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RESUMO 

 

O presente trabalho visa elucidar se com a formação do negócio de Alienação Fiduciária de Bem 

Imóvel para garantia de uma Obrigação Civil, o Credor- fiduciário, em razão das prerrogativas 

que a Lei 9.514/97 e suas respectivas alterações lhe conferem, poderiam levá- lo a figurar como 

sujeito passivo do Imposto Predial Territorial Urbano-IPTU para fins tributários. Para tanto, serão 

analisados aspectos gerais a cerca do IPTU e da Alienação Fiduciária para Bens Imóveis, 

utilizando como norte a legislação, a doutrina e jurisprudência pátria. Por conseguinte, em razão 

deste estudo, será levado a debate se o credor-fiduciário é realmente parte legítima para figurar 

no polo passivo de demandas que visem à execução de débitos tributários inadimplidos, que 

remetam a época em que o devedor-fiduciante exercia a posse direta sobre a coisa. Esta obra 

analisa se existe compatibilidade do parágrafo 8º do art. 27 da Lei 9.514/97 frente ao Código 

Tributário Nacional e a Constituição da República, sob duas análises interpretativas da norma, 

procurando revelar que vigora atualmente um cenário de insegurança jurídica para os credores-

fiduciários e, caso não seja sanado, provocará um aumento no custo dos empréstimos.  

 

Palavras-chave: Alienação Fiduciária. Imposto Predial Territorial Urbano-IPTU. Credor-

Fiduciário. Sujeição Passiva Tributária. Legitimidade Processual. Segurança Jurídica. Custo 

Financeiro. 
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ABSTRACT 

 

This paper aims to elucidate if the constitution of the Fiduciary Business, as a guarantee of a civil 

obligation, allows the creditor, due to the prerogatives that the Law 9.514/97 gives to him, to 

figurate as a taxpayer’s of property Brazilian tax. For this, we will be analyzed some general 

aspects about the Property Brazilian Tax and Fiduciary Business using as base the legislation, 

doctrine and jurisprudence homeland. Therefore, because of this study, we will be led to debate 

whether the creditor is indeed a legitimate party to be indicated as a defendant in a tax 

executions,  in reason of a debits that, in fact, the debtor made. This academic project checks, yet, 

if exists a compatibility between the paragraph 8 of article 27 of Law 9.514/97 against Tax Code 

and Brazilian Constitution, under two interpretative ideas, trying to reveal a legal uncertainly 

scenario for creditors and, if not remedied, will cause an increase in the loans’ cost. 

 

 

 Keywords: Fiduciary Business. Property Brazilian Tax. Creditors. Taxpayer. Legal Stading. 

Legal. Loans Cost. 
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INTRODUÇÃO: Sujeição Passiva do Credor na Obrigação Tributária e Alienação 

Fiduciária em Garantia de Bens Imóveis: Um estudo sobre IPTU à luz da jurisprudência e 

doutrina brasileira 

 

É cediço na doutrina que o conceito de obrigação é ―o vínculo jurídico em virtude do qual 

uma pessoa pode exigir de outra prestação economicamente apreciável‖. 1No intuito de fortalecer 

esse direito de exigir e o desenvolvimento da atividade econômica, consagra-se no ordenamento 

brasileiro, o Principio da Segurança Jurídica das Relações. 

Buscando-se a concretude deste princípio, no que tange as obrigações, o Código Civil 

Brasileiro estabeleceu espécies de garantias que visam assegurar que o compromisso assumido 

por umas das partes fosse devidamente cumprido, mesmo em razão de um inadimplemento. 

Dentre as inúmeras espécies de garantias, o presente trabalho destaca a modalidade 

especial intitulada Alienação Fiduciária de Bens Imóveis.  

Com a estruturação do Plano Real e a estabilização da economia, passou-se a buscar 

mecanismos que possibilitassem o contínuo desenvolvimento do país. A Alienação Fiduciária de 

Bens Imóveis, inserida no ordenamento pela Lei 9.514/97, foi um dos grandes marcos que 

possibilitaram esse crescimento. 

Foi através desta lei que os credores se sentiram mais seguros em investir no 

financiamento da população, uma vez que teriam ao seu lado mecanismos que minimizariam suas 

perdas e que as restabeleceriam em tempo recorde, quando comparado com as garantias clássicas 

do direito. 

O instituto se tornou amplamente utilizado e foi um dos grandes responsáveis pelo 

financiamento do setor imobiliário brasileiro no Século XXI, o que possibilitou ainda mais o 

crescimento do país, a geração de empregos e acúmulo de riquezas pelos mais variados setores da 

economia. 

No entanto, nos últimos anos, vem se apresentando algumas discussões sobre a 

legitimidade dos credores fiduciários em figurar nos autos das Execuções Tributárias e Ações de 

Cobrança Condominiais, em razão das prerrogativas que o negócio fiduciário lhes atribui. 

                                                 
1
 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil, volume II. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2003, pp.7. 
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Diante do exposto, a obra pretende analisar o entendimento da doutrina e jurisprudência 

sobre a sujeição passiva do credor fiduciário no caso de alienação fiduciária em garantia, 

concomitantemente, com as legislações pertinentes ao assunto. 

Para isso, ela será dividida em 4 Capítulos. O primeiro tratará das origens das obrigações 

tributárias enraizadas na Obrigação Civil. Serão apresentas as diferenças essenciais entre elas, 

principalmente relacionadas a natureza compulsória da obrigação tributária e a presença do 

Estado como parte na relação jurídica. Em virtude desta última diferença, apresentaremos os 

conceitos de sujeitos das obrigações tributárias e suas espécies, bem como o instituto da 

responsabilidade tributária e seus efeitos.  

O segundo capítulo destina-se exclusivamente a tratar sobre a Alienação Fiduciária. Será 

exposto, de forma sucinta, a sua origem etimológica, os conceitos doutrinários e legais sobre o 

instituto, as partes e a natureza do negócio jurídico da alienação fiduciária de Bem Imóvel no 

ordenamento. 

O terceiro capítulo será responsável por analisar, especificadamente, o Imposto Predial 

Territorial Urbano - IPTU. Para tanto serão trabalhos os elementos basilares do imposto, como 

seu aspecto material, seu aspecto subjetivo, vinculado exclusivamente a figura do sujeito 

passivo, a natureza propter rem do IPTU e, por fim, analisaremos se as prerrogativas conferidas 

ao credor na formação do negócio fiduciário poderia lhe caracterizar como sujeito passivo do 

IPTU de acordo com o Código Tributário Nacional. 

O quarto capítulo cuidará, à luz dos conceitos apresentados, de uma avaliação sobre as 

consequências que o §8º do art. 27 da Lei 9.514/97 gera no ordenamento jurídico brasileiro.  O 

autor através deste capítulo busca evidenciar se é legítimo o ajuizamento de Execuções Fiscais 

em face do credor fiduciário e suas consequências.  

 Por fim, o autor apresentará a conclusão da presente obra, com sua opinião acerca da 

Legitimidade Passiva, recentemente atribuídas ao credor fiduciário, bem como suas repercussões 

futuras no âmbito jurídico-social brasileiro.    
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1 – OBRIGAÇÃO LATO SENSU – TEORIA GERAL  

 

Em que pese o Direito Tributário ser um ramo autônomo do Direito Público, uma vez 

que se vincula a princípios e regras específicas, este não pode ser considerado independente  dos 

demais ramos jurídicos, pois parte de seus institutos dependem de noções existentes em outras 

searas. 

Neste sentindo, antes de adentramos aos conceitos de obrigações de natureza tributárias, 

remontaremos as noções de cunho civil sobre o que são obrigações lato sensu e suas principais 

características. 

 A Lei 10.406/2002 foi a norma responsável por revogar o antigo Código Civil de 1916 e 

instituir uma nova ordem jurídica para este ramo de Direito Privado.  

 Dentre as matérias contidas neste código, vislumbra-se consagrado em sua parte 

especial, mas precisamente no Livro I, o Direito das Obrigações. No entanto, o conjunto 

normativo, por opção/omissão legislativa, não definiu o que seria Obrigação, deixando, assim, 

que a doutrina o fizesse. 

 Caio Mário da Silva Pereira2, ao relatar em sua obra essa ―falta‖ legislativa, determina que 

o estudo etimológico da palavra, poderia dar sugestão de sua natureza :  

 

―O recurso à etimologia é bom subsídio: obrigação, do latim ob + ligatio, 
contém uma idéia de vinculação, de liame de cerceamento da liberdade de ação, 
em benefício de pessoa determinada ou determinável.‖ 

 

Assim, o doutrinador passa a desenvolver o conceito sobre obrigação lato sensu, tendo 

como referência a doutrina clássica de Clóvis Beviláqua3, definindo-a, como a relação jurídica 

entre devedor e credor em prol do cumprimento de uma prestação. 

Para Washington de Barros Monteiro4, obrigação é ―a relação jurídica, de caráter 

transitório, estabelecida entre devedor e credor, e cujo objeto consiste numa prestação pessoal 

                                                 
2
 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil, volume II. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2003, 

pp.10 
3
―relação transitória de direito, que nos constrange a dar, fazer ou não fazer alguma coisa, em regra 

economicamente apreciável, em proveito de alguém que, por ato nosso ou de alguém conosco juridicamente 

relacionado, ou em virtude da lei, adquiriu o direito de exig ir de nós essa ação ou omissão.‖(BEVILAQUA, Clóvis. 

Direito das Obrigações , 8ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Pau lo de Azevedo, 1954,pp.14). 
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econômica, positiva ou negativa, devida pelo primeiro ao segundo, garantindo- lhe o 

adimplemento através de seu patrimônio.‖.  

 Por fim, Orlando Gomes ensina que se ―trata do estudo dos vínculos jurídicos, de natureza 

patrimonial, que se formam entre sujeitos determinados para a satisfação de interesses tutelados 

pela lei‖. 

Dessa maneira, tendo em vista os conceitos apresentados sobre o instituto, conclui-se que 

este se divide em 3 (três) elementos: sujeito, objeto e vínculo jurídico. 

 No que tange ao sujeito da obrigação, ele pode ser caracterizado de maneira dúplice. 

Caso figure como credor da prestação, este será considerado o sujeito ativo. Caso seja aquele cujo 

qual tenha o dever de prestar, será o sujeito passivo. 

Caio Mário define: ―uma pessoa denominada sujeito passivo ou devedor está adstrita a 

uma prestação positiva ou negativa em favor de outra pessoa que se diz sujeito ativo ou credor, a 

qual adquire a faculdade de exigir o seu cumprimento‖. 5  

Em relação ao objeto da obrigação nada mais é do que a prestação do devedor.  

Há de se salientar, no entanto, que não se deve confundir objeto da obrigação, a prestação, 

com o objeto da prestação. O primeiro relaciona-se com uma conduta ou omissão do devedor. Já 

o segundo é aquilo que o credor tem a expectativa de receber. Neste caso, o objeto da prestação 

poderá ser de 03(três) espécies: Dar, Fazer e Não- Fazer.  

 Caio Mário ao tratar sobre o tema, ensina: 

 

―o objeto da obrigação é uma prestação, e esta sempre constitui um fato humano, 
uma atividade do homem, uma atuação do sujeito passivo. Às vezes este fato do 
homem se concretiza ou se materializa numa coisa. Mas, ainda assim, não é de 
confundir-se o objeto da obrigação com a coisa sobre a qual incide. Quando a 
prestação é um facere, esta nítido o ato do devedor: a ação humana como seu 
objeto, consistente na realização de um trabalho, na confecção de uma coisa, na 
emissão de uma declaração de vontade etc., tudo envolvido na expressão 
genérica - prestação de um fato - e, como no facere se contém igualmente o non 
facere, o mesmo sentido de atividade humana está abrangido na omissão ou na 
abstenção, tal qual se apresenta na ação. Quando a obrigação é de dar ou de 
entregar, seu objeto não é a coisa a ser entregue, porém a atividade que se impôs 
ao sujeito passivo, de efetuar a entrega daquele bem; o credor tem o direito a 

                                                                                                                                                              
4
 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil, volume IV, 17ª edição.  São Paulo: Ed . Saraiva, 

1982, pp..8 
5
 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Ob. Cit. , pp.10 
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uma prestação, e esta consiste exatamente na ação de entregar, correlata ao 
direito reconhecido ao sujeito ativo de exigir que lhe seja efetuada a entrega.‖

6
 

 

 Nas palavras de Silvio Venosa7, o objeto da relação obrigacional nada mais é do que ―o 

ponto material sobre o qual incide a obrigação. É a prestação, em última análise. Essa prestação, 

que se mostra como atividade positiva ou negativa do devedor, consiste, fundamentalmente, em 

dar, fazer ou não fazer algo‖. 

Por fim, o último elemento da relação obrigacional é o chamado vínculo jurídico da 

obrigação. Será através dele que os sujeitos, ativo e passivo, se manterão conectados até o 

cumprimento da prestação. 

Em relação aos elementos de constituição do vínculo jurídico, Maria Helena Diniz8, 

seguindo a Teoria Eclética, determina que o vínculo jurídico é o elemento responsável por 

sujeitar o devedor à realização de um ato positivo ou negativo no interesse do credor, unindo 

dois sujeitos e abrangendo o dever da pessoa obrigada (debitum) e sua responsabilidade, em 

caso de inadimplemento (obligatio). 

Sendo assim, pode-se elaborar o seguinte esquema em face dos elementos da 

Obrigação: 

  

                                                             Vínculo Jurídico 

 

 

 

 

 

Trazidos esses conceitos iniciais, passaremos a analisar, especificamente, as Obrigações 

Tributárias, dando ênfase às suas espécies e sujeitos a elas vinculados.  

 

1.1  – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 

 

                                                 
6
 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Ob. Cit. , pp. 17 

7
 VENOSA, Sílv io de Salvo. Direito civil: Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos , 5ª edição. 

São Paulo: Ed. Atlas, 2005, pp.40 e 41 
8 DINIZ, Maria Helena Diniz. Curso de Direito Civ il Brasileiro, volume II. 10ª ed ição. São Paulo: Ed. Saraiva, 1996, 

pp. 40-42. 

Sujeito 

Ativo 

(Credor) 

 

Sujeito 

Passivo 

(Devedor) 

 

Prestação 
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Com a finalidade de possibilitar que o Estado cumpra a integralidade das funções 

atribuídas a ele pela Constituição de 1988, o legislador-originário instituiu, nos artigos 150 e 

seguintes da Constituição da República, a denominada Competência Tributária.  

Este instituto, nada mais é do que a atribuição de legislar, conferida aos entes federados 

(União, Distrito Federal, Estados e Municípios), sobre a matéria de criação de tributos, 

descrevendo na respectiva norma, os seus elementos essenciais9, quais sejam: hipótese de 

incidência, sujeito ativo, sujeito passivo, base de cálculo e alíquota.  

Destaca-se que dentre tais elementos citados por Roque Antônio Carraza, a relação entre 

o sujeito ativo e o passivo, receberá maior ênfase, uma vez que somente a partir de suas análises 

poderemos ter condições de responder uma das problemáticas desta obra: o credor fiduciário 

pode ser considerado Sujeito Passivo da Obrigação Tributária, no caso de alienação fiduciária 

em Garantia de Bens Imóveis?  

Para tanto, iniciaremos a análise através do instituto responsável em criar a relação entre 

os sujeitos na Seara Tributária, neste caso, a Obrigação Tributária. 

De acordo com o estudo de Ricardo Lobo Torres10, a obrigação tributária ―é o vinculo 

que une o sujeito ativo (Fazenda Pública) ao sujeito passivo (contribuinte ou responsável) em 

torno do pagamento de um tributo (obrigação principal) ou do cumprimento de um dever 

instrumental (obrigação acessória).‖  

Ao discorrer sobre os polos da relação obrigacional tributária, Marcos André Vinhas 

Catão, prevê que esta teria natureza de obrigação de direito público, ―visto que um dos pólos da 

relação é ocupado pelo Estado (ou a entidade que a lei atribui a condição de sujeito ativo), no 

exercício de sua soberania e, em decorrência disso, o crédito tributário é indisponível para a 

Administração Pública‖.11 

 Na mesma linha de pensamento Ruy Barbosa Nogueira, relata que a "obrigação 

tributária é uma relação de direito Público prevista na lei descritiva do fato pela qual o Fisco 

(sujeito ativo) pode exigir do contribuinte (sujeito passivo) uma prestação (objeto)."  12 

                                                 
9
 CARRAZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário, 4ª ed ição. São Paulo : Malheiros, 1991. 

pp. 23 
10

 TORRES, Ricardo Lobo in Gomes, Marcus Lívio &Antonelli, Leonardo Pietro – Curso de Direito Tributário 

Brasileiro – Volume I – 2ª ed ição especial – São Paulo: Ed. Quartier Latin, 2010.  
11

CATÃO,
 
Marcos André Vinhas. Direito tributário e Finanças Públicas II. 5ª edição – Rio de Janeiro – Ed. 

Fundação Getúlio Vargas , pp.  45 e 46 
12

 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de Direito Tributário. São Paulo : Ed. Saraiva, 1980, pp.143.  
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Em razão dessas considerações, resta-se evidente a diferença entre as obrigações de 

natureza civil entre aquelas do direito tributário, seja pela indisponibilidade do crédito nesta, 

enquanto naquela o credor poderá dispor ao seu livre arbítrio, seja pela obrigação tributária 

decorrer de lei, enquanto na civil, ela decorre da vontade das partes, seja pelo Estado figurar no 

polo ativo da relação jurídica tributária, enquanto no direto civil trata-se de uma relação entre 

particulares etc. 

Outro ponto de distinção entre as obrigações destas searas do direito reside no fato de 

que a obrigação tributária é composta por 04 (quatro) elementos de constituição, enquanto a 

obrigação civil, como anteriormente exposto, possui apenas 03 (três). São eles: o Estado (sujeito 

ativo/credor); o particular (sujeito passivo/devedor); a obrigação de dar dinheiro 

(objeto/prestação) e o fato gerador ocorrido (causa/fonte). 13 

Sendo assim, pode-se elaborar o seguinte esquema em face dos elementos da Obrigação 

Tributária: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que tange ao surgimento Obrigação Tributária e as suas espécies, o Código 

Tributário Nacional – CTN, conjunto normativo responsável em disciplinar, genericamente, a 

matéria no ordenamento jurídico brasileiro, prevê em seu art. 11314 tais disposições: 

                                                                                                                                                              
 
13

CATÃO, Marcos André Vinhas. Ob. Cit., pp. 45 
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Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. 
§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por 

objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se 
juntamente com o crédito dela decorrente.   
§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as 
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou 
da fiscalização dos tributos.   
§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se 
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.  

 

Desta maneira, como se depreende da leitura do artigo supramencionado, a obrigação 

tributária possui duas espécies: Principal e Acessória. 

Trazidos os conceitos de obrigação tributária e as suas espécies, passaremos a discorrer, 

especificadamente, sobre os sujeitos a ela adstritos.  

 

1.2 – SUJEITOS DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

Como previamente apresentado, os polos da relação obrigacional tributária serão de 

titularidade do Estado, na figura de sujeito ativo, enquanto o particular irá assumir o polo 

passivo do vínculo. 

Em virtude do princípio da legalidade tributária, contidos no art. 150, inciso I15 da 

Constituição da República e no art. 97 do CTN16, o código tributário previu em seu Art. 119 

que o Sujeito Ativo da Obrigação ―é a pessoa jurídica de direito público titular da competência 

para exigir o seu cumprimento‖. Lembramos que a competência tributária é a aptidão do ente 

federado em criar determinado tributo de acordo com o permissivo constitucional.  

                                                 
15

 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios: I - exig ir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 
16

 Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;II - a majoração de tributos, 

ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;  

III - a defin ição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no inciso I do § 3º do artigo 

52, e do seu sujeito passivo;IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos 

artigos 21, 26, 39, 57 e 65;V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, 

ou para outras infrações nela definidas;VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou 

de dispensa ou redução de penalidades.§ 1º Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, 

que importe em torná-lo mais oneroso.§ 2º Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II 

deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. 
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Richard Dotoli17 ensina em sua obra que o ―sujeito ativo figura como detentor do direito 

subjetivo da prestação do tributo. Uma vez verificada a ocorrência da hipótese de incidência no 

plano fático, nasce para o sujeito ativo à prerrogativa de exigir a prestação do tributo, caso o 

sujeito passivo não o faça espontaneamente‖.  

Do mesmo modo, o art. 121, evidencia que a obrigação prevista no § 1º do Art. 113 do 

CTN é direcionada ao Sujeito Passivo da Obrigação. 

 

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.  

 

De acordo com o previsto em lei, Maria Rita Ferragut18 define que o sujeito passivo ―é a 

pessoa física ou jurídica, privada ou pública, detentora de personalidade, e de quem 

juridicamente se exige o cumprimento da prestação. Consta, obrigatoriamente, do polo passivo 

de uma relação jurídica, única forma que o direito reconhece para obrigar alguém a cumprir 

determinada conduta‖.  

Paulo de Barros Carvalho19, por sua vez, determina: 

 

 ―o 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.‖ 

 

Ademais, conforme o artigo em destaque, os sujeitos passivos podem ser classificados 

como contribuinte ou responsável tributário.  

Ricardo Lobo Torres20 ainda apresenta as diferença entre o sujeito passivo contribuinte e 

responsável nos seguintes dizeres: 

                                                 
17

 DOTOLI, Richard Edward. Sujeição Passiva Tributária e a Retenção de Tributos na Fonte . Rio de Janeiro: Ed . 

Lumen Juris, 2008, pp. 43. 
18

 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária / coordenadores Maria Rita Ferragut, Marcos Vinicius 

Neder. São Paulo, Dialética, 2007, pp.9. 
19

 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 23ªed. São Paulo. Ed. Saraiva, 2011, pp.372.  
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―às diferenças fundamentais entre o contribuinte e o responsável são as 
seguintes: a) o contribuinte tem o débito, que é o dever de prestação e a 
responsabilidade, isto é, a sujeição de patrimônio ao credor, enquanto o 
responsável tem a responsabilidade sem ter o débito, pois ele paga o tributo 
por conta do contribuinte; b) a posição do contribuinte  surge com a realização 
do fato gerador da obrigação tributária; a do responsável, com a realização do 
pressuposto previsto na lei que regula a responsabilidade, que os alemães 
chamam de fato gerador da responsabilidade‖. 
 
 

Conclui-se, assim, que somente através da ocorrência de determinado fato gerador no 

mundo dos fatos, se dará vida a figura do sujeito passivo contribuinte. Todavia, para a 

ocorrência de mesma situação frente a figura do sujeito passivo responsável, necessita-se de 

prévia e expressa determinação legal.  

 

1.3 – SUJEIÇÃO PASSIVA E RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA NO CTN 

 

Como apresentado no tópico anterior, o CTN prevê que a sujeição passiva tributária será 

atribuída a quem diretamente praticar o fato gerador da obrigação tributária ou que tenha 

assumido este dever em decorrência de disposição expressa em lei. 

Sacha Calmon21 ao analisar a figura do sujeito passivo responsável, ensina que este 

assumirá sua condição de duas maneiras, ora ―substituindo aquele que deveria ser naturalmente 

o contribuinte, por multivários motivos previstos em lei‖, ora ―recebendo por transferência o 

dever de pagar o tributo antes atribuído ao contribuinte, o qual, por motivos diversos, não pode 

ou não deve satisfazer a prestação‖.  

Dessa maneira, no que tange ao gênero Responsabilidade Tributária, tem-se, à luz do art. 

128 do CTN22, a previsão de duas espécies, a responsabilidade tributária por transferência e a 

responsabilidade por substituição. 

 

                                                                                                                                                              
20

 TORRES. Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário, 8ª ed ição. Rio de Janeiro : Ed. Renovar, 

2001, pp. 227-228. 
21 CALMON, Sacha. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 11ª edição. Rio de Janeiro : Ed. Forense, 2010, pp. 

597. 
22 Art. 128. Sem preju ízo 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 . 
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No intuito de facilitar o entendimento sobre as peculiaridades de cada instituto, merece 

destaque a construção feita por Sacha Calmon23 em sua obra: 

 
―Casos de transferência de responsabilidade 
 
I – ―A‖ pratica o fato gerador e deve pagar o imposto; 
II – em virtude de fato posterior (morte, negócio jurídico, falência, 
inadimplemento ou insolvência etc.), a lei determina que a um terceiro seja 
transferido o dever de pagar. Este terceiro, que podemos chamar de ―B‖, torna-
se ex lege responsável pelo tributo, originalmente devido por ―A‖. Dá-se uma 
alteração na consequência da norma jurídica no plano do sujeito passivo. O 
responsável sub-roga-se  na obrigação. 
 
Casos de substituição 
 
I – ―A‖ pratica o fato gerador, e ―B‖, por isso, deve pagar o tributo; 
II- inexiste sub-rogação. A norma não é alterada. A lei prevê desde logo que, 
se ―A‖ pratica um fato jurígeno, ―B‖ deve pagar. Em termos jurídicos, não há 
transferência de dever entre sujeitos passivos.‖ 

 

Não é demais destacar que o termo ―terceira pessoa‖ cujo art. 128 do CTN se utiliza, nas 

lições de Paulo de Barros Carvalho24, tem como destinatário qualquer indivíduo, ―desde que não 

tenha relação pessoal e direta com o fato jurídico tributário, pois essa é chamada pelo nome de 

contribuinte, mesmo que, muitas vezes, para nada contribua‖.  

Assim, demonstrada esta conexão e ainda um ―interesse comum na situação que 

constitua o fato gerador da obrigação principal‖, conforme determina o art. 124 do CTN, a 

pessoa não será somente identificada como contribuinte, como também responderá 

solidariamente pela satisfação do crédito tributário.  

 Outro aspecto a se destacar, é o fato de que, o CTN, além do art. 128 já analisado, versa 

sobre outros aspectos da responsabilidade tributária em seus arts. 129 a 138. Estes dipõem, 

especificadamente, sobre subespécies da responsabilidade por transferência, quais sejam: 

responsabilidade dos sucessores, responsabilidade de terceiros e responsabilidade por infrações.  

No que tange a responsabilidade tributária por substituição, salvo a disposição do art. 

128, o CTN não descreve maiores peculiaridades sobre o instituto, ficando a cargo das leis 

ordinárias e complementares as suas diretrizes. Destaca-se que o instituto da responsabilidade 

                                                 
23 CALMON, Sacha. ob.cit., pp. 605-606 
24 CARVALHO, Paulo  de Ba rros. ob. cit., pp. 390 
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por substituição, após a Emenda Constitucional nº 3/93, se encontra constitucionalmente 

prevista conforme disposição do art. 150 §7º da Constituição Republicana. 

 Na obra intitulada ―Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002‖, Maria Rita 

Ferragut25 trata sobre o conceito de substituição tributária, o qual pode ser entendido como a: 

 

―preposição prescrita (norma jurídica lato sensu) que prevê, em seu 
antecedente, uma relação direta ou indireta firmada entre o substituto e o 
substituído, ou direta entre o substituto e o fato jurídico tributário (tal como 
venda e compra de mercadorias, pagamento e recebimento de salário, 
pagamento e recebimento de honorários por serviços prestados etc.) e 
prescreve, em seu consequente, a obrigação de o substituto cumprir com a 
obrigação tributária gerada em virtude de fato juridicamente relevante 
praticado pelo substituído, ao mesmo tempo que exonera este último de 
cumprir a obrigação‖ 

 

 De acordo com a lei, a responsabilidade por substituição apresenta três subespécies: 

substituição tributária ―para trás‖, substituição tributária convencional e substituição tributária 

―para frente‖. 

 As modalidades ―para trás‖ e ―para frente‖, em nosso entendimento, são aquelas que 

estão preocupadas com o momento ao qual a responsabilidade se refere. Por exemplo, na 

substituição ―para trás‖, a responsabilidade pelo pagamento é relativo aos tributos inerentes as 

etapas anteriores da cadeia produtiva. Assim, como ocorre na modalidade ―para frente‖.  

 Já a convencional, conforme ensina Maria Rita26, ―diz respeito à substituição assim que 

ocorrido o fato jurídico, como no exemplo do tomador do serviço pelo recolhimento do ISS 

retido do prestador; ou do recolhimento de IRRF pela fonte pagadora no envio de certos 

pagamentos ao exterior‖.  

Feitas estas breves considerações a cerca da responsabilidade tributária, passamos a 

analisar o instituto da solidariedade tributária e os seus efeitos para os sujeitos passivos. 

 

 1.4 – SUJEIÇÃO PASSIVA E SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA 

 

                                                 
25

 FERRAGUT, Maria Rita. Res ponsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002, 2ª edição.  São Pau lo: Ed. 

Noeses, 2009, pp.59-60. 
26 FERRAGUT, Maria Rita. Ob.cit., pp. 64 
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A semelhança do que ocorre com outros conceitos do direito tributário, a solidariedade, 

prevista no art. 124 do CTN, precisa recorrer ao direito civil para que seja devidamente 

caracterizada. 

 Pois bem, de acordo com o art, 264 do CC, haverá solidariedade ―quando na mesma 

obrigação concorre mais de um credor; ou mais de um devedor, cada um com direito, ou 

obrigado, à dívida toda.‖ 

 Maria Rita Ferragut27 identifica que, em razão da previsão legal, os elementos principais 

da solidariedade são a ―pluralidade subjetiva (de credores, de devedores, ou de uns e outros 

simultaneamente) e a unidade objetiva (ou seja, cada devedor responde pela totalidade da 

prestação, e cada credor tem direito à totalidade do crédito.‖ 

Saindo da seara civil e retornando à tributária, o Professor Paulo de Barros28 ensina que, 

para fins deste, o instituto da solidariedade será entendido como: 

 

―um expediente jurídico eficaz para atender à comodidade administrativa do 
Estado, na procura da satisfação dos seus direitos. Sempre que haja mais de um 
devedor, na mesma relação jurídica, cada um obrigado ao pagamento da dívida 

integral, dizemos existir solidariedade passiva, na traça do que preceitua o 

art. 264 do Código Civil brasileiro‖.  
 

 Como inicialmente apresentado, o art. 124 do CTN é o responsável por disciplinar a 

solidariedade no direito tributário. Este por sua vez determina que aqueles que tiverem interesse 

comum na situação que constitua o fato gerador; e todos os designados pela lei, responderão 

solidariamente as obrigações. 

Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

 I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal; 

 II - as pessoas expressamente designadas por lei.  

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de 
ordem. 

 

                                                 
27

 FERRAGUT, Maria Rita. Ob. cit., pp.68. 
28 CARVALHO, Paulo  de Barros. Ob.cit.,  pp.385. 
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 Em relação ao primeiro critério, Maria Rita Ferragut29 caracteriza-o ―como sendo o 

interesse advindo da existência de direitos e deveres comuns, entre pessoas físicas ou jurídicas, 

situadas no mesmo pólo da relação jurídica privada, e que constitua o fato jurídico tributário.‖ 

E ainda conclui: 

―Portanto, para que haja interesse comum é necessário que duas ou mais 
pessoas encontrem-se no mesmo pólo da relação de direito privado, e, por 
serem co-obrigadas ao pagamento do débito, estejam também no pólo passivo 
da relação jurídica tributária. Assim, são exemplos do IPTU, por todos os 
proprietários de um mesmo imóvel, e do ITBI, por todos os adquirentes de uma 

determinada transmissão imobiliária.‖
 30

 

 

No que tange ao segundo critério, a lei determinará aqueles que serão solidários ao 

cumprimento das obrigações. Há de se destacar que neste caso não existe o condicionante do 

interesse comum. Logo, a lei pode atribuir este dever àqueles que nem vínculos possuam. 

Por fim, por força do parágrafo único do art. 124 do CTN, não existe no direito 

tributário, quanto a solidariedade, a possibilidade de benefício de ordem contemplado no direito 

Civil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 FERRAGUT, Maria Rita. Ob. cit., pp.69. 
30 FERRAGUT, Maria Rita. Ob. cit., pp.69. 
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2 - GARANTIA ESPECIAL DA OBRIGAÇÃO CIVIL: ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA  

 

No rol das garantias31 obrigacionais especiais previstas na legislação civil, a alienação 

fiduciária em garantia faz parte do gênero sobre o qual o devedor ou terceiro utiliza 

determinado bem para garantir certa obrigação frente ao credor. Este por sua vez, passa a deter a 

propriedade resolúvel do bem, comprometendo-se a devolvê- la ao devedor após a satisfação do 

débito.  

Todavia, caso o devedor esteja em mora ou se torne insolvente, o credor possui a 

prerrogativa de promover a transferência definitiva do bem, vindo a aliená-lo, judicialmente ou 

extrajudicialmente, para saldar o débito da obrigação. 

Nas palavras de Luís Manuel Teles de Menezes Leitão 32, a alienação fiduciária em 

garantia teria sido originalmente prevista no direito romano e visava disciplinar a relação de 

transferência de propriedade entre as partes: 

 

―as partes realizavam uma transmissão da propriedade (para as res mancipi 
normalmente através da mancipatio ou da in iure cessio), comprometendo-se o 
adquirente a conservar a coisa para garantia de um crédito, devolvendo-a ao 
transmitente após a sua satisfação. Normalmente, a alienação fiduciária não 
implicava a transmissão da posse para o adquirente, conservando antes o 
devedor o objeto em seu poder‖. 
 

Seguindo a lógica, Caio Mário33 nos ensina que a modalidade especial de garantia se 

instrumentaliza a partir da ―transferência, ao credor, do domínio e posse indireta de uma coisa, 

independentemente de uma tradição efetiva, em garantia do pagamento de obrigação a que acede, 

resolvendo-se o direito do adquirente com a solução da dívida garantida‖. 

Nesses termos, para a formação do negócio jurídico são necessárias as figuras do credor 

fiduciário, do devedor fiduciante e o bem (objeto) a ser dado em garantia.  

                                                 
31

―Garantia é o meio jurídico que, na relação obrigacional, protege o direito subjetivo de uma das partes, 

assegurando ou acautelando esse direito contra qualquer lesão resultante da inexecução da obrigação pelo devedor.‖( 

ROSA JUNIOR, Luiz Emygdio da. Títulos de Crédito. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2007, pp. 3)  
32

 LEITÃO, Luis Manoel Teles Menezes. Garantias das Obrigações , Volume II. Coimbra: Ed. Almedina, 2008, pp. 

267-268. 
33

 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil, volume IV. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2005, pp. 

426. 
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Há de salientar que este negócio possui natureza condicional34, uma vez que sua 

aplicabilidade está adstrita a uma falta do devedor no cumprimento de determinada obrigação 

em favor do credor, e que, apesar de não estar topograficamente elencando no rol do art. 1225 

do CC, apresenta natureza de direito real de garantia 35. Isto é, havendo o pagamento da dívida, 

resta-se finda a obrigação e, consequentemente, há a liberação integral do bem. 

 

2.1 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL: ASPECTOS GERAIS 

 

No sistema jurídico nacional encontram-se consagradas um conjunto de normas que 

buscam regulamentar a propriedade fiduciária em garantia. Dentre as opções previstas, a 

presente obra terá como cerne a análise da Lei 9.514/1997, a qual foi responsável em instituir o 

regime fiduciário sobre bens imóveis.  

Como descrito no art. 2236 do diploma normativo supramencionado, entende-se como 

alienação fiduciária de bem imóvel o ―negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com 

o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel 

de coisa imóvel‖. 

                                                 
34

 ―De sua conceituação legal resulta que é um negócio jurídico de disposição condicional. Subordinado a uma 

condição resolutiva, porque a propriedade fiduciária cessa em favor do alienante, uma vez verificado o implemento 

da condição resolutiva, não exige nova declaração de vontade do adquirente ou do alienante, nem requer a realização 

de qualquer novo ato. O alienante, que transferiu fiduciariamente a propriedade, readquire -a pelo só pagamento da 

dívida.‖ (PEREIRA, Caio Mário SILVA. Ob. Cit., pp. 426.) 
35

 De acordo com a doutrina de Marco Aurélio Bezerra de Melo ―alienação fiduciária em garantia ou propriedade 

fiduciária é o direito real de garantia pelo qual o devedor aliena ao credor, para fins de garantia, a propriedade de um 

bem em caráter resolúvel e a posse indireta, permanecendo o devedor com a posse direta, tornando -se proprietário 

pleno com a quitação integral da obrigação à qual adere.‖
 
 E ainda conclui, ―A despeito de topograficamente não 

constar dentre os direitos reais de garantia (arts. 1.361 a 1.368, CCB), entendemos que é essa a sua verdadeira 

natureza.‖ (MELO, Marco Aurélio Bezerra de. Direito das Coisas . Rio de Janeiro:  Ed. Lumen Juris, 2009, pp. 467 -

469). 
36

 Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio juríd ico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o 

escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de co isa imóvel.  § 1
o
 A 

alienação fiduciária poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam 

no SFI, podendo ter como objeto, além da propriedade plena: (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 11.481, de 

2007) 

I - bens enfitêuticos, hipótese em que será exig ível o pagamento do laudêmio, se houver a consolidação do domín io 

útil no fiduciário; (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007) 

II - o direito de uso especial para fins de morad ia; (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007) 

III - o d ireito real de uso, desde que suscetível de alienação; (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007) 

IV - a p ropriedade superficiária. (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007) 

§ 2
o
 Os direitos de garantia instituídos nas hipóteses dos incisos III e IV do § 1

o
 deste artigo ficam limitados à 

duração da concessão ou direito de superfície, caso tenham sido transferidos por período determinado. (Incluído pela 

Lei nº 11.481, de 2007) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11481.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11481.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11481.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11481.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11481.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11481.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11481.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11481.htm#art11
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O artigo subsequente, o art. 23 da Lei 9.514/97, trata sobre o  desdobramento da posse 

entre o fiduciante e o fiduciário. Um vez feito o registro do negócio, há o desdobramento da 

posse, conferindo ao credor a posse indireta e ao devedor a posse direta do bem imóvel. 

Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, 
no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título. 

Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o 

desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o 

fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. 

 

 A intenção política por trás da promulgação da respectiva lei federal era proporcionar a 

diminuição dos custos dos empréstimos e créditos imobiliários, tendo em vista o fato de que, 

diferentemente das garantias clássicas do direito (hipoteca, penhor e anticrese), a alienação 

fiduciária passava a ter mecanismos que possibilitavam custos e incertezas menores no processo 

de recomposição do capital credor no caso de uma falta da outra parte.  

Ao tratar especificadamente sobre o tema, Melhim Namem Chalhub, constrói a ideia de 

que, como a intenção do devedor, no momento da formalização do negócio jurídico, é transferir a 

propriedade do imóvel ao credor, somente até o momento da quitação do débito, e o credor, por 

sua vez, tem o interesse em manter o bem sob seu domínio até o recebimento da prestação, o 

negócio é claramente regido pelos princípios da temporariedade e a transitoriedade da relação.37  

Por sua vez, em relação ao objeto do contrato fiduciário, como descrito no artigo 22 da 

Lei 9.514/1995, este será relativo a ―coisa imóvel‖.  

De acordo com o Código Civil Brasileiro, entende-se Coisa Imóvel como sendo ―o solo 

e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente‖38. 

Utilizando a previsão legal como parâmetro para seu estudo, Melhim Chalub traz quais 

são as espécies de bens que estariam aptos a figurar no polo da relação contratual: 

 
 ―Assim, podem ser objeto de alienação fiduciária quaisquer bens imóveis, 

sejam terrenos, com ou sem acessões, o domínio útil de imóveis ou a 

propriedade superficiária, bem como o direito do uso especial para fins de 

moradia e o direito Real de uso, desde que suscetível de alienação, 

ressalvado que a propriedade fiduciária sobre o direito real de uso e sobre a 

propriedade superficiária tem duração limitada ao prazo da respectiva 

                                                 
37

 CHALHUB, Melhim Namem. Negócio Fiduciário, 4ª edição. Rio de Janeiro: Ed Renovar, 2009, pp.226.  
38

 Art. 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou art ificialmente. 
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concessão (Art. 22 da Lei nº 9.514/97, § 1º, incisos I a IV, e §2º, com redação 
dada pela Lei nº 11.481/2007).‖

39
 

 

Outro aspecto importante da Lei 9.514/97 foi introduzido pela Medida Provisória nº 

223/2001, vindo a ser convertida na Lei 10.931/2004.  

Com a edição da medida provisória, o art. 27 da Lei 9.514/97 foi alterado, passando a 

incluir no seu rol o parágrafo 8o. Este, por sua vez, expressamente indicava que a 

responsabilidade pelo pagamento dos impostos, bem como todos os demais encargos que por 

ventura recaíssem sobre o imóvel, seriam de responsabilidade do devedor até que houvesse, em 

razão de insolvência ou mora, a imissão na posse do bem por parte do credor.  

 

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no 
prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo 
anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.  
(...) 

§ 8
o
 Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, 

contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou 

venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o 

fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a 
ser imitido na posse. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004) 

 

 

Novamente há de se ressaltar a vontade política para a inclusão do parágrafo no 

ordenamento. A semelhança do que ocorreu na legislatura anterior a sua, o Presidente Lula ao 

editar a norma, tinha como objetivo a construção de um cenário de maior redução de incerteza 

para os credores, o que acarretaria em uma maior captação de recurso para o financiamento do 

setor imobiliário pela população, fomentando o desenvolvimento do país.  

É notório que este objetivo final foi alcançado, uma vez que os bancos passaram a 

disponibilizar um variado número de linhas de créditos, vinculados, principalmente, ao 

financiamento da casa própria, com custos mais baixos e de maneira mais facilitada. Este é o 

raciocínio extraído das lições de Melhim  Chalhub40: 

 

―considerando que a morosidade da execução das garantias inibe a aplicação 
de recursos no setor imobiliário e a concessão de empréstimos e 

                                                 
39

 CHALHUB, Melhim Namem. ob. cit. , pp.231.  
40

 CHALHUB, Melhim Namem, ob. cit., pp. 220.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.931.htm#art57
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financiamentos com garantia imobiliária, a lei 9.514/97 tem em vista criar as 
condições necessária para revitalização e expansão do crédito imobiliário, 
partindo do pressuposto de que o bom financiamento do mercado, com 
permanente oferta de crédito, depende de mecanismos capazes de imprimir 
eficácia e rapidez nos processos de recomposição das situações de mora, 
regulamento a alienação fiduciária com garantia nos negócios imobiliários‖.  
 

Apesar de toda a movimentação dos poderes Executivo e Legislativo para a redução de 

incertezas frente ao instituto da alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, analisaremos 

se a previsão contida no art. 27, §8º, da Lei 9.514/97 violou algum preceito legal ao disciplinar 

sobre a falta de ―responsabilidade tributária‖ do credor até a sua imissão na posse. Para tanto, 

apresentaremos no próximo capítulo um estudo sobre o Imposto Predial Territorial Urbano - 

IPTU, imposto aplicável sobre o objeto da garantia e suas fontes normativas. 
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3 - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO – IPTU   

 

Como elucidado no Capítulo I desta obra, a Constituição da República, à luz do 

princípio federativo, prevê a repartição da competência tributária entre a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, no intuito de possibilitar uma autonomia política-financeira 

entre os Entes. 

De acordo com o artigo 156, I41, da Constituição , dentre os impostos nela previstos, aos 

Municípios foi atribuída à prerrogativa de instituir o imposto sobre a propriedade predial e 

territorial urbana- IPTU. 

A Lei nº 5.172/66, o Código Tributário Nacional – CTN, sendo recepcionada pela 

Constituição Federal, nos moldes de seu art. 146, III da CRFB, como lei complementar, é a 

norma geral responsável por disciplinar a matéria na seara infraconstitucional.  

O CTN, por sua vez, dispõe no art. 32 que ―o imposto, de competência dos municípios, 

sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o 

domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na 

lei civil, localizado na zona urbana do Município.‖ 

De plano fica evidente a ampliação que a lei complementar infraconstitucional 

implementou ao fato gerador do IPTU frente aquele apresentado pela Constituição, uma vez que 

na última o legislador-originário atribuía a cobrança do imposto somente sobre a propriedade, 

enquanto a primeira estendeu os efeitos para o domínio útil e a posse.  

Em que pese haver divergências doutrinárias sobre a constitucionalidade do rol previsto 

no CTN, as quais não serão abordadas no presente trabalho, partiremos da premissa de que tal 

dispositivo é plenamente constitucional, por meio do princípio da presunção da 

constitucionalidade das normas e por não haver ações judiciais questionando a 

constitucionalidade destes. 

Ultrapassado este ponto, passaremos a analisar os aspectos materiais da hipótese de 

incidência tributária do IPTU previsto no art. 32 do CTN.  

                                                 
41

 Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 

I - propriedade predial e territorial urbana; 

II - trans missão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e  de 

direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquis ição; 

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.   
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3.1 - O ASPECTO MATERIAL DO IPTU À LUZ DO CTN  

 

Como previamente destacado, o CTN descreve as hipóteses de incidência do IPTU, 

como sendo a propriedade, o domínio útil e a posse de bens imóveis situados em zona urbana 

municipal. Um vez que a legislação tributária não traz a conceituação destes institutos de direito 

privado,  por força do art. 110 do CTN 42, estes deverão ser encontrados na legislação civil.  

De acordo com o disposto no Código Civil de 2002, os três institutos possuem 

diferenças quanto a sua conceituação.  

O direito de propriedade está previsto no artigo 1228 do CC e dispõe que ―o proprietário 

tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê- la do poder de quem quer 

que injustamente a possua ou detenha‖. 

Em relação a instituto da posse, este é previsto no art. 1196 do CC como o ―exercício de 

fato dos poderes constitutivos do domínio ou propriedade, ou algum deles somente, como no 

caso de direito real sobre propriedade alheia‖. 

Além disso, a posse pode ser apreciada de forma direta ou indireta  (art. 1197 do CC). A 

primeira relaciona-se a pessoa que exerce poder direto sobre a coisa, enquanto a segunda ao 

proprietário que cedeu a outrem. 

Outro aspecto importante trazido pelo art. 1204 da Lei Civil relaciona-se ao fato de que a 

aquisição da posse se dá no ―momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, 

de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.‖  

Por fim, de acordo com a doutrina de Ayres Barreto43, caracteriza-se domínio útil ―quando 

o proprietário, despojando-se dos poderes de uso, gozo e disposição da coisa, outorga-os a 

outrem (denominado enfiteuta), reservando-se, tão-só, o domínio direto ou eminente sobre a 

coisa.‖ 

 

3.2 - O ASPECTO PESSOAL DO IPTU – UM ESTUDO SOBRE SUJEIÇÃO 

PASSIVA DO IMPOSTO 

 

                                                 
42

 Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de 

direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, 

ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para defin ir ou limitar competências tributárias.  
43

 BARRETO, Ayres F. Curso de Direito Tributário Municipal. São Paulo: Ed. Saraiva, 2009, pp.181 
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Em primeiro lugar, somente a título de revisitar os conceitos já apresentados, os sujeitos 

passivos, de acordo com o CTN, podem assumir duas figuras no ordenamento jurídico 

tributário, sujeito contribuinte ou sujeito responsável.  

De acordo com o art. 34 do CTN44, o sujeito passivo contribuinte do IPTU, ―é o 

proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título‖.  

Por Proprietário entende-se a pessoa jurídica ou física que munida de título de domínio 

devidamente registrado, detém sobre a coisa os poderes contidos no art. 1228 do CC, quais 

sejam: usar, gozar, dispor e reaver a coisa. 

O titular do domínio útil seria a pessoa cuja qual detém sobre sua esfera de poder os 

direito de usar, gozar e dispor da propriedade. Tais direitos são concedidos pelo proprietário,  

que conserva para si o domínio direto sobre a coisa. 

No que tange ao possuidor, nos termos do art. 1196 do CC, ―é todo o indivíduo que tem 

de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade‖. Assim, nas 

palavras de Ricardo Alexandre45, ―no direito civil brasileiro, a posse não requer nem intenção de 

dono e nem poder físico sobre o bem, materializando-se como uma relação entre a pessoa e a 

coisa‖. 

No entanto, para o sistema jurídico-tributário, foram constituídas limitações a expressão 

―posse a qualquer título‖ contida no caput do artigo 34 do CTN. 

  Conforme obra do Prof. Sacha Calmon, ao tratar sobre a posse para ocorrência do fato 

gerador da obrigação tributário no caso do IPTU, este ensina que somente a posse com animus 

domini será levada em consideração no ato do lançamento.  

 

―Não é qualquer posse que deseja ser tributada. Não a posse direta do locatário, 
do comodatário, do arrendatário da terra, do administrador de bem terceiro, do 
usuário ou habitador (uso e habitação), ou do possuidor clandestino ou precário 
(posse nova) etc. A posse prevista no Código Tributário Nacional, como 

tributável, é a de pessoa que já é ou pode vir a ser proprietária da coisa.‖
 46

 
(grifo nosso) 

 

                                                 
44

 Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domín io útil, ou o seu possuidor a 

qualquer título. 
45 ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário Es quematizado, 6ª ed ição. Rio de Janeiro. Ed. Método, 2012, 

pp.456 
46

 CALMON, Sacha. Ob. Cit.,  pp. 329.  
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 O STJ pacificou entendimento no mesmo sentido para restringir as hipóteses de 

incidência sobre a posse: 

 

TRIBUTÁRIO. BEM PÚBLICO. IMÓVEL. (RUAS E ÁREAS VERDES). 
CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. 
CONDOMÍNIO FECHADO. IPTU. 
NÃO-INCIDÊNCIA. POSSE SEM ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA DO 
FATO GERADOR DO TRIBUTO (ARTS. 32 E 34, CTN). 
1. A controvérsia refere-se à possibilidade ou não da incidência de IPTU sobre 
bens públicos (ruas e áreas verdes) cedidos com base em contrato de concessão 
de direito real de uso a condomínio residencial.  

2. O artigo 34 do CTN define como contribuinte do IPTU o proprietário 

do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer 

título. Contudo, a interpretação desse dispositivo legal não pode se 

distanciar do disposto no art. 156, I, da Cons tituição Federal. Nesse 

contexto, a posse apta a gerar a obrigação tributária é aquela qualificada 
pelo animus domini, ou seja, a que efetivamente esteja em vias de ser 

transformada em propriedade, seja por meio da promessa de compra e 

venda, seja pela posse ad usucapionem. Precedentes. 
3. A incidência do IPTU deve ser afastada nos casos em que a posse é 

exercida precariamente, bem como nas demais situações em que, embora 

envolvam direitos reais, não estejam diretamente correlacionadas com a 

aquisição da propriedade. 
4. Na hipótese, a concessão de direito real de uso não viabiliza ao 
concessionário tornar-se proprietário do bem público, ao menos durante a 
vigência do contrato, o que descaracteriza o animus domini.  
5. A inclusão de cláusula prevendo a responsabilidade do concessionário por 
todos os encargos civis, administrativos e tributários que possam incidir sobre 
o imóvel não repercute sobre a esfera tributária, pois a instituição do tributo 
está submetida ao princípio da legalidade, não podendo o contrato alterar a 
hipótese de incidência prevista em lei. Logo, deve-se reconhecer a inexistência 
da relação jurídica tributária nesse caso. 
6. Recurso especial provido.  
(REsp 1091198/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 24/05/2011, DJe 13/06/2011) 

  

Apresentada as facetas que o sujeito passivo pode assumir no caso do IPTU, faz-se 

necessário analisar se, de acordo com o CTN, as prerrogativas conferidas ao credor-fiduciário 

pela Lei 9.514/97 podem causar efeitos na seara tributária. 

 

3.3 - SUJEIÇÃO PASSIVA DO FIDUCIÁRIO NO CASO DE BENS IMÓVEIS DE 

ACORDO DO O REGRAMENTO DO IPTU 
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Um bom ponto de partida será a análise do art. 22 da Lei 9.514/97. Este atribui ao credor 

a propriedade resolúvel47 do bem imóvel até a quitação do débito que este garante. Para efeitos 

tributários, a propriedade, cujo seu conceito também emana do direito civil, é um dos elementos 

autorizadores para o lançamento do IPTU.  

Assim sendo, como o Código Civil determina que proprietário, é todo o indivíduo que 

detém sob sua esfera de poder os direitos de usar, gozar, dispor e reaver a coisa, o credor-

fiduciário não poderia ser enquadrado neste conceito, pois não possui, até a imissão completa da 

posse, os direitos de usar, gozar e dispor o bem. Sendo assim, no que tange à propriedade 

resolúvel do bem imóvel, por força do artigo 22 da Lei 9.514/97, esta não habilita que o credor 

seja considerado sujeito passivo da obrigação tributária em relação ao IPTU pois não é 

proprietário.  

Isto posto, injusta seria, em nossa análise, a pretensão fiscal em lançar o tributo 

utilizando como parâmetro a propriedade resolúvel do credor.  

Ultrapassado este ponto, merece destaque a posse indireta conferida ao fiduciário pelo 

art. 23 da Lei 9.514/97. 

 Como já relatado, a legislação que regulamenta a alienação fiduciária de bens imóveis 

disciplina o desdobramento da posse entre o credor e o devedor. Ao primeiro, confere-se a 

posse indireta do bem, enquanto ao segundo, a posse direta. 

De acordo com o artigo 34 do CTN, será considerado sujeito passivo do IPTU o 

possuidor a qualquer título. Logo, irrelevante é a forma que esta seja exteriorizada, bastando, 

somente, que o indivíduo detenha o ânimo, presente ou futuro, de ser dono da coisa, nos moldes 

da jurisprudência pacífica do STJ e da corrente doutrinária majoritária. 

Pois bem, mesmo que parte da doutrina civilista defenda que o bem somente assume a 

figura de garantia, inegável é o desejo do credor em assumir a titularidade dela, caso o devedor 

não venha a cumprir a sua obrigação. Logo, sua posse, mesmo que indireta, se enquadra na 

condição futura do animus domini ensinada por Sacha Calmon e apresentada no Item anterior.  

Uma vez identificado que através da posse, tanto o credor fiduciário quanto o devedor 

fiduciante, para fins de IPTU, são considerados sujeitos passivos da obrigação tributária, o STJ 

                                                 
47

 Art. 1.359. Resolvida a propriedade pelo implemento da condição ou pelo advento do termo, entendem-se também 

resolvidos os direitos reais concedidos na sua pendência, e o proprietário, em cu jo favor se opera a resolução, pode 

reivindicar a co isa do poder de quem a possua ou detenha. 
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já se posicionou no sentido de que o Município detém a prerrogativa de optar em face de qual 

contribuinte proporá eventual Execução Fiscal. 

 

TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO FISCAL.  IPTU. CONTRATO DE 
PROMESSA DE COMPRA-E-VENDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. 
PROPRIETÁRIO E POSSUIDOR. 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. 
1. O art. 34 do CTN estabelece que contribuinte do IPTU "é o proprietário do 
imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título".  
2. A existência de possuidor apto a ser considerado contribuinte do IPTU não 
implica a exclusão automática, do polo passivo da obrigação tributária, do 
titular do domínio (assim entendido aquele que tem a propriedade registrada no 
Registro de Imóveis).  
3. Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, 
contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei como 

contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a 
qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por 

outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação. 
4. Recurso especial a que se nega provimento.  
(Resp. 475.078/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 14/09/2004, DJ 27/09/2004, p. 213)  

 

Em linha com o posicionamento firmado pelo STJ se apresenta a doutrina de Ayres F. 

Barreto:  

 

―Definido em lei que o contribuinte é o proprietário, o titular do domínio útil, 
ou o possuidor a qualquer título (além, hoje, do superficiário), pode a 
autoridade administrativa optar pelo possuidor, no caso em que há proprietário. 

Há quem defenda haja uma escala de preferência a ser observada. Em 

outras palavras, vedado seria à autoridade administrativa optar pelo 
possuidor, sempre que conhecido fosse o proprietário. Não nos parece que 

assim seja. A escolha é livre. Opta-se por um ou outro visando a facilitar o 
procedimento de arrecadação. Ademais disso, em relação a imóveis não 
edificados, mas com construções inadequadas (barracos, barracões, telheiros), 
a regra é da facilidade para identificar o possuidor, que, no mais das vezes, 
proprietário não é‖

48
 

 

Dessa forma, vislumbramos ser juridicamente possível, à luz do que determina o CTN, o 

ajuizamento de Execuções Fiscais em face do credor, não só porque desde o início da formação 

do negócio fiduciário ele detém a posse do bem sobre seu poder, mas, principalmente, pela 

                                                 
48

 BARRETO, Ayres F.,  ob. cit., pp. 217.  
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possibilidade legítima do Fisco Municipal escolher contra qual sujeito passivo poderá ajuizar a 

cobrança conforme a previsão do art. 124 do CTN, sempre à luz do interesse público local.  

 

3.4 - IPTU E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PROPTER REM 

 

O último aspecto que trabalharemos com base no regramento do IPTU será a sua natureza 

propter rem.  

De acordo com o Código Civil Brasileiro de 2002, a obrigação propter rem é uma das 

possíveis modalidades que a Obrigação de natureza Civil pode assumir em uma relação jurídica.  

Conforme doutrina de Silvio Rodrigues49, a obrigação propter  rem é caracterizada como: 

 

―aquela em que o devedor, por ser titular de um direito sobre uma coisa, 

fica sujeito a determinada prestação que, por conseguinte, não derivou da 

manifestação expressa ou tácita de sua vontade. O que o faz devedor é a 

circunstância de ser titular do direito real, e tanto isso é verdade que ele se 

libera da obrigação se renunciar a esse direito.” 

 

Para Maria Helena Diniz50, nada mais seria do que ―uma espécie jurídica que fica entre o 

direito real e o pessoal, consistindo nos direitos e deveres de natureza real que emanam do 

domínio. Tais obrigações só existem em razão da propriedade da coisa.‖ 

 Na seara tributária, a obrigação prevista no artigo 113 do CTN, por força do art. 130 do 

mesmo diploma normativo, irá assumir a faceta propter rem nos casos em que o imposto tenha 

seu fato gerador à propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, neste caso o IPTU e o 

ITR. 

Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato 
gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis , 
e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a 
tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos 

respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua 
quitação. 
 Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação 
ocorre sobre o respectivo preço. 

                                                 
49

 RODRIGUES, Silv io. Direito Civil – Parte Geral das obrigações, Volume II. São Paulo : Ed. Saraiva, 2006, pp.79 
50 DINIZ, Maria Helena. Ob. cit., pp.11.  
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Essa determinação legal é seguida pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que 

reconhece a existência desta modalidade obrigacional dentro do Direito Público (Anexo 1): 

 
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. 
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. AQUISIÇÃO 
ORIGINÁRIA. ADJUDICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART.130, 
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO 
TRIBUTÁRIA PROPTER REM. EXISTÊNCIA DE 
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. 
(...)6. Na adjudicação, a mutação do sujeito passivo não afasta a 
responsabilidade pelo pagamento dos tributos do imóvel adjudicado, uma 
vez que a obrigação tributária propter rem (no caso dos autos, IPTU e 

taxas de serviço) acompanha o Bem, mesmo que os fatos imponíveis 

sejam anteriores à alteração da titularidade do imóvel (arts. 130 e 

131, I, do CTN). 
7.  À luz do decidido no Resp. 1.073.846/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 

Primeira Seção, DJe 18.12.2009, "os impostos incidentes sobre o 
patrimônio (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR e 

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU) 

decorrem de relação jurídica tributária instaurada com a ocorrência 

de fato imponível encartado, exclusivamente, na titularidade de 

direito real, razão pela qual consubstanciam obrigações propter rem, 

impondo-se sua assunção a todos aqueles que sucederem ao titular do 
imóvel." Recurso especial provido.  
(Resp. 1179056/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2010, DJe 21/10/2010) (grifo 
nosso) 

 
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À 
EXECUÇÃO FISCAL. ITR. CONTRATO DE PROMESSA DE 
COMPRA E VENDA DO IMÓVEL RURAL. LEGITIMIDADE 
PASSIVA AD CAUSAM DO POSSUIDOR DIRETO (PROMITENTE 
COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR INDIRETO 
(PROMITENTE VENDEDOR). DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 
VENCIDOS. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. LEI 9.065/95.543-
CCPCITR9.0651. 
 (...) 4. Os impostos incidentes sobre o patrimônio (Imposto sobre a 

Propriedade Territorial Rural - ITR e Imposto sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbana - IPTU) decorrem de relação jurídica 

tributária instaurada com a ocorrência de fato imponível encartado, 

exclusivamente, na titularidade de direito real, razão pela qual 

consubstanciam obrigações propter rem, impondo-se sua assunção a 
todos aqueles que sucederem ao titular do imóvel. 5. 
Consequentemente, a obrigação tributária, quanto ao IPTU e ao ITR, 
acompanha o imóvel em todas as suas mutações subjetivas, ainda que se 
refira a fatos imponíveis anteriores à alteração da titularidade do imóvel, 
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exegese que encontra reforço na hipótese de responsabilidade tributária 
por sucessão prevista nos artigos 130 e 131, I, do CTN(...)"  
(RESP 1073846 SP 2008/0154761-2, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data 
de Julgamento: 25/11/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de 
Publicação: DJe 18/12/2009) (grifo nosso) 

 

 

Com os principais conceitos inerentes ao IPTU e ao negócio jurídico da alienação 

fiduciária de bem imóvel em garantia desenvolvidos, passamos a avaliar o art. 27 da Lei 

9.514/97, precisamente o seu parágrafo 8º, buscando analisar a sua consequência jurídica  frente a 

cobrança de impostos e desenvolvimento do negócio fiduciário.  
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4 - PARÁGRAFO 8º DO ARTIGO 27 DA LEI 9.514/97: UMA ANÁLISE 

ACERCA DA SUA LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE 

 

A veiculação da ideia de que o credor-fiduciário poderia assumir a responsabilidade por 

débitos do devedor-fiduciante, durante o período em que o último exercia a posse direta do bem, 

não é uma discussão tão recente. Ela remonta ao ano de 2008, data dos primeiros precedentes do 

Tribunal de Justiça de São Paulo-TJSP, que julgavam questões vinculadas à débitos 

condominiais. 

Naquela oportunidade, conforme trecho do Acórdão 1218924-0/7, da 35ª Seção de 

Direito Privado, tendo seu julgamento ocorrido em 15.12.2008, o TJSP posicionou favorável ao 

pleito da Administradora Condominal no sentido de atribuir legitimidade a credora para figurar 

no polo passivo da ação de cobrança, in verbis : 

 

DESPESAS CONDOMINIAIS COBRANÇA - Preliminar rejeitada - 
Legitimidade passiva do proprietário fiduciante - Ata da assembléia que aprovou 
os débitos - Desnecessária - Presunção de licitude na cobrança dos valores 
apontados na inicial que milha a favor do condomínio — Recurso improvido.  
 
 ―Com efeito, o entendimento jurisprudencial atual é no sentido de que o 
Condomínio pode optar por ingressar com ação de cobrança contra o 
proprietário, compromissário comprador, possuidor ou contra quem mais 
prontamente puder arcar com o débito.  

Assim, na condição de proprietária fiduciária, a apelante é parte legítima 

para figurar no polo passivo da ação, sendo irrelevante que a dívida seja 

anterior a sua consolidação na posse do bem. 
Isso porque, no presente caso, a dívida condominial é definida como obrigação 

"propter rem", e nada impede que a constrição recaia sobre a unidade 

condominial geradora das despesas, pouco importando a pessoa de quem 
gerou as despesas. A obrigação, no caso, é a chamada ambulatória que é aquela 
que acompanha a coisa independentemente de seu titular, cuidando-se de espécie 
de obrigação mais real do que pessoal.‖ (grifo nosso) 

 

Este precedente acabou sendo acompanhando por outras Câmaras do Tribunal, que 

vieram ao longo dos anos consolidando ainda mais sua jurisprudência no mesmo sentido. 

Seguem os precedentes jurisprudenciais colecionados do TJSP: 

  

AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. Legitimidade passiva do banco 

fiduciário para responder pelos encargos respectivos Condição jurídica 
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de condômino sendo, portanto, solidariamente responsável com o devedor 
fiduciante pelo custeio dos encargos condominiais  perante o Condomínio 
Ônus de sucumbência a serem suportados pelos réus. Apelação provida.    
(Apelação nº0198229-19.2008.8.26.0100, Rel. Desembargador Sá Moreira de 
Oliveira, 33ª Câmara de Direito Privado, julgado em 08/08/2011, DR 
08/08/2011)(grifo nosso) 
 
DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Unidade geradora 
das despesas objeto de alienação fiduciária em garantia. Legitimidade 

passiva do proprietário fiduciário. Reconhecimento. Conversão para o rito 
ordinário. Inocorrência. Denunciação da lide para o devedor fiduciante. 
Descabimento. Inteligência do art. 280 do CPC. Agravo parcialmente provido.    
(Agravo de Instrumento nº 0480289-06.2010.8.26.0000, Rel. Desembargador 
Nestor Duarte, 34ª Câmara de Direito Privado, julgado em 30/05/2011, DR 
06/06/2011) 

 
DESPESAS DE CONDOMÍNIO - AÇÃO DE COBRANÇA - Sentença de 
Primeiro Grau que julgou extinta a demanda, dada a carência por 
ilegitimidade de parte do banco apelado - Alegação de que os apelados são 
proprietários da unidade em questão, de acordo com as informações do RI - 
Alegação, ainda, de solidariedade no cumprimento da obrigação, posto que o 
réu revel seja o possuidor direto, e o Banco o credor fiduciário, com registro 
da aquisição junto ao CRI - Precedentes - Recurso provido, para o fim de 
afastar a extinção declarada, posto que o banco é parte legítima para 

figurar no polo passivo da demanda e, com base no art. 515, § 3o, do 

CPC, julgar a ação procedente, inclusive quanto ao Banco apelado, 
porquanto os fatos alegados na inicial resultaram comprovados.    
(Apelação nº 9187960-34.2009.8.26.0000, Rel. Desembargador Carlos Nunes, 
33ª Câmara de Direito Privado, julgado em 30/08/2010, DR 09/09/2010)  

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPESAS DE CONDOMÍNIO - AÇÃO 
DE COBRANÇA – cumprimento de sentença consolidação da 

propriedade em nome da credora fiduciária - pedido do autor para 
alteração no polo passivo- descabimento - decisão mantida - recurso não 
provido.   
(Agravo de Instrumento nº 0178961-17.2010.8.26.0000, Rel. Desembargador 
Ferraz Felisardo, 29ª Câmara de Direito Privado, julgado em 07/07/2010, DR 
13/07/2010)  
 

Desta maneira, uma vez que os débitos condominiais possuem natureza de obrigação 

civil e que, por força do art. 1368-A do CC51, a alienação fiduciária de bem imóvel se submete 

aos ditames contidos na Lei 9.514/97, nula, nos parece, a decisão que não respeita os limites 

previstos pelo art. 27, §8º, da Lei 9.514/97, que atribui unicamente ao devedor a 

responsabilidade pelo pagamento destas verbas.  

                                                 
51

 Art. 1.368-A. As demais espécies de propriedade fiduciária ou de titularidade fiduciária submetem-se à disciplina 

específica das respectivas leis especiais, somente se aplicando as disposições deste Código naquilo que não for 

incompatível com a leg islação especial. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.931.htm#art58
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Reconhecida a ilegitimidade do credor quanto aos débitos condominia is, é necessário 

analisar se frente aos débitos de IPTU, pela natureza de obrigação propter rem que possui 

idêntica aos débitos condominiais, é legítima sua participação nos autos de uma Execução 

fiscal. 

Para tanto, utilizaremos como norte de nosso estudo dois enfoques sobre o art. 27, §8º, 

da Lei 9.514/97. Na primeira partiremos da premissa que a Lei 9.514/97, busca alterar a 

legislação tributária, seja em relação ao sujeição passiva, responsabilidade tributária ou até 

sobre as obrigações propter rem atribuídas ao IPTU.  Na segunda oportunidade o art. 27 e seu 

respectivo parágrafo serão analisados como se visassem apenas à regulamentação do negócio 

fiduciário entre as partes, sem maiores aspirações na seara tributária.  

 

4.1 - INTERPRETAÇÃO SOBRE A VONTADE LEGISLATIVA: ALTERAÇÕES 

NA SEARA TRIBUTÁRIA QUANTO A SUJEIÇÃO PASSIVA/RESPONSABILIDADE 

TRIBUTÁRIA 

 

Conforme apresentado no Capítulo III, o Código Tributário Nacional é a norma 

responsável por disciplinar aspectos gerais sobre tributos no sistema juríd ico brasileiro. A 

norma, mesmo sendo originalmente uma lei ordinária, fora recepcionada pela Constituição, em 

razão da matéria, como lei complementar. Por isso, uníssona é a posição de que o CTN é uma 

lei complementar ratione materiae. Uma vez caracterizada desta forma, conforme palavras de 

Sacha Calmon52, ―suas regras somente podem ser alteradas por outras leis complementares da 

Constituição‖. 

A base constitucional para essa possibilidade jurídica encontra-se consagrada no inciso 

III do art. 146 da Constituição da República. Este determina, nas alíneas ―a” e “b”53, que a lei 

complementar será responsável em disciplinar sobre normais gerais em matéria tributária, 

                                                 
52

 CALMON, Sacha, ob. cit., pp. 357 
53

 Art. 146. Cabe à lei complementar: 

(...)III - estabelecer normas gerais em matéria de leg islação tributária, especialmente sobre: 

a) defin ição 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;  

b) obrigação, lançamento, créd ito, prescrição e decadência tributários 
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especialmente sobre a definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos 

impostos, obrigações tributárias, fatos geradores, bases de cálculo, contribuintes etc. 

Assim é o que acontece com o IPTU no CTN. Seus fatos geradores, sua base de cálculo 

e, principalmente, os seus sujeitos passivos estão expressamente elencados.  

Dessa forma, a Lei 9.514/97, que é ordinária, não possui competência para tratar sobre 

responsabilidade de débitos tributários, pois viola expressamente a determinação constitucional 

sobre a necessidade de lei complementar disciplinando a matéria, nos moldes do art. 146 da 

Constituição da República, o que acarretaria a INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL do 

§8º do art. 27 da Lei 9.514/97. 

 Em caso análogo, o STF, por unanimidade, posicionou-se pela inconstitucionalidade 

formal do artigo 13 da Lei ordinária nº 8.620/93, que atribuía responsabilidade tributária 

imediata aos sócios por dívidas da sociedade com a Seguridade Social, por violação ao disposto 

no artigo 146, inciso II, alínea “b” da Constituição Federal. Destacamos abaixo parte da ementa 

do acórdão, podendo seu inteiro teor ser encontrada no Anexo deste trabalho monográfico  

(Anexo 2): 

 
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, be m 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. (...) 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, 
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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 (má gestão ou representação) e a consequência 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.  
(RE 562276, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 
03/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-
2011 PUBLIC 10-02-2011 EMENT VOL-02461-02 PP-00419 RDDT n. 187, 
2011, p. 186-193 RT v. 100, n. 907, 2011, p. 428-442) 

 

Outra questão vinculada ao art. 27 §8º da Lei 9514/97, é relacionada a sua 

INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL.  

Em primeiro lugar, é necessário fazer a ressalva que este parágrafo em destaque inicia seu 

texto utilizando uma variação do verbo ―responder‖, no entanto, nos parece, após o estudo aqui 

apresentado, que a norma tenha pretensões de, na verdade, condicionar a escolha do Ente Fiscal 

na identificação do sujeito passivo do IPTU e não tratar, especificadamente, sobre a matéria de 

responsabilidade tributária.  

Independente se o parágrafo tem a pretensão de alterar sujeição passiva do IPTU ou 

afastar a previsão de responsabilidade solidária prevista no art. 124 do CTN 54, há uma violação 

material a Constituição no que tange ao art. 156, I. 

Como já apresentado, aos Municípios foi atribuída a competência constitucional exclusiva 

para legislar sobre o IPTU. A lei municipal deve se espelhar nos ditames da no rma geral 

tributária, o CTN, que por sua vez deve respeito a Constituição. 

Dessa forma, não poderia uma lei federal de competência da União usurpar a prerrogativa 

que é atribuída exclusivamente aos municípios e disciplinar sobre matéria que lhe é estranha. São 

                                                 
54

 Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da  obrigação principal;  
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os municípios os entes competentes para disciplinar sobre sujeição passiva e/ou responsabilidade 

tributária no caso do IPTU, sempre respeitando os limites previstos nas leis hierarquicamente 

superiores. 

Além disso, de acordo com a jurisprudência pacifica do STJ e o posicionamento 

majoritário da doutrina, a lei civil não pode limitar a autonomia da autoridade fiscal em escolher 

sobre qual sujeito serão propostas suas ações. No momento que o parágrafo 8º do art. 27 da Lei 

9.514/97, determina, por exemplo, que os débitos, anteriores a imissão da posse do credor, serão 

somente de ―responsabilidade‖ do devedor-fiduciário, acaba por violar os arts. 34 e 124 do CTN. 

Dessa maneira, a presente ilegalidade poderia ―qualificar‖ a flagrante inconstitucionalidade 

MATERIAL da norma.  

Outro aspecto controverso reside no fato de que a natureza propter rem da obrigação 

tributária do IPTU, como apresentado, acompanha o bem imóvel e não o seu proprietário. Assim, 

caso o devedor não honre com o seu compromisso fiscal e forem, por conseguinte, constituídos 

créditos tributários, estes seriam de responsabilidade integral do credor, salvo na existência de 

documento hábil comprovando a sua quitação, nos moldes do art. 130 do CTN.  

Neste sentido, a disposição de que o fiduciário somente responde por débitos posteriores a 

sua imissão é legítima apenas para os casos aonde conste a prova da quitação do imposto. Para os 

casos sem esta comprovação, o credor ao adquirir o bem, deverá responder sobre a integralidade 

dos débitos, sob pena de violação ao art. 130 do CTN, assumida com a satisfação da condição 

resolutória. 

 

4.2 - INTERPRETAÇÃO SOBRE A VONTADE LEGISLATIVA: MERA 

REGULAMENTAÇÃO DO NEGÓCIO FIDUCIÁRIO 

 

Como informado, vislumbramos uma interpretação alternativa que pode ser dada aos 

artigos, incisos, parágrafos e alíneas da Lei 9.514/97. Nesta linha, estes teriam apenas a pretensão 

de regular o negócio fiduciário entre as pessoas de direito privado, sem maiores aspirações de 

alterar as disposições da esfera tributária.  

Assim, caso o fisco viesse a executar o credor, uma vez que não existe dúvida sobre sua 

legitimidade de acordo com o CTN, o art. 27, precisamente no seu § 8º, regulamentaria apenas o 
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direito do credor em ajuizar ação de regresso contra o devedor por todos os débitos por ele 

incorrido até o momento da sua imissão na posse, como determina a lei.  

Dessa maneira, não poderia o devedor se escusar de pagar os débitos por ele constituídos 

enquanto detinha a posse direta da coisa. Nem mesmo o credor, sobre a sua exclusividade quanto 

aos encargos futuros. 

Essa interpretação acarreta na legalidade da norma e sua reflexa constitucionalidade, pois 

não modificaria qualquer aspecto do direito público tributário, apenas disporia sobre os direitos e 

deveres das partes dentro do contrato de alienação fiduciária. 

No entanto, precisamos deixa claro que, em nossa opinião, a lei busca alterar os conceitos 

e institutos do direito tributário, pois esta seria a melhor interpretação aos credores, caso a lei não 

fosse eivada de qualquer desvio. Se assim não fosse, seria admitida a existência de custos de 

transação adicionais vinculados ao negócio fiduciário, como custos judiciais nos autos das 

execuções fiscais, custos judiciais nas ações de regresso contra o devedor, custos extrajudiciais 

como notificação de cobranças entre as partes etc., que aumentam os custos financeiros e de 

tempo para que o credor venha a reaver o seu investimento, inviabilizando a saúde do instituto do 

direito civil. 

Há de se destacar que, no trâmite legislativo da conversão da Medida Provisória nº 

459/2009, que versa sobre o Programa Minha Casa Minha Vida, em Lei Ordinária, o Deputado 

Federal Rogerio Lisboa do Partido Político Democratas/RJ, apresentou proposta de adição55 do 

seguinte artigo:  

 

―Art.___. O sujeito passivo da obrigação decorrente de créditos 

correspondentes  a rateio de despesas de condomínio, imposto predial e 

territorial urbano, ou outros encargos sobre o imóvel, é aquele a quem tiver 

sido atribuída a posse na qualidade de titular do respectivo direito 
aquisitivo, assim como o usufrutuário ou outros titulares de direito real de uso, 
posse ou fruição, não figurando no polo passivo das ações de cobrança ou de 

execução de tais créditos  o titular do domínio, pleno ou útil, inclusive o 
promitente vendedor ou o fiduciário, que deverá ser apenas cientificado da 

ação.” 

 

De acordo com a justificava apresentada pelo Deputado Rogério Lisboa, caso fosse 

aprovada a emenda conforme sua redação original, colocar-se-ia fim a qualquer controvérsia 

                                                 
55 Proposta de emenda parlamentar em Anexo (Anexo 3).  
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existente entre os art. 32 e 34 do CTN e o §8º do art. 27 da Lei 9.514/97, precisamente quanto a 

identificação do Credor como sujeito passivo da Obrigação Tributária.  

O congressista desenvolve o entendimento de que este artigo possibilitará uma maior 

segurança do negócio jurídico e que através da mitigação do risco imputado ao credor, o mesmo 

não seria computado no momento da avaliação do custo do dinheiro, o que não acarretaria em um 

aumento das taxas para financiamento dos setores da economia.  

 Por seu apelo político, a MP nº 459/2009 fora rapidamente convertida na Lei ordinária nº 

11.977/2009, no entanto, não fazendo qualquer menção aos pontos levantados pelo Deputado 

fluminense. 

 

 



48 

 

    
 

 

CONCLUSÃO 

 

O objetivo do presente trabalho monográfico foi verificar se o credor-fiduciário, em  

razão das prerrogativas conferidas a ele pela Lei nº 9.514/97, poderia ser considerado sujeito 

passivo da obrigação tributária do IPTU e, por conseguinte, se possuía legitimidade processual 

para figurar no polo passivo das Execuções Fiscais ajuizadas pela autoridade Municipal, de 

acordo com a legislação tributária. 

Para tanto, foi necessário apresentar os conceitos sobre a obrigação tributária, instituto 

responsável em criar a relação jurídica entre o sujeito ativo e passivo nesta seara do direito. 

Optou-se em ser feito, antes de ser desenvolvida a temática sobre uma das espécies que a 

Obrigação lato sensu pode assumir, um estudo sobre o seu gênero, cujo qual emana do direito 

civil. Foram apresentados conceitos doutrinários, dispositivos legais e jurisprudência sobre o 

tema. 

No intuito de responder a problemática deste trabalho, fora desenvolvido os conceitos 

sobre o instituto da Alienação Fiduciária em garantia.  Dentre as espécies que este pode assumir, 

o presente trabalho teve como recorte o estudo da Alienação Fiduciária sobre bens imóveis, a 

qual é regulamentada pela Lei nº 9.514/97. Foram apresentadas as prerrogativas conferidas pela 

lei ao credor-fiduciário, dando ênfase ao direito a posse indireta, propriedade resolúvel do bem e 

a falta de responsabilidade sobre débitos, de qualquer natureza, antes de sua imissão completa da 

posse. 

Outro tópico deste trabalho fora o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU. 

Analisamos, de acordo com a Constituição da República e com o Código Tributário Nacional, o 

seu aspecto material e pessoal, este último destacando o sujeito passivo da obrigação. 

Apresentados este conceitos iniciais, nos debruçamos sobre a Lei 9.514/97, para testar se algum 

dos direitos conferidos ao credor poderia ensejar efeitos contra ele na seara tributá ria. E assim, foi 

identificado que em relação à posse indireta que detém sobre o bem, conforme o art. 23 da Lei nº 

9.514/97, o credor-fiduciário pode ser enquadrado com sujeito passivo da obrigação tributária nos 

casos do IPTU, conforme reza o art. 34 do CTN. Assim, legítima seria qualquer pretensão do 

Fisco Municipal com este contribuinte.  



49 

 

    
 

Verificando-se que a prerrogativa contida no §8º do art.27 da Lei nº 9.514/97 acabava por 

se opor a um direito legítimo do fisco em pleitear a execução do credor desde a origem da 

celebração do negócio fiduciário, analisamos se o seu teor encontrava compatibilidade com as 

diretrizes constitucionais e legais. Para tanto, fora tomada como norte duas linhas interpretativas: 

uma indicando que a Lei 9.514/97 buscava alterações na seara do direito tributário, e a outra que 

a lei apenas teria a pretensão de regulamentar os direitos e deveres na relação entre as pessoas de 

direito privado constantes no contrato fiduciário.  

À luz da primeira interpretação, conclui-se que o dito parágrafo maculava a Constituição 

da República sob os aspectos formais e materiais, o que acarretaria em sua inconstitucionalidade. 

Fora destacado ainda, que a tentativa de condicionar a escolha do Ente Fiscal acarretaria na 

ilegalidade da norma, uma vez que o art. 34 do CTN, não limitava este prerrogativa.  

A segunda linha interpretativa, como não altera qualquer conceito da legislação tributária, 

tendo como fim apenas esclarecer e prever as obrigações e direitos inter partes, credor e devedor, 

não afrontam a Constituição da República, nem a Lei Complementar responsável pelas diretrizes 

tributárias na seara infraconstitucional.  

Após as análises supramencionadas, o autor apresentou a tentativa de solução desta 

controvérsia através da edição de proposta parlamentar de adição à norma no bojo da lei ordinária 

nº 11.977/2009 que regulamenta o Programa Minha Casa, Minha Vida do governo Federal. 

Todavia a mesma não logrou êxito, quando da apreciação no Congresso Nacional.  

O autor deste trabalho monográfico, particularmente, não concorda com todas as 

justificativas apresentadas pelo parlamentar idealizador da emenda. Concordamos que os 

credores, no momento da avaliação do custo para liberação empréstimo, não se preocuparam em 

lançar valores vinculados a dispêndios com cotas condominiais e tributos, uma vez que tinham 

como ―inquestionável‖, de acordo com a Lei 9.514/97, que tais débitos não lhes seriam opostos. 

Uma reação lógica ao surgimento de um novo custo é o repasse para aqueles que buscam um 

financiamento, elevando os custos dos empréstimos. 

No entanto, parece-nos que o artigo, caso fosse aprovado, não seria competente para por 

fim a discussão sobre a legitimidade do credor-fiduciário. Na verdade, entendemos que as 

dúvidas que pairam sobre o §8º do art. 27 da Lei 9.514/97 seriam estendidas a ele, uma vez que 

as questões trazidas são idênticas àquelas discutidas no item IV.1 deste trabalho. 
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Assim, como não seria razoável prejudicar o bom desenvolvimento do instituto da 

alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, bem como evitar o encarecimento demais dos 

custos do empréstimo e prejudicar o crescimento do país, verificamos com sendo um mecanismo 

hábil a por fim a esta discussão a alteração do CTN para que este preveja, de maneira expressa, 

que a posse indireta de bem imóvel dada ao credor em razão de garantia de negócio jurídico 

válido, não constituiria fato gerador do IPTU.  

Dessa maneira, há maior segurança jurídica para o ordenamento, uma vez que, em face do 

princípio da hierarquia das normas, os Municípios devem respeitar os limites trazidos pela norma 

geral tributária e pela Constituição, no momento do exercício de sua competência tributária, o 

que afastaria qualquer pretensão fiscal em face do fiduciário, no que tange ao IPTU. Adotado este 

procedimento, não são vislumbradas outras hipóteses que impossibilitem um desenvolvimento 

ainda maior do instituto fiduciário no Brasil.  
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ANEXO 

 

 

 ANEXO 1 

 

 
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM 

HASTA PÚBLICA. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. ADJUDICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART.  
130, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 

PROPTER REM. EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.  
1. Discute-se nos autos se o credor-exequente (adjudicante) está dispensado do pagamento dos 
tributos que recaem sobre o imóvel anteriores à adjudicação. 

2. Arrematação e adjudicação são situações distintas, não podendo a analogia ser aplicada na 
forma pretendida pelo acórdão recorrido, pois a adjudicação pelo credor com dispensa de 

depósito do preço não pode ser comparada a arremate por terceiro.  
3. A arrematação em hasta pública extingue o ônus do imóvel arrematado, que passa ao 
arrematante livre e desembaraçado de tributo ou responsabilidade, sendo, portanto, considerada 

aquisição originária, de modo que os débitos tributários anteriores à arrematação sub-rogam-se no 
preço da hasta. Precedentes: REsp 1.188.655/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 

8.6.2010; AgRg no Ag 1.225.813/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 8.4.2010; 
REsp 909.254/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma  DJe 21.11.2008. 
4. O adquirente só deixa de ter responsabilidade pelo pagamento do débitos anteriores que 

recaiam sobre o Bem, se ocorreu, efetivamente, depósito do preço, que se tornará a garantia dos 
demais credores. De molde que o crédito fiscal perquirido pelo fisco é abatido do pagamento, 

quando da praça, por isso que, encerrada a arrematação, não se pode imputar ao adquirente 
qualquer encargo ou responsabilidade.  
5. Por sua vez, havendo a adjudicação do imóvel, cabe ao adquirente (credor) o pagamento dos 

tributos incidentes sobre o Bem adjudicado, eis que, ao contrário da arrematação em hasta 
pública, não possui o efeito de expurgar os ônus obrigacionais que recaem sobre o Bem.  

6. Na adjudicação, a mutação do sujeito passivo não afasta a responsabil idade pelo pagamento 
dos tributos do imóvel adjudicado, uma vez que a obrigação tributária propter rem (no caso dos 
autos, IPTU e taxas de serviço) acompanha o Bem, mesmo que os fatos imponíveis sejam 

anteriores à alteração da titularidade do imóvel (arts. 130 e 131, I, do CTN). 
7.  À luz do decidido no REsp 1.073.846/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 
18.12.2009, "os impostos incidentes sobre o patrimônio (Imposto sobre a Propriedade Territorial 

Rural - ITR e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU) decorrem de 
relação jurídica tributária instaurada com a ocorrência de fato imponível encartado, 

exclusivamente, na titularidade de direito real, razão pela qual consubstanciam obrigações propter 
rem, impondo-se sua assunção a todos aqueles que sucederem ao titular do imóvel." Recurso 
especial provido. 

(REsp 1179056/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 
07/10/2010, DJe 21/10/2010) 
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PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.  
ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ITR. CONTRATO DE 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL RURAL. LEGITIMIDADE PASSIVA 
AD CAUSAM DO POSSUIDOR DIRETO (PROMITENTE COMPRADOR) E DO 
PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR INDIRETO (PROMITENTE VENDEDOR). DÉBITOS 

TRIBUTÁRIOS VENCIDOS. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. LEI 9.065/95.  
1. A incidência tributária do imposto sobre a propriedade territorial rural - ITR (de competência 

da União), sob o ângulo do aspecto material da regra matriz, é a propriedade, o domínio útil ou a 
posse de imóvel por natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do 
Município (artigos 29, do CTN, e 1º, da Lei 9.393/96).  

2. O proprietário do imóvel rural, o titular de seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer 
título, à luz dos artigos 31, do CTN, e 4º, da Lei 9.393/96, são os contribuintes do ITR . 3. O 

artigo 5º, da Lei 9.393/96, por seu turno, preceitua que: "Art. 5º É responsável pelo crédito 
tributário o sucessor, a qualquer título, nos termos dos arts. 128 a 133 da Lei nº 5.172, de 25 de 
outubro de 1966 (Sistema Tributário Nacional)." 4. Os impostos incidentes sobre o patrimônio 

(Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR e Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana - IPTU) decorrem de relação jurídica tributária instaurada com a ocorrência de 

fato imponível encartado, exclusivamente, na titularidade de direito real, razão pela qual 
consubstanciam obrigações propter rem, impondo-se sua assunção a todos aqueles que sucederem 
ao titular do imóvel. 5. Conseqüentemente, a obrigação tributária, quanto ao IPTU e ao ITR, 

acompanha o imóvel em todas as suas mutações subjetivas, ainda que se refira a fatos imponíveis 
anteriores à alteração da titularidade do imóvel, exegese que encontra reforço na hipótese de 

responsabilidade tributária por sucessão prevista nos artigos 130 e 131, I, do CTN, verbis: "Art. 
130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio 
útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços 

referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos 
adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.  

Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o 
respectivo preço. 
Art. 131. São pessoalmente responsáveis: I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos 

aos bens adquiridos ou remidos; (Vide Decreto Lei nº 28, de 1966) (...)" 6. O promitente 
comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel, bem como seu proprietário/promitente 

vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis), consoante 
entendimento exarado pela Primeira Seção do STJ, quando do julgamento dos Recursos Especiais 
1.110.551/SP e 1.111.202/SP (submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC), são contribuintes 

responsáveis pelo pagamento do IPTU (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 
10.06.2009, DJe 18.06.2009). 

7. É que, nas hipóteses em que verificada a "contemporaneidade" do exercício da posse direta e 
da propriedade (e não a efetiva sucessão do direito real de propriedade, tendo em vista a 
inexistência de registro do compromisso de compra e venda no cartório competente), o imposto 

sobre o patrimônio poderá ser exigido de qualquer um dos sujeitos passivos "coexistentes", 
exegese aplicável à espécie, por força do princípio de hermenêutica ubi eadem ratio ibi eadem 

legis dispositio. 
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8. In casu, a instância ordinária assentou que: (i) "... os fatos geradores ocorreram entre 1994 e 

1996. Entretanto, o embargante firmou compromisso de compra e venda em 1997, ou seja, após a 
ocorrência dos fatos geradores.  

O embargante, ademais, apenas juntou aos autos compromisso de compra e venda, tal contrato 
não transfere a propriedade. Não foi comprovada a efetiva transferência de propriedade e, o que é 
mais importante, o registro da transferência no Cartório de Registro de Imóveis, o q ue garantiria a 

publicidade do contrato erga omnes. 
Portanto, correta a cobrança realizada pela embargada." (sentença) (ii) "Com base em afirmada 

venda do imóvel em novembro/97, deseja a parte apelante afastar sua legitimidade passiva 
executória quanto ao crédito tributário descrito, atinente aos anos 1994 a 1996, sendo que não 
logrou demonstrar a parte recorrente levou a registro, no Cartório imobiliário pertinente, dito 

compromisso de venda e compra. 
Como o consagra o art. 29, CTN, tem por hipótese o ITR o domínio imobiliário, que se adquire 

mediante registro junto à Serventia do local da coisa: como se extrai da instrução colhida junto ao 
feito, não demonstra a parte apelante tenha se dado a transmissão dominial, elementar a que 
provada restasse a perda da propriedade sobre o bem tributado. 

Sendo ônus do originário embargante provar o quanto afirma, aliás já por meio da preambular, 
nos termos do § 2º do art. 16, LEF, bem assim em face da natureza de ação de conhecimento 

desconstitutiva da via dos embargos, não logrou afastar a parte apelante a presunção de certeza e 
de liquidez do título em causa. 
Cobrando a União ITR relativo a anos-base nos quais proprietário do bem o ora recorrente, 

denota a parte recorrida deu preciso atendimento ao dogma da legalidade dos atos administrativos 
e ao da estrita legalidade tributária." (acórdão recorrido) 9. Conseqüentemente, não se vislumbra 

a carência da ação executiva ajuizada em face do promitente vendedor, para cobrança de débitos 
tributários atinentes ao ITR, máxime à luz da assertiva de que inexistente, nos autos, a 
comprovação da translação do domínio ao promitente comprador através do registro no cartório 

competente. 
10. A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na 

atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no artigo 13, da Lei 
9.065/95 (Precedentes do STJ: REsp 947.920/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, 
julgado em 06.08.2009, DJe 21.08.2009; AgRg no Ag 1.108.940/RS, Rel.  

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 04.08.2009, DJe 27.08.2009; REsp 
743.122/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 26.02.2008, DJe 

30.04.2008; e EREsp 265.005/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 
24.08.2005, DJ 12.09.2005). 
11. Destarte, vencido o crédito tributário em junho de 1998, como restou assente no Juízo a quo, 

revela-se aplicável a Taxa Selic, a título de correção monetária e juros moratórios.  
13. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da 

Resolução STJ 08/2008. Proposição de verbete sumular.  
(REsp 1073846/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 
18/12/2009) 
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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 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 se r 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. 
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