
 

 

SIMULADO: PROFESSOR RAFAEL SANTOS1 – PREPARATÓRIO PARA O 
CONCURSO DE PROCURADOR DO DF 

 

 

QUESTÕES DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA 

 

 

1. (SEFAZ/AL/CEBRASPE) A responsabilidade tributária corresponde à 
imposição do pagamento do tributo a terceira pessoa vinculada ao fato gerador da 
respectiva obrigação: é originária quando o responsável é colocado diretamente na 
posição de sujeito passivo, como ocorre, por exemplo, no caso da responsabilidade 
dos pais pelos tributos devidos pelos filhos menores.  
 
2. (SEFAZ/AL/CEBRASPE) A denúncia espontânea da infração, acompanhada, 
se for o caso, do pagamento do tributo devido com juros de mora correspondentes, 
realizada até a conclusão do procedimento administrativo ou da medida de 
fiscalização relacionada com a infração resulta na exclusão da responsabilidade do 
contribuinte pela infração.  
 
3. (SEFAZ/DF/CEBRASPE) A atribuição de responsabilidade tributária 
solidária ao administrador da massa falida pelas penalidades tributárias por ela 
devidas se restringe às de caráter moratório.  
 

4. (SEFAZ/DF/CEBRASPE) É incompatível com o Código Tributário Nacional lei 
distrital que admita a indicação do sujeito passivo do imposto sobre transmissão de 
bens imóveis (ITBI) pelas partes no contrato de compra e venda de imóvel, pois as 
convenções particulares não são oponíveis à fazenda pública.  
 

5. (SEFAZ/DF/CEBRASPE) A sociedade empresária que tenha sócio 
remanescente de sociedade extinta e que explore a mesma atividade não responde 
pelos débitos tributários desta.  
 

6. (SEFAZ/DF/CEBRASPE) Posseiro possui responsabilidade tributária pelo 
pagamento do IPTU do imóvel que ocupa.  
 

7. (PGM/Boa Vista/CEBRASPE) A aquisição de unidade produtiva isolada em 
processo de recuperação judicial implicará responsabilidade do sucessor 
adquirente.  
 

 
1 Procurador do DF. Mestre em Direito. Doutorando em Direito. 



 

8. (PGM/Boa Vista/CEBRASPE) Em processo de falência, o valor da venda de 
filial poderá ser utilizado para o pagamento de créditos quirografários. 
 

9. (PGM CAMPO GRANDE/CEBRASPE) Situação hipotética: Pedro deve R$ 

50.000 de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) à 

prefeitura de determinado município brasileiro e soube por telejornal que a 

administração tributária municipal havia determinado a instauração de processo 

administrativo para o lançamento dos créditos municipais não pagos, o que inclui o 
débito de Pedro. 

 
Assertiva: Até que se inicie o referido procedimento administrativo, com a 
formalização de notificação, a responsabilidade de Pedro será excluída se houver 
denúncia espontânea.  
 
10.(PGM/JP/CEBRASPE) Sociedade devedora de tributos municipais de João Pessoa 
sofreu cisão parcial. Em seguida, a empresa cindida se fundiu com uma terceira 
empresa. O fiscal tributário autuou a empresa que resultou da fusão pela dívida da 
empresa cindida, a qual não promoveu a sua liquidação. 
A partir da situação hipotética apresentada, assinale a opção correta, com relação à 
responsabilidade tributária por sucessão empresarial. 
 
A A responsabilização da terceira empresa decorreu do instituto da transformação 
da empresa.  
 
B Com a cisão, defere-se ao município a responsabilização dos sócios da empresa 
que resultou da cisão.  
 
C A empresa que resultou da cisão não responde pelo débito da empresa cindida.  
 
D A fusão de empresas gera responsabilidade por subsidiariedade.  
 
E Os sócios administradores respondem solidariamente com a empresa que deixar 
de funcionar sem proceder a sua liquidação.  
 
11.(PGMJP/CEBRASPE) Empresa devedora de tributo municipal e multas 

moratórias e punitivas aplicadas pelo município foi extinta, e um dos sócios 

continuou, com firma individual, a exploração da mesma atividade empresarial. 

Nessa situação hipotética, 

 
A não ocorreu transferência da responsabilidade por sucessão.  
 
B ocorreu transferência da responsabilidade de pagamento dos tributos, mas não 
das multas punitivas.  
 
C ocorreu transferência da responsabilidade de pagamento dos tributos e das 
multas moratórias, mas não das multas punitivas. 



 

 
D ocorreu transferência da responsabilidade de pagamento dos tributos e das 
multas moratórias e punitivas.  
 

E ocorreu transferência da responsabilidade por substituição. 

 

12.(PG/MANAUS) O inventariante não pode ser solidariamente responsabilizado 

pelos tributos devidos pelo de cujus, referentes a fatos geradores anteriores à data 
da abertura da sucessão.  

 
13.(PG/MANAUS) Apenas pessoas jurídicas de direito público podem figurar como 
sujeitos ativos de obrigações tributárias.  
 

14.(PGM/SALVADOR/CEBRASPE) João, proprietário de um imóvel locado para José, 

microempresário individual que mantém uma barbearia no local, vendeu o imóvel 

para Lucas. Sobre o imóvel e a atividade há débitos pendentes decorrentes do IPTU, 

da TLEOUAP e do ISSQN, além de não ter sido expedida quitação de tributos na 
operação. 

 
Com relação a essa situação hipotética, assinale a opção correta desconsiderando 
questões relacionadas à alienação de imóvel 
objeto de locação empresarial. 
 
A João é responsável pelo IPTU, por ser proprietário, e José, pelo ISSQN e pela 
TLEOUAP, haja vista que, ainda que exista cláusula em sentido contrário aposta no 
contrato de locação, ela será ineficaz perante o fisco. 
 
B Lucas é o responsável pelo IPTU e pela TLEOUAP, por ser o adquirente do imóvel, 
mas não o é sobre o ISSQN, dadas a natureza de imposto real daqueles tributos e a 
natureza pessoal do ISSQN.  
 
C Se, no contrato de locação, constar expressamente cláusula que atribua ao 
proprietário a responsabilidade tributária do imóvel, João será o responsável 
tributário pelos tributos incidentes sobre a propriedade e sobre a atividade.  
 
D Se, ao adquirir o imóvel, não tiver solicitado nem recebido quitação expressa dos 
tributos, Lucas será o responsável tributário pelos tributos incidentes sobre a 
propriedade e sobre a atividade.  
 
E José é responsável tributário pelos tributos incidentes sobre a propriedade e sobre 
a atividade, porque foi ele o contribuinte que deu causa aos fatos jurídicos 
tributários.  
 



 

15. A arremataça o de bem em hasta pú blica e  considerada como aqúisiça o 

origina ria, inexistindo relaça o júrí dica entre o arrematante e o anterior proprieta rio 

do bem 

 

16. No caso de extinça o de pessoa júrí dica, qúalqúer dos so cios, oú seú espo lio, qúe 

prossegúir na exploraça o da mesma atividade econo mica responde pelos fatos 
geradores ocorridos ate  a data da extinça o. 

 

17. Na o ha  responsabilidade tribúta ria na aqúisiça o de bens em processo de 
fale ncia. 
 

18. A responsabilidade tribúta ria do súcessor abrange, ale m dos tribútos devidos 

pelo súcedido, as múltas morato rias oú púnitivas, qúe, por representarem dí vida de 

valor, acompanham o passivo do patrimo nio adqúirido pelo súcessor, desde qúe seú 
fato gerador tenha ocorrido ate  a data da súcessa o. 

 

19. O inadimplemento da obrigaça o tribúta ria pela sociedade na o gera, por si so , a 
responsabilidade solida ria do so cio-gerente. 

 

20. Ainda qúe regúlar a dissolúça o da pessoa júrí dica por fale ncia, e  admissí vel o 

prossegúimento da execúça o fiscal contra os so cios cújos nomes constam da CDA. 

 

21. Presúme-se dissolvida irregúlarmente a empresa qúe deixar de fúncionar no seú 

domicí lio fiscal, sem comúnicaça o aos o rga os competentes, legitimando o 
redirecionamento da execúça o fiscal para o so cio-gerente. 

 

22. A responsabilidade por infraça o tribúta ria independe da intença o do agente oú 
da efetividade, natúreza e extensa o dos efeitos do ato. 
 

23. A denú ncia esponta nea exclúi a aplicaça o de todo tipo de penalidade, púnitiva 
oú morato ria, mas na o se aplica a s obrigaço es acesso rias. 

 
24. É possível lei estadual atribuir responsabilidade tributária solidária por 
infrações a pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no 
cumprimento da obrigação, como, por exemplo, advogado, economista ou 
correspondente fiscal. 
 


