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RESUMO: Esta pesquisa foi realizada na disciplina Direito Tributário, tendo por tema a dinâmica da responsabilização 
tributária em sentido estrito, explorando acerca do terceiro definido em lei como o responsável pela obrigação. O 
objetivo geral da pesquisa consiste na análise das hipóteses legais de responsabilidade no ordenamento tributário 
brasileiro e suas implicações práticas, e especificamente, busca-se esclarecer a vinculação da figura do responsável 
frente uma obrigação em que o fato gerador pode, inclusive, ser lhe alheio. Em termos metodológicos, foi utilizada a 
pesquisa bibliográfica, com consulta à literatura especializada, notadamente a respeito da relação entre contribuinte e 
responsável, bem como ao evento gerador da obrigação, levando em consideração; artigos, súmulas e jurisprudências. 
Conclui-se que a temática tem sua relevância pautada na capacidade de se perceber as alternativas que o fisco 
possui para alcançar a satisfação da obrigação tributária. 
DIREITO TRIBUTÁRIO; OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA; RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. 
 
ABSTRACT: This research was carried out in the Tax Law discipline, having as its theme the dynamics of tax liability in the 
strict sense, exploring the third party defined by law as responsible for the obligation. The general objective of the 
research is to analyze the legal hypotheses of liability in the Brazilian tax system and their practical implications, and 
specifically, it seeks to clarify the link between the figure of the responsible person in the face of an obligation in which 
the triggering event may even be alien to him. In methodological terms, bibliographic research was used, with 
consultation of specialized literature, notably regarding the relationship between taxpayer and person responsible, as 
well as the event generating the obligation, taking into account; articles, precedents and jurisprudence. It is concluded 
that the theme has its relevance based on the ability to perceive the alternatives that the tax authorities have to achieve 
the satisfaction of the tax obligation. 
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