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QUESTÃO TCE/MG – CESPE/UNB 

37. O Tribunal de Contas do Estado verificou que determinado estado da Federação deixou de recolher 

imposto sobre doação a filhos menores, embora a legislação considere o donatário como contribuinte. Nessa 

situação hipotética, os pais: 

a) terão responsabilidade por substituição 

b) terão responsabilidade solidária 

c) não serão responsáveis tributários 

d) terão responsabilidade subsidiária 

e) terão responsabilidade pessoal. 

O gabarito preliminar divulgado aponta a alternativa B como resposta correta à questão 37. Entretanto, em 

que pese o art. 134, I, do CTN – Código Tributário Nacional estabelecer a citada responsabilidade “solidária” 

dos pais em relação aos tributos devidos por filhos menores, a jurisprudência do STJ – SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA é uníssona ao reconhecer, pela própria leitura do texto normativo citado, que se 

trata de responsabilidade SUBSIDIÁRIA, considerando a obrigação de, primeiramente, a fiscalização 

promover a cobrança em face do patrimônio do contribuinte que, se eventualmente frustrada, autoriza o 

redirecionamento contra o patrimônio dos pais. Sobre o tema, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de 

que os arts.  134  e 135 do CTN estabelecem a responsabilidade de terceiros quando impossível a exigência do 

cumprimento da obrigação tributária em face do devedor principal.  Ressalte-se  que  há  inúmeros 

precedentes do referido Tribunal que tratam a responsabilidade prevista no art. 134 

do  CTN  como  "subsidiária",  especialmente  o  acórdão proferido  no  REsp  1101728/SP  (1ª  Seção,  Rel. 

Min. Teori Albino Zavascki,  DJe  de  23.3.2009), citada no (AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 1485532/RS, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 

27/03/2018). 

 Encontramos forte amparo também na doutrina, conforme excerto a seguir citado: 

 “Efeitos da responsabilidade tributária: Quanto aos efeitos podemos ter: (...) - pessoalidade. b) 

responsabilidade pessoal, quando é exclusiva, sendo determinada pela referência expressa ao caráter pessoal 

ou revelada pelo desaparecimento do contribuinte originário, pela referência à sub-rogação ou pela referência 

à responsabilidade integral do terceiro em contraposição à sua responsabilização ao lado do contribuinte (art. 

130, 131, 132, 133, I e 135); - subsidiariedade. c) responsabilidade subsidiária, quando se tenha de exigir 

primeiramente do contribuinte e, apenas no caso de frustração, do responsável (art. 133, II, 134);" (Leandro 

Paulsen, in Direito Tributário, Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, 

Livraria do Advogado, 10ª ed., p. 922). 

  

Diante do exposto, o gabarito deverá ser alterado para letra D. 

Alternativamente, considerando que o enunciado da questão impugnada não sinalizou o parâmetro solicitado 

ao candidato (se letra de lei – no caso o CTN, ou se doutrina ou jurisprudência), a questão merecer ser 

anulada, pois se admite a resposta da letra B (pelo CTN) e letra D (pela doutrina e jurisprudência consolidada 

pelo STJ). 

 


