.241 - RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22/06/2010, DJe 06.08.10. 

http://www.jusbrasil.com.br/busca?s=jurisprudencia&q=titulo:REsp%201175241/RS
http://www.jusbrasil.com.br/busca?s=jurisprudencia&q=titulo:REsp%201175241/RS
http://www.jusbrasil.com/topico/11351684/par%C3%A1grafo-6-artigo-33-da-lei-n-8212-de-24-de-julho-de-1991
http://www.jusbrasil.com/topico/11351903/artigo-33-da-lei-n-8212-de-24-de-julho-de-1991
http://www.jusbrasil.com/legislacao/104107/lei-org%C3%A2nica-da-seguridade-social-lei-8212-91
http://www.jusbrasil.com/topico/10572085/artigo-149-da-lei-n-5172-de-25-de-outubro-de-1966
http://www.jusbrasil.com/legislacao/129080/c%C3%B3digo-tribut%C3%A1rio-nacional-lei-5172-66
http://www.jusbrasil.com.br/busca?s=jurisprudencia&q=titulo:REsp%201175241/RS
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apresentar uma conduta lícita, ao passo que, será sancionatória caso este seja 

composto por um comportamento gravado pela ilicitude. Embora essa afirmação, 

num primeiro momento, possa ser tida como algo de simples aplicação, não é isso 

que ocorre quando se analisa o caso concreto. Tal ocorre porque, em determinadas 

situações, o intérprete pode tanto enxergar uma conduta lícita quanto uma ilícita. 

Explicar-se-á. 

Tome-se como exemplo o adquirente de um imóvel urbano, cujo IPTU não 

tenha sido recolhido nos últimos cinco anos. Segundo o caput do art. 130 do Código 

Tributário Nacional, o adquirente será o responsável tributário (por sucessão) em 

relação às dívidas dessa natureza, salvo conste do título a prova de sua quitação. 

Essa ressalva no final do dispositivo abre as portas para o devido questionamento: a 

responsabilidade tributária não estaria punindo o adquirente pelo fato do mesmo não 

ter sido diligente em relação ao recolhimento das dívidas tributárias pelo antigo 

proprietário? Caso se entenda que sim, há que se concluir que a referida norma de 

responsabilidade teria natureza sancionadora. Caso se entenda pela negativa, ou 

seja, que o adquirente não tinha tal obrigação de diligência, a norma seria 

tipicamente dispositiva, caso em que seu antecedente estaria a contemplar uma 

ocorrência lícita (adquirir imóvel urbano). 

Na aplicação da responsabilidade solidária aqui analisada, a mesma dúvida 

se apresenta. Tal responsabilização se daria em razão das relações comerciais 

existentes entre os responsáveis (proprietário, incorporador, dono da obra etc.) e o 

contribuinte (construtor ou subempreiteira) ou em razão daqueles não comprovarem 

o correto cumprimento das obrigações tributárias relativas às referidas contribuições 

por este devidas? 

A Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região enfrentou essa 

questão ao decidir a Apelação Cível 2006.72.00.005589-7174, cuja relatoria foi do 

Desembargador Federal Joel Ilan Paciornik. 

 

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. 
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 45 DA LEI Nº 8.212/1991. 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. 
DEVER DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO DE EXIGIR A PROVA DO 
RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. 
[...] 
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 Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Apelação Cível 2006.72.00.005589-7 SC, Desembargador Federal 

Joel Ilan Paciornik. Primeira Turma. j. 21/07/2010. 
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3. O art. 30, inciso VI, da Lei nº 8.212/1991, estabelece a responsabilidade 
solidária do proprietário, incorporador, dono da obra ou condômino. 
4. O proprietário, incorporador, dono da obra ou condômino são 
garantidores do cumprimento da obrigação tributária imputada ao 
construtor. Para assegurar o adimplemento das contribuições 
previdenciárias devidas sobre a folha de salários dos empregados na obra 
de construção civil, a Lei nº 8.212/1991 impõe aos responsáveis solidários a 
obrigação de exigir a comprovação do prévio recolhimento do tributo, 
quando realizar os pagamentos ao construtor, inclusive autorizando a 
retenção de importâncias devidas por força do contrato. A responsabilidade 
solidária somente surge, portanto, se for descumprido o dever de exigir a 
prova do pagamento das contribuições previdenciárias. 
5. Pode-se reclamar o dever do dono da obra de exigir o cumprimento, por 
parte do construtor, da obrigação de pagar as contribuições previdenciárias 
devidas, em relação aos serviços prestados; a lei não exige, todavia, que o 
responsável solidário verifique se os valores recolhidos correspondem à 
remuneração percebida pelos empregados na obra ou se o salário de 
contribuição declarado equivale a, no mínimo, 40% do montante da nota 
fiscal de serviços. 
6. Cumpre à autoridade fiscal, caso entenda que os recolhimentos não 
correspondem à efetiva remuneração dos empregados na obra, analisar a 
contabilidade do construtor e averiguar a verdadeira base de cálculo do 
tributo. Isso porque o responsável solidário não tem o dever de prestar as 
informações necessárias para o lançamento tributário. Essas informações 
devem ser exigidas do construtor, que dispõe dos documentos necessários 
à verificação acerca da exatidão e da veracidade dos dados informados na 
guias de recolhimento. 
7. Reconhecida, de ofício, a decadência do direito de constituir o crédito 
tributário atinente às competências do ano de 1996. 
8. Apelo provido, para desconstituir o lançamento fiscal em relação às 
competências de setembro a novembro de 1996, janeiro a maio de 1997, 
novembro e dezembro de 1997 e junho de 1998. 

 

Como se pode ver, no julgado acima o referido tribunal entendeu que a 

solidariedade do inciso VI, do art. 30, da Lei n. 8.212/1991, é de natureza 

sancionatória, uma vez que a responsabilidade surgiria em razão do 

descumprimento do dever de exigir a prova do recolhimento das contribuições 

sociais previdenciárias. No caso em comento, a empresa apresentou as guias de 

recolhimento, o que levou os magistrados a decidirem que estaria elidida a 

responsabilidade solidária. Ocorre que os valores constantes das referidas guias 

eram inferiores aos que deveriam ter sido recolhidos, o que levou a Receita Federal 

do Brasil a constituir o crédito tributário das diferenças apuradas em desfavor do 

responsável solidário. Mesmo assim, a Turma, por unanimidade, entendeu que a lei 

somente exige a comprovação dos recolhimentos, porém não exige a verificação 

dos valores recolhidos, conforme se vê pela leitura do voto do relator175. 

                                                           
175

 “O lançamento tributário não possui amparo legal, portanto, no que concerne à responsabilidade solidária do 

dono da obra de construção civil, quanto às competências em que houve a comprovação prévia do recolhimento 

das contribuições previdenciárias. O motivo pelo qual a fiscalização entendeu insuficientes os pagamentos não 

diz respeito ao cumprimento do dever atribuído ao responsável solidário. A lei não exige que o responsável 
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Em que pese a autoridade dos doutos magistrados, há que se discordar 

desse entendimento, uma vez que a lei não estabelece uma verdadeira obrigação 

(no sentido estrito do dever-ser jurídico) de exigir o recolhimento por parte do 

responsável, assim como ocorre nos casos de aquisição de imóveis urbanos com 

dívidas tributárias. 

Ao contratar a construção, reforma ou acréscimo de obra de construção civil, 

as pessoas arroladas no inciso VI do art. 30 da Lei n. 8.212/1991 realizam uma 

conduta lícita que tem como consequência jurídica a responsabilidade solidária. 

Embora essa responsabilidade possa ser elidida pela apresentação das guias de 

recolhimentos, isso não descaracteriza a natureza dispositiva da norma. 

Dessa forma, há que se entender que os responsáveis solidários se obrigam 

pelo total cumprimento das obrigações tributárias junto com o contribuinte, não 

podendo ser admitida a alegação de que a verificação dos valores não estaria 

abrangida pela solidariedade. Pensando dessa maneira, o magistrado, salvo melhor 

juízo, faz tábua rasa da interpretação sistemática e dos valores presentes no inciso 

VI do art. 30 da Lei 8.212/1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
solidário verifique se os valores recolhidos correspondem à remuneração percebida pelos empregados na obra ou 

se o salário de contribuição declarado equivale a, no mínimo, 40% do montante da nota fiscal de serviços.” 

(Voto do Desembargador Federal Joel Ilan Paciornik na decisão da Apelação Cível 2006.72.00.005589-7 SC) 
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CONCLUSÃO 

 

Ao abordar um tema complexo como a responsabilidade tributária, o 

intérprete deve, em primeiro lugar, buscar detectar os diversos fundamentos de 

validade e as relações que se estabelecem entre as diversas normas que dizem 

respeito ao tema. Sem essa primeira providência de fundo, não é possível traçar um 

panorama lógico das disposições normativas, o que equivale dizer que sem um 

arranjo geral não se evolui no pensamento. 

Foi nesta linha de pensamento que a pesquisa foi desenvolvida. Analisando a 

Filosofia dos Valores sob a perspectiva de Johannes Hessen e Miguel Reale, vê-se 

que ela apresenta muitos pontos que auxiliam na compreensão desse objeto cultural 

que é o direito positivo. Essa abordagem permite a compreensão da forte influência 

axiológica a que está submetido o direito positivo e seu contínuo processo de 

construção. 

Conclui-se, forçosamente, que os valores estão presentes em quaisquer 

processos interpretativos, moldando as decisões jurídicas humanas, seja do Poder 

Legislativo, do Poder Judiciário, do Poder Executivo ou mesmo dos particulares. 

Embora os processos interpretativos sejam fruto do pensamento individualizado 

(subjetivo) da pessoa que os realiza, conclui-se que sua concretização se dá de 

forma generalizada, no momento em que haja concordância de terceiros, como algo 

objetivado. Assim também ocorre com os ensinamentos doutrinários: uma ideia nova 

deve almejar sua aceitação pela comunidade científica. 

Restou ainda comprovada a intrínseca relação existente entre valores, 

tomada de decisão e enunciado prescritivo, o que permite a conclusão de que o 

conhecimento dos valores presentes no material a ser interpretado sempre produz 

boas exegeses. 

Outro ponto crucial do trabalho foi a busca do significado do conceito 

vinculação para fins de se compreender o alcance do art. 128 do Código Tributário 

Nacional. Concluiu que uma pessoa será vinculada a um fato jurídico tributário 

quando ela tiver pleno conhecimento de sua ocorrência, devendo, ainda, ficar 

configurado que dela tirou proveito. Embora pareça de simples aplicação essa 

diretriz, somente a análise do caso concreto irá dizer se concorreram ou não essas 

duas situações. 
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Ao se analisar a sujeição passiva tributária, concluiu-se que sujeito passivo 

tributário é a pessoa que se encontra na obrigação de recolher tributo ou penalidade 

tributária, bem como de cumprir uma prestação, positiva ou negativa, de caráter não 

pecuniário. Será sujeito passivo direto o realizador da materialidade tributária; será 

sujeito passivo indireto aquele que a lei expressamente determinar, podendo ou não 

estar vinculado ao fato jurídico tributário. Assim, afirma-se que a vinculação pode ou 

não estar presente nos diversos tipos de responsabilidade, porém é obrigatória na 

responsabilidade ordinária. 

Outro ponto que mereceu destaque foi a constatação de que a Constituição 

Federal definiu com exatidão os sujeitos passivos diretos das exações tributárias, 

deixando pouca (ou nenhuma) liberdade ao senso criador do legislador ordinário. 

Essa conclusão decorre da rigidez do texto constitucional pátrio, que busca 

estabelecer limites precisos nas competências tributárias em razão de cada 

materialidade analisada. Daí concluir-se que seria ilógica a convivência da rigidez 

constitucional com uma grande liberdade do legislador ordinário. Já, em se tratando 

da sujeição passiva indireta, entendeu-se que o Texto Constitucional não as definiu, 

porém nele podem ser colhidas importantes diretrizes para sua instituição. 

Um ponto importante da presente pesquisa foi a classificação proposta, que 

permitiu a visualização de cinco tipos de responsabilidade, cada qual embasada em 

um fundamento de validade próprio. Daí a conclusão de que as responsabilidades 

derivadas do inciso II, do art. 124, do Código Tributário Nacional (denominadas de 

ordinárias), serem as únicas disciplinadas fora do contexto da lei complementar 

tributária. E essa providência legal demonstra uma grande sensibilidade do 

legislador complementar, que reconhece sua limitação em antever todas as 

situações que justifiquem a inclusão de responsáveis tributários. 

À responsabilidade ordinária foram dedicadas muitas linhas no intuito de 

demonstrar que é no citado dispositivo legal que o legislador ordinário embasa sua 

competência para legislar sobre responsabilidade tributária. Essa, como se viu, é 

caracterizada pela solidariedade entre os coobrigados. Concluiu-se ser esse o 

fundamento de validade da responsabilidade ordinária, mesmo que o legislador 

complementar tenha optado por deixá-lo fora do capítulo próprio que trata da 

responsabilidade tributária. Essa conclusão encontra apoio numa interpretação 

sistemática das normas jurídicas relacionadas à responsabilidade tributária. 
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No contexto do presente trabalho, também ficou claro o entendimento de que 

a solidariedade é a maneira pela qual os sujeitos passivos relacionam-se, o mesmo 

ocorrendo com a subsidiariedade e com a pessoalidade. Em razão disso, há que 

ficar registrada a discordância com os autores que entendem a solidariedade como 

um tipo de responsabilidade tributária. 

Outra importante análise foi quanto aos limites impostos ao legislador 

ordinário, donde se concluiu que o exercício de sua competência relativa à 

responsabilidade ordinária está delimitado por dois pontos: 1) que o responsável 

eleito seja uma pessoa vinculada ao fato jurídico tributário; e 2) que sejam 

respeitadas as regras matrizes de responsabilidade tributária previstas no Código 

Tributário Nacional. 

Dessa forma, concluiu-se que as duas ordens de limites se encontram no 

Código Tributário Nacional: de um lado, o art. 128 prevendo a necessária vinculação 

e, de outro, as regras matrizes estabelecidas por este diploma legal complementar. 

Seguindo as linhas de pensamento construídas ao longo do trabalho, 

construiu-se a regra matriz da responsabilidade ordinária, de forma que, a partir 

dela, novas pesquisas possam ser realizadas. 

Tomou-se como exemplo de responsabilidade tributária ordinária o inciso VI, 

do art. 30, da Lei n. 8.212/1991 e buscou-se enfrentar algumas questões que 

cercam a aplicação desse dispositivo legal. Como se viu, a solidariedade não foi 

tratada como um limite imposto à competência do legislador ordinário, porém deve 

ser presumida em razão de seu fundamento de validade. Assim, conclui-se que, 

mesmo que a lei ordinária não fizesse referência nesse sentido, a relação entre 

responsável e contribuinte seria necessariamente solidária. 

Em relação a uma possível inconstitucionalidade da responsabilidade 

ordinária analisada, concluiu-se, salvo melhor juízo, pela sua total conformidade com 

as normas constitucionais, em razão do fato de nada ter sido encontrado na doutrina 

e na jurisprudência pesquisada que pudesse levar a entendimento contrário. Porém, 

caso venha a se entender que não existe vinculação dos responsáveis com o fato 

jurídico tributário das contribuições sociais previdenciárias analisadas, poderá restar 

configurada uma inconformidade com o Texto Constitucional, uma vez que estaria 

ferindo normas gerais em matéria de legislação tributária, conforme alínea “a”, do 

inciso III, do art. 146. 
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Importante questão, tratada no presente trabalho, foi quanto ao alcance da 

ausência do benefício de ordem estabelecida pelo Parágrafo único, do art. 125, do 

Código Tributário Nacional. Chegou-se à conclusão de que a ausência do referido 

benefício diz respeito apenas à exigibilidade do crédito tributário, nada prescrevendo 

em relação ao momento de sua constituição. A consequência prática desse 

entendimento é de que a União, para lançar o crédito tributário, deve buscar 

primeiramente os elementos de prova na contabilidade do contribuinte, para depois 

lançar mão das informações de posse do responsável. Caso não seja atendida essa 

obrigatória sequência, o lançamento deverá ser declarado nulo, conforme decisões 

de alguns tribunais. 

Por fim, ao discutir-se se a referida norma seria dispositiva ou sancionadora, 

concluiu-se que se trata de uma norma dispositiva, uma vez que a responsabilidade 

solidária é consequência de uma conduta lícita do responsável que, em razão dela, 

se vê na contingência de recolher uma exação tributária juntamente com o 

contribuinte. Como se vê, não há qualquer ilicitude em contratar a construção, 

reforma ou acréscimo de um imóvel, situação necessária e suficiente para a 

configuração da responsabilidade. 
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