
DIREITO TRIBUTÁRIO 
3° BIMESTRE 

 
Legislação tributária 
 
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os 
decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles 
pertinentes. 
 
É uma expressão que compreende: 
 

1. Leis 
2. Tratados e convenções internacionais 

3. Decretos 
4. Normas complementares. 

 
Diferença da lei ordinária e lei complementar? 
 

� Lei ordinária: é a regra, serve para criar tributos (não é a CF que cria tributos, a L.O) 
 
� Lei complementar: cria em caráter excepcional alguns tributos (imposto residual, empréstimo 

compulsório). Sem contar o art. 146, CF, no sentido de disciplinar o que a CF traz. 
 

Art. 146. Cabe à lei complementar: 

I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios; 

II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar; 

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária... 

 

O que não depende de lei?  
Diante do princípio da legalidade, é somente ela que nos diz o que deve ser feito ou o que é proibido fazer. 
 
BUT, em concurso não é bem assim, temos que analisar a obrigação principal e acessória! 
 
(i) 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.  
 

(ii) 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.  

 

Temos que lembrar que lei e legislação não são sinônimos, o Fisco vai cobrar você com base no decreto e 
esta certo, mas eu como contribuinte posso dizer que não preciso cumprir tal dizer do decreto pois não 
esta previsto em lei e sim em legislação tributária. 

 
Voltando para a questão da abrangência... 
 
O que é norma complementar? 
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos: 
 
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas: entra em vigor na data de sua publicação. 
 



II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia 
normativa; 
 
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas; 
 
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios: entra em vigor na 
data que ele prevê. 
 

 
Se o contribuinte observar direitinho as normas citadas anteriores? 
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança 
de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.  
 
 
O que somente a lei poderá estabelecer? 
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 definição 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. 
 
O que se entende por majoração do tributo? 
§ 1º Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais 
oneroso. 
 
A atualização do valor da b.c constitui majoração? 
§ 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. 
 
Os tratados e as convenções internacionais poderão modificar a legislação interna? 
Art. 98. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, e serão 

observados pela que lhes sobrevenha.  

 
Sim, os tratados se equiparam às lei ordinárias, podendo então modificar a legislação interna. 
 

O decreto tem capacidade de mudar o conteúdo de lei? 
Art. 99. O conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos, 

determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas nesta Lei. 

 
 O decreto não pode aumentar ou restringir o conteúdo de lei, sozinho não significa nada. O decreto tem sua 
utilidade de declarar o conteúdo que esta na lei. 
 
 
Vigência da legislação tributária 
Art. 101. A vigência, no espaço e no tempo, da legislação tributária rege-se pelas disposições legais aplicáveis às 
normas jurídicas em geral, ressalvado o previsto neste Capítulo. 
 



� Temporal: As leis em geral estão sujeitas as diretrizes na LINDB. Portanto, uma lei entra em vigor na data dela 
prevista e se nada dispuser em 45 dias. 
 

E a lei que cria ou aumenta tributo? Como fica o princípio da anterioridade?   
Sempre que precisar ser observado, ele vai suspender a eficácia da lei que entrar em vigor. 
 
� Espacial: lei do estado de SP, será aplicada no estado de SP.  

É possível a extraterritoridade? Sim, quando houver convênio e lei complementar. 
 
Art. 102. A legislação tributária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios vigora, no País, fora dos 
respectivos territórios, nos limites em que lhe reconheçam extraterritorialidade os convênios de que participem, 
ou do que disponham esta ou outras leis de normas gerais expedidas pela União. 
 
Art. 103. Salvo disposição em contrário, entram em vigor: 
I - os atos administrativos a que se refere o inciso I do artigo 100, na data da sua publicação; 
II - as decisões a que se refere o inciso II do artigo 100, quanto a seus efeitos normativos, 30 (trinta) dias após a 
data da sua publicação; 
III - os convênios a que se refere o inciso IV do artigo 100, na data neles prevista. 
 
Art. 104 (princípio da anterioridade).  
Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua publicação os dispositivos de 
lei, referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda: 
 
I - que instituem ou majoram tais impostos; 
 
II - que definem novas hipóteses de incidência; 
 
III - que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte, e 
observado o disposto no artigo 178.  
 
Aqui o legislador diz que não precisa observar o principio da anterioridade, mas a melhor doutrina não diz isso. 
 
Aplicação da Legislação Tributária 
 
Fatos geradores futuros e pendentes 
Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes (começou e 
não acabou), assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa nos termos do 
artigo 116. 
 
Sobre o “imediatamente”, se pararmos para pensar não está certo! Isso cai em teste de concurso! O certo seria 
sistematicamente, mas apenas em respostas dissertativa. Quando for objetiva tem que seguir o que está no 
CTN, então se tiver essa frase exatamente como esta no art. tem que por verdadeiro. 
 
No art. 150, §7°: A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo 

pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e 

preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. 

 

Ex: imposto de renda, descontado na folha de pagamente quando empregado, mas só veremos se tal pessoa é 
contribuinte, se deve recolher quando realizarmos a declaração do imposto de renda quando realizamos o cálculo 
de quanto recolhi e o que eu deveria ter recolhido, por isso temos os lotes de restituição. Desta forma, pagamos 
tributos de fatos gerados futuros! 

 



Antes de vermos o art. 106, temos que analisar o princípio da irretroatividade na esfera tributária! É uma regra 
ao pensarmos na criação e aumento de tributo. Estamos falando da lei tributária em três situações: 
 
�  Cria ou aumenta tributo: nunca retroage a um fato que ocorreu antes da entrada em vigor de determinada 

lei. 
 

� Outros temas tributários (que não se encaixam na primeira): extingue ou reduz tributo, também nunca 
retroage, nunca será aplicada para fatos ocorridos antes da entrada em vigor de determinada lei. 

 
� Infrações tributárias (penalidades tributárias): aqui podemos entrar a tal da “lei benéfica”, se a retroação for 

benéfica ou gravosa, jamais retroagirá (quando a lei criada diz que o a alíquota não será mais de 10%, mas sim 
de 5%, mesmo benéfica não retroagirá), somente quando se tratar de penalidade, infração (a lei criada diz 
que a multa não será mais de 10%, será de 5%, essa sim retroagirá ao fato gerador passado – isso quando o 
lançamento for após a criação da nova lei, por isso do questionamento. Em conclusão, será aplicada o tributo 
de 10% e a penalidade de 5%. 

 
Vamos ver na linha do tempo a explicação: 

 
___*(Lei: 10%, 10%)      *(fato gerador)    * (Lei nova: 5%, 5%)      * (Lançamento do Auto de Infração)___ 

 
 
Ato ou fato pretérito 
Art. 106(importante!). A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: 
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração 
dos dispositivos interpretados. 
 
Nas duas primeiras situações, retroagirá se for expressamente retroativa! A própria lei criada dirá “essa lei 
retroagirá...”. 
 
Matéria de Infração 
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado (guarda isso!!!): 
a) quando deixe de defini-lo como infração; 
 
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido 
fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo; 
 
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. 
 
 
Interpretação e Integração da Legislação Tributária 
 
Art. 107. A legislação tributária será interpretada conforme o disposto neste Capítulo. 
 
Hipótese de lacuna da lei tributária 
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária 
utilizará sucessivamente, na ordem indicada: 
 
I - a analogia: busca de uma solução para o caso concreto adotando-se outras regras pertinentes a casos 
semelhantes e que tenha afinidade com a situação em foco. 
 
II - os princípios gerais de direito tributário: quando não resolvida pela analogia. 
III - os princípios gerais de direito público: quando não resolvido pelos PG do direito tributário. 



IV - a equidade: quando não resolvido pelos PG do direito público. 
 
§ 1º O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei.  
 
Na verdade, o que vale é interpretação sistemática, o juiz poderá ou não considerar isso analisando o sistema, 
mas para a OAB colocar exatamente assim. 
 
§ 2º O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido.  
 
Mesma explicação do § anterior. 
 
Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance 
de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos tributários. 
 
 
O que a lei tributária não poderá alterar? 
Art. 110 (sempre acolhido pelos doutrinados, até agora). 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 definir ou limitar competências tributárias.  
 
Ex: no caso do ISS, o que é serviço ou não. 
 
Temas que devem ser interpretados literalmente 
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: tudo aquilo que for benefício ao 
fisco, pois se fosse benefício ao contribuinte, este sempre tentará alargar as situações. 
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; 
II - outorga de isenção; 
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. 
 
 
Infrações/ penalidades sempre de maneira mais favorável 
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais 
favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto: 
I - à capitulação legal do fato; 
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos; 
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; 
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação. 
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Responsabilidade tributária 
 
A noção de tributo envolve a obrigação de (i) dar dinheiro, que envolve (ii) credor e devedor e tem como (iii) 
objeto a obrigação pecuniária. 
 
A obrigação pode ser ex lege que é na esfera pública, obrigação que nasce da lei, a lei coloca quem serão credor e 
o devedor e ainda a lei dirá qual o fato que dá nascimento da obrigação (hipótese de incidência ou fato gerador – 
abstrato). 
- art. 3°, CTN: Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, 
que não constituía sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 
vinculada. 



 
- art. 5° (ninguém obrigado se não em virtude de lei) 
 
Competência não se confunde com capacidade tributa (ativa ou passiva). 
 
 
Parafiscalidade  
Legislador estabelece a situação em que o ente tributante designará quem exercerá a capacidade ativa e 
recolherá o tributo, ou seja, aquele que tem competência para instituir o tributo não é o sujeito ativo da relação 
jurídica e não arrecada e nem gere os recursos financeiros arrecadados.  
Ex: art. 149 da CF que diz que a competência para arrecadar, fiscalizar e dispor dos recursos financeiros será o 
INSS, uma autarquia  federal que não tem competência para instituir (criar) a contribuição. 
 
O Sujeito ativo (pessoa jurídica de direito público) vimos no 1° semestre, agora vamos ver o SUJEITO PASSIVO! 
 
 
Sujeito passivo 
Primeiramente temos que ter em mente que a estrutura do CTN é a perseguição da satisfação da obrigação 
tributária, independente de quem tenha realizado o fato jurídico tributário, exigir o tributo até a satisfação do 
crédito tributário. 
 
Portanto, temos que notar uma primeira diferença: capacidade tributária (capacidades para realizar o fato 
jurídico tributário) e capacidade para seu sujeito de uma relação jurídica. 
 
Uma criança de poucos meses de vida, pode estar sujeita ao pagamente de uma série de tributos? 
Sim. Aqui em Direito Tributário para realização de atos e fatos jurídicos com consequências tributárias independe 
de capacidade civil, basta praticar o fato gerador ou se enquadrar em determinada situação para ser o sujeito 
passivo da relação jurídica. 
 
Quando a CF diz que os Estado membros podem criar o IPVA já da para deduzir quem é que pode ser contribuinte 
desse imposto. Se o fato é ser proprietário de veiculo automotor, assim o contribuinte é aquele que tem um 
carro. 
 
Quem poderá ser o sujeito passivo? 
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: 
 
Contribuinte e responsável tributário 
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. 
 
Temos que saber quando vamos ser chamados de contribuinte: a lei vai dizer um fato e tenho que estar 
enquadrado nessa situação. Porém, mesmo ainda não estando como contribuinte, poderei ser enquadrado como 
responsável tributário, para responder por uma dívida que não dei causa diretamente. 
 
Resumindo: (i) deverá estar expresso em lei e (ii) terá que dizer se a responsabilidade exclusiva do contribuinte ou 
do responsável tributário ou exclusiva do responsável do tributário ou subsidiária. 
 



Cabe ao ente tributante estabelecer isso. Só que o CTN faz uma “mistureba” de tudo isso, utilizando até outros 
termos como “responde pessoalmente”, “responde integralmente”. Em regra estará: exclusiva, solidária ou 
subsidiária. 
 
Previsão 
 
� Art. 121, CTN: já mencionado acima. Diz quem é o contribuinte e quem é o responsável tributário.  
 
� Art. 123, CTN: Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade 

pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do 
sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. 
 
Diz que não adiante se defender dizendo que celebrou um contrato particular de que naquela situação quem 
irá recolher é tal pessoa. Isso não existe!!!. Está na lei e será dessa forma. 
 
Aqui é o exemplo clássico de eventual aquisição de uma sociedade comercial, no qual o adquirente tem que 
ir atrás e saber o que está comprando e os eventuais passivos tributários que estão sendo adquiridos com 
esse negócio. Desta forma, o adquirente não poderá alegar para a Administração Tributária que aqueles 
débitos do passado devem ser cobrados do antigo proprietário. 
 
 O que o contrato poderá dispor é que haverá direito de regresso do atual proprietário contra quem vendeu 
aquela sociedade comercial. 

 
� Art. 124, CTN: 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. 
 
Quando houver solidariedade, salvo disposição de lei em contrário, não há benefício de ordem. 

 
Responsabilidade tributária  

� Art. 128, CTN: Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a 
responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, 
excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento 
total ou parcial da referida obrigação. 

 

Essa é a hipótese em que é possível que o contribuinte dizer que tal pessoa responderá exclusivamente por 
aquela situação e será responsável por recolher o tributo. 

 
 
 
Classificação da responsabilidade tributária 
1. Doutrina: tenta facilitar a interpretação dos dispositivos em lei. 
 
Quero saber quem estará no polo passivo sem ser contribuinte: 
 
Ela tem duas categorias:  
(i) Responsabilidade por transferência: Alguém que é contribuinte realizar o fato gerador, se ele realiza 

nasce a obrigação, no qual terá que recolher o tributo. Não interessa se foi apurado ou não, mas vamos 
imaginar que acontece um fato novo que fez com que deslocasse, transferisse para outra pessoa a 



responsabilidade pelo pagamento, em razão justamente da impossibilidade de exigência do 
cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte. 
 
Ex: IPTU, o João tinha o imóvel no seu nome, nascendo a obrigação de pagar IPTU. Não pagou e morreu 
(fato novo). Essa casa morava com um filho, deixando herança, será transferido a eles no limite da 
herança. 
 

(ii) Responsabilidade por substituição: Aqui ocorreu o fato gerador, nascendo a obrigação, mas não existe a 
figura do contribuinte, já automaticamente descreverá que o responsabilidade tributária será do 
substituto. Substitui a figura do contribuinte e põe, por ex no caso de ICMS, a figura do comerciante no 
lugar. 
 

 
2. CTN 
 
(i) Responsabilidade dos sucessores: (art. 131, 132, 133) 

 
Art. 131. São pessoalmente responsáveis: 
I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos 
 
II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da 
partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da 
meação; 
 
III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão. 
 
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de 
outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de 
direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. 
 
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas de direito 
privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente, 
ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual. 
 
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo 
de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva 
exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, 
relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato: 
 
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade; 
 
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de seis meses a 
contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou 
profissão. 
 
 

(ii) Responsabilidade de terceiros (art. 134) 
 
Art. 134, CTN: Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo 
contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de 
que forem responsáveis: 
 



I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores; 
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados; 
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes; 
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio; 
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário; 
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos 
praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício; 
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. 
 
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter 
moratório. 
 
 

(iii) Por infrações (art. 135 – esse vai cair na prova!!!):  
 
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias 
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: 
 
I - as pessoas referidas no artigo anterior; 
II - os mandatários, prepostos e empregados; 
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. 
 
Se a empresa não pagou o tributo devido, fato que por si só não significa que houve dissolução irregular 
da empresa (súmulas 430 e 435 STJ) e desta forma, não pode transferir para outra pessoa.  
 
Súmula 430, STJ: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a 
responsabilidade solidária do sócio-gerente. 
 
Súmula 435, STJ: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu 
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução 
fiscal para o sócio-gerente. 
 
Abuso de direito ou violação do estatuto ou contrato: 
Nesse caso vai ser chamado para responder pessoalmente pela dívida. 
 
 
Denuncia espontânea 
Art. 138, CTN: A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for 
o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada 
pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. 
 
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer 
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração. 
 
Situação em que eu que eu sei que devo, mas não sei o que eu faço! Se entrego ao fisco, se eu deixo 
quieto esperando e rezando para haver a decadência da “lavratura”. Essa é a intenção da denuncia 
espontânea, te incentiva a entregar ao fisco, no qual paga o principal e o juros de mora, excluindo então 
a multa. É preciso depositar esse valor integral. Isso só funcionará se não tiver se quer alguma solicitação 
do fisco para apresentação de livros, contas (parágrafo único). 
 
Para se livrar da penalidade é necessário o pagamento integral do principal e juros de mora!!! Não há 
parcelamento na denuncia espontânea. 



03.09.2013 
 
Constituição do crédito tributário 
-crédito tributário 
- lançamento 
- efeito 
-auto de infração 
- espécies de lançamento 
- prazos 
 
Vamos analisar também as causas extintivas: causa que colocam fim a exigência do tributo, como a prescrição 
e a decadência. 
 
Na linha do tempo... 
Tributo tem que ser criado por lei, a lei cria o tributo, e cria conforme a CF manda. O tributo é criado com as 
regras, o fato que dera seu ensejo e etc. 
 
Ai temos a ocorrência do fato gerador, fato imponível (e no mundo abstrato a chamada “hipótese de 
incidência”). Se alguém pratica o fato descrito em lei, ou seja, praticar aquela hipótese de incidência indicada na 
lei, nasce a obrigação tributária, passando a existir no mundo concreto, não mais será abstrato e o direito do 
credor já existe desde a ocorrência do fato gerador. 
 
Não obstante a lei já defina todos os elementos desta obrigação tributária, nascida com a ocorrência de um 
determinado fato gerador, já certo e identificado, ou seja, já esteja claro o direito do credor, há casos em que o 
cumprimento da obrigação pecuniária somente será efetuado pelo sujeito passivo depois de cientificado pelo 
sujeito ativo, em documento formal que assinale o valor, o prazo e a forma de pagamento, necessário para 
conferir a exigibilidade à obrigação = lançamento tributário. 
 
 
� Como o contribuinte sabe o valor que tem que ser recolhido? Para quem? Qual o prazo? Quando? Como? 
Aqui entra a figura do crédito tributário. 
 
“Crédito” pode significar o dinheiro, a quantia da obrigação tributária ou o direito de cobrar/ de receber. 
Quando falamos em constituição do crédito tributário, significa o que? Fazemos isso pelo lançamento tributário 
(art. 142, CTN), esse é o responsável por responder a essas perguntas e tornará exigível o crédito tributário!!! 
 
 
Lançamento  
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, 
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 
 
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de 
responsabilidade funcional. 
 
 
É um ato administrativo realizado por uma autoridade competente, indicado por lei, que será martirizado em 
um folha, que é a chamada de “notificação” (outro ato administrativo, cujo objetivo é dar ciência de algo a 
alguém). O lançamento é um ato que tornará exigível o crédito tributário. 
 



Essa notificação será realizada por meio do auto de infração, um documento que estará materializado esse ato 
administrativo, esse lançamento. O auto de infração também serve para ser referir a um ato administrativo que 
torna exigível não o tributo (pois esse é o lançamento tributário), mas sim penalidade. 
 
Ação anulatória -> ação para desconstituir um lançamento que não observou os requisitos necessários e esta 
em desconformidade com a lei. 
 
Auto de infração – torna exigível a penalidade 
Lançamento – torna exigível o crédito tributário (tributo não é sanção e nem penalidade). 
*CAI NA PROVA 
 
 
Efeito do lançamento 
SEM O LANÇAMENTO não há como exigir o crédito tributário. O lançamento constitui o crédito? Antes do 
lançamento não existia o crédito tributário? 
 
Para existir uma obrigação preciso de credor e devedor, um o dever de cobrar e o outro de pagar, que só existe, 
pois aconteceu a fato descrito em lei, assim nesse sentido, a doutrina e o CTN, no art. 144, fala que o 
lançamento tem efeito declaratório, um efeito ex tunc, pois retroage, reporta-se ao passado. Qual passado? O 
momento em que ocorreu o fato gerador que após houve o lançamento para tornar exigível o crédito tributário. 
 
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então 
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. 
 
 
Se o contribuinte for notificado e não recolher o montante? 
Será inscrito na dívida ativa, posteriormente haverá certidão de dívida ativa e posteriormente poderá entrar 
com a execução. Assim essa pessoa não será mais notificada, mas sim citada desse processo de execução fiscal. 
 
Quem realiza o lançamento? 
Quando a lei disser que esse tributo será cobrado apenas pela autoridade teremos o Lançamento de ofício, 
quando for pelo sujeito passivo teremos o lançamento por homologação e quando for realizado por ambos 
teremos o lançamento misto ou por declaração. 
 
É o ente tributante que dirá quem realizará o lançamento!!! 
 
 
Prazo 
É uma situação elementar onde teremos dois tipos: (i) o de direito e (ii) a da própria ação. 
 
Agora precisamos saber quando será o prazo decadencial e o prazo prescricional. Até o lançamento temos o 
prazo decadencial, depois do lançamento temos o prazo prescricional. 
 
Em regra os dois tipos de prazos, serão de 5 anos, ou seja, 10 anos ao todo. Acontece, que vimos que existe as 
espécies de lançamento: a de ofício, por declaração e por homologação. A doutrina critica o por homologação, 
pois o cientista de direito diz que há um confusão do legislador, pois homologar é diferente de lançar o tributo, 
pois declara a morte do tributo, diferente do lançamento que demonstra o nascimento do tributo. 
 
O lançamento é aquele que dá vida ao tributo e homologação é aquele que atesta tudo direitinho. É o fisco que 
homologa a ação do contribuinte. 
 



Para o lançamento temos 5 anos, quando falamos em prazo temos sempre (i) prazo inicial, termo inicial e (ii) 
prazo final, termo final. Quando o fisco exigir um tributo temos que analisar o começo e o fim para saber de não 
houve perda do prazo decadencial do fisco. Preciso sabe se do termo inicial à notificação, passou os 5 anos, se 
passou o fisco perdeu o prazo que tinha para realização do lançamento. No caso do prazo prescricional tem que 
analisar o termo inicial à citação, se passou os 5 anos, o fisco perdeu o prazo para exigência do tributo. 
 
Decadencial 
 
Art. 173: O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, 
contados: 
 
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; 
 
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento 
anteriormente efetuado: Esse vício formal quer dizer que a divida existe, mas houve um vício formal, como por 
exemplo, não teve fundamentação com base em dispositivos quando feito o lançamento, precisando então o 
lançamento ser feito novamente e o CTN permiti que seja feito novamente. 
 
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele 
previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao 
sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. 
 
 
Prescricional 
 
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 
constituição definitiva. 
 
Parágrafo único. A prescrição se interrompe: 
I - pela citação pessoal feita ao devedor; 
II - pelo protesto judicial; 
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; 
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo 
devedor. 
 
Aqui temos como termo inicial o momento em que o credito foi constituído, ou seja, o lançamento foi feito, o 
contribuinte foi citado e não pagou. Nesses 30 (trinta) dias posso optar pelo pagamento, por impugnação (no 
qual teremos a suspensão da exigibilidade até que venha um decisão administrativa, que em caso decida pela 
procedência do AI e passado o tempo para interposição do recurso, continuará o prazo dos 5 anos) ou deixar 
rolar, no qual começar correr o prazo de 5 anos. 
 
Como temos presente o principio da anterioridade, quanto aos lançamentos de ofício e por declaração, será o 
exercício seguinte daquele exercício que deveria ter sido efetuado. E por homologação, será a partir do fato 
gerador. 
 
 
10.09.2013 
 
DECADENCIA (causas suspensivas e causas interruptivas) 
 
PRESCRIÇÃO 
- Fisco (causas suspensivas e causas interruptivas) 



-Sujeito passivo (causas suspensivas e causas interruptivas) 
 
Voltando ao caminho 
Ocorreu o fato gerador, nasce a obrigação tributária que não tem como ser exigida e cumprida. Para isso temos 
lançamento, no qual torna exigível a obrigação. O contribuinte terá a oportunidade de pagar ou impugnar. 
 
Caso a decisão seja negativa para o contribuinte, se ele não pagar terá uma divida perante o fisco, no qual este 
inscreverá o contribuinte na divida ativa para partir para a execução. 
 
 
O lançamento é um marco que separa dois momentos.  
(i) Antes do lançamento: um prazo para ser feito o lançamento. Aqui encontramos o prazo decadência 

para constituir o tributo. 
 

(ii) Depois do lançamento: um prazo para entrar na execução. Aqui temos o prazo prescricional, o tempo 
para executar a dívida. 

 
*Nunca esquecer disso: depois que foi feito o lançamento se o contribuinte não pagou ou não impugnou temos 
a constituição definitiva do crédito (ver no CTN a expressão exata). 
 
 
Causas suspensivas e interruptivas 
Uma ou outra dependem de lei que vai selecionar ato ou fato e a lei vai dizer que esse ato ou fato terá a 
suspensão ou a interrupção desse prazo, seja ele decadencial ou prescricional. 
 
� Causa suspensiva do prazo: ato ou fato que a lei atribuiu o efeito de suspender o prazo, no qual com o 
fim da causa suspensiva voltará o computo do prazo do momento que parou. 
 
� Causa interruptiva do prazo: ato ou fato que a lei atribuiu o efeito de interromper o prazo e desta 
forma começa a contagem novamente, do inicio, do zero, em outro momento, momento que em que terminará 
o causa interruptiva.  
 

 
 Lei 6.830/80 – Lei de execução fiscal 
 
Art. 2°, §3°: “ato de controle administrativo da legalidade”, nada mais é do que a inscrição, suspende por 180 
dias. Com a constituição definitiva do credito fui notificado e não paguei, já esta correndo os 5 anos, passado dois 
anos por ex, inscreveu na Divida ativa, ai segundo esse art, corre 180 dias e depois continua os 3 anos. 
 
Depois o Fisco entra com a execução fiscal, que profere um despacho citando o contribuinte. Se em 1 ano eles  
não localizarem o contribuinte eles mandam para o arquivo conforme o art. 40, assim o processo fica suspenso 
até acharem o contribuinte, quando acharem ele volta o prazo e continua. 
 
Prescrição intercorrente - aquele quando o fisco não acha o contribuinte em até 1 ano e não manda para arquivo 
conforme o art. 40. 
 
 
Prescrição do sujeito passivo  
Aqui encontramos a ação de repetição de indébito. Quando usamos? Para pedir o direito de volta quando o 
contribuinte já pagou. Prazo de 5 anos para entrar com essa ação. 
 
Ver arts. 165 e 168 


