
DIREITO TRIBUTÁRIO 

4° BIMESTRE 

 

SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

O crédito tributário por sua própria natureza é exigível, pois possui como atributo a liquidez e a certeza. 

Constituindo o crédito tributário nasce a exigibilidade, porém, possuímos algumas situações que está será 

suspensa! 

 

Essa suspensão não se dará, necessariamente, em um único momento, mas poderá ser: 

(i) Prévia: operando-se antes do surgimento da própria exigibilidade; 

(ii) Posterior: operando-se depois de constituído o crédito tributário. 

 

 

Alguns tipos: 

1. Moratória 

2. Depósito no montante integral 

3. Discussão em processo administrativo tributário 

4. Concessão de liminar em Mandado de Segurança 

5. Concessão de liminar ou tutela antecipada em outra ação judicial 

6. Parcelamento 

 

Moratória 

Tem haver com o tempo, no qual esta dando um pouco mais de tempo para recolher o tributo. Se você foi 

notificado para pagar e te dá um pouco mais de tempo, ou seja, surge uma lei dizendo que você pode pagar até 

tal data, postergando. É a ampliação legal do pagamento do tributo.  

 

E porque dizemos que é uma causa suspensiva?  

Porque o Fisco não poderá cobrar antes do vencimento e neste caso antes desse prazo que ficou maior. 

 

Ex: situação de enchente, em determinado bairro de são Bernardo houve um alagamento e ai surge uma lei que 

prorroga esse prazo, uma lei que dá a moratória para o pagamento de determinado tributo. 

 

Desta forma, podemos considerar que é um tratamento excepcional!!! 

 

Temos tanto a genérica como a individual. No caso da individual não gera direito adquirido e será revogada de 

ofício sempre que se apure que o beneficiário não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumpria 

ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor. 

 

E se a moratória for anulada, por ex, a moratória se deu com alguma infração à lei? 

Torna-se o crédito tributário exigível novamente e será cobrada com juros de mora e com a penalidade cabível no 

caso de dolo ou simulação do beneficiário ou terceiro em provento deste. 

 

Deposito do seu montante integral 



Quero discutir a cobraça mais ainda estamos no lançamento, como discutir a execução? 

 

Assim, o contribuinte poderá entrar na esfera judicial ou administrativa para discutir isso. Principalmente na 

judicial, o fato de entrar com uma ação para discutir o tributo, não impedirá á Fazenda para cobrar a dívida e ter a 

execução integral. 

 

*um pouquinho de processo tributário: posso ir na esfera judicial e entrar com uma ação, visto que o fisco 

cobrará isso, dizendo que é devido, mas se de repente acredito que está violando um princípio ou não sou 

contribuinte desse tributo, entrarei como um a ação declaratória. Agora se deixei passar e houve o lançamento, 

vou entrar com uma ação que vou querer mais que uma mera declaração, mas sim que anule esse lançamento – 

ação anulatória. Ou se eu impugnei, posso pedir pela anulação dessa decisão. 

Se já entrou na esfera na execução – Embargos à execução. Mas temos que lembrar que entra com uma ação por 

meio da esfera judicial não é causa suspensiva de exigibilidade. 

 

Se eu oferecer o depósito, suspende a exigibilidade do crédito tributário. Quando sair a sentença e for favorável 

para você, você consegue levantar esse dinheiro. Nesses casos geralmente o fisco até lavra o auto de infração 

para prevenir a decadência do credito tributário. 

 

Caso seja desfavorável para você e favorável à Fazenda Pública, esse depósito será convertido em renda para ela. 

 

Seja no processo judicial ou administrativo, os princípios constitucionais, processuais são aplicáveis igualmente, 

principalmente o contraditório e ampla defesa. 

 

 

Reclamações e Recursos, nos termos das leis reguladoras do processo administrativo tributário 

Vou levar a situação para a administração, a discussão por meio do processo tributário administrativo.  

- Na esfera federal: Lei 9.430/96 

- Na esfera no estado de São Paulo: Lei 10.942/01 

 

A interposição de reclamações e de recursos também suspendem a exigibilidade do crédito tributário, desde que 

seja feita nos termos das leis reguladoras do procedimento tributário administrativo, isto é, nos casos e nos 

prazos admitidos por essa lei, impedindo o Fisco, portanto, de inscrever o débito na D.A ou iniciar a execução, já 

que está em discussão. 

 

Se eu optar pela esfera judicial não haverá a suspensão do crédito tributário, pois o fisco já irá automaticamente 

realizar a inscrição, CDA e execução fiscal. 

 

Liminar em mandado de segurança 

O MS é uma das garantias concedidas pela CF para proteção aos indivíduos de direito líquido e certo lesado ou 

ameaçado de lesão por ato de autoridade. Desta forma, em face da cobrança de tributo indevido pode o 

contribuinte, em principio, valer-se do MS. 

 



Prazo? Sim! 120 dias contados da ciência do ato de cobrança do tributo que considera indevido, para impetrar o 

MS. Porém, não está obrigado a esperar que se concretize a cobrança, poderá impetrar o MS preventivo 

justamente por ter consciência de uma ameaça de cobrança de tributo ilegal ou inconstitucional. 

 

Quanto ao MS preventivo, ao analisarmos o § único do art. 142, nos deparamos com “a atividade administrativa 

de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional”, ou seja, tendo conhecimento 

da ocorrência de um fato tributável, a autoridade administrativa não pode deixar de fazer o lançamento 

correspondente e por isso que é viável a impetração do MS, não tendo que esperar que se concretize a ameaça 

dessa cobrança. 

 

Quanto a medida liminar concedida, é sempre provisória, visando manter a situação, afastando o ato impugnado 

até o final do julgamento para evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação. A medida liminar se manterá até 

que seja prolatada a sentença, salvo se for revogada ou cassada. 

 

Medida liminar ou antecipação de tutela em outra ação judicial 

Foi inserido esse inciso apesar para frisar que não é somente liminar em MS que será suspensa a exigibilidade do 

crédito tributário. 

 

Portanto, cabe ressaltar que não basta apenas eu entrar com ação, mas sim pedir pela concessão da liminar em 

MS ou tutela antecipada. 

 

Ai então temos outra situação de suspensão da exigibilidade do crédito: por mais que queira discutir em esfera 

judicial, seja por meio de ação declaratória ou anulatória e for concedido a liminar que pedi, será uma causa 

suspensiva da exigibilidade do crédito. 

 

 

O que acontece com a multa moratória no caso de liminar? 

Concessão da medida liminar interrompe a multa moratória até a publicação da decisão desfavorável, porque não 

teria sentido eu pagar retroativo se o contribuinte está amparado por liminar.  

 

 

CERTIDÃO NEGATIVA COM EFEITOS POSITIVAS DE DÉBITO 

Quando temos alguma causa suspensiva do crédito tributário, quando emitir a CND, marcará como negativa com 

efeitos positivos e terá o numero do processo administrativo em que está se discutindo o débito e do lado 

marcará “exigibilidade suspensa”, não impedindo que á empresa continue desenvolvendo suas atividade. 

 

 

Qual a natureza desses tipos de suspensão? 

Possuem natureza processual, menos a moratória e o parcelamento. 

 

 

 

 



Parcelamento 

O parcelamento é considerado uma modalidade da moratória. Ele não excluirá a incidência de juros e de multa. O 

que se pretendeu inserindo ele nas hipóteses de suspensão é de reduzir o alcance da denuncia espontânea, visto 

que essa assegura a exclusão da multa. Na verdade, o parcelamento jamais exclui qualquer multa, pois não há o 

pagamento de uma só vez, mas sim em parcelas, não tendo o porque conceder um benefício desse tipo. 

 

Se o parcelamento é um tipo de moratória, o que podemos observar em ambos? 

No parcelamento também haverá ampliação, mas é uma medida de política fiscal, pois o fisco quer receber, mas 

o contribuinte não tem da onde tirar o din din à vista, o fisco permite o parcelamento. Na moratória, a lei dirá 

você tem tantos meses para pagar. 

 

Enquanto estiver suspenso o crédito tributário, também ficará suspensas as obrigações acessórias? 

As obrigações acessórias não ficam suspensas quando temos a exigibilidade suspensa do crédito tributário, art. 

151, § único. 

 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da 

obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes. 

 

 

Nunca esquecer: a CF nunca poderá ser excepcionada por L.C, o que está lá está e pronto. Agora uma L.C 

poderá alterar o CTN. 

 

 

 

CAUSA EXTINTIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

 

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: é taxativo! 

 

I – Pagamento 

É a entrega da quantia correspondente ao objeto do crédito tributário. 

 

Art. 159 (difícil): a pergunta aqui é qual o local do pagamento do tributo? 

Claro que se a legislação tributária for omissa. 

 

O que se entende por domicílio fiscal? 

Art. 127: quem diz qual é o domicilio é o contribuinte, vou comunicar para a repartição competente. Somente se 

eu não indicar, não informar o domicilio vem o CTN e supre essa lacuna dizendo que na ausência de eleição, pelo 

contribuinte ou responsável, de domicilio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal: 

 

� Quanto às pessoas naturais: residência habitual ou sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de 

sua atividade.  

 



� Quanto às PJ de direito privado ou às firmas individuais: o lugar de sua sede ou em relação aos atos ou fatos 

que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento.  
 

� Quanto às PJ de direito publico: qualquer de suas repartições no território da entidade tributante. Se o tributo 

é municipal, qualquer repartição daqui será o domicilio fiscal. 

 

Tempo de pagamento 

Art. 160: Quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta 

dias depois da data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

 

Recebi uma cobrança vou olhar na legislação do tributo ou se não na sua falta no CTN que estabelece 30 dias. 

 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do pagamento, nas condições 

que estabeleça. 

 

E se eu não pagar no prazo estipulado? 

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo 

determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas 

de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária. 

 

§ 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês. 

 

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo devedor dentro do prazo legal 

para pagamento do crédito. 

 

Relativamente á consulta -> até pago mais estou na duvida se o fisco cobra realmente nesse tipo de situação, mas 

e se eu pago atoa? Formulo uma consulta, requerendo esclarecimento. Se faço essa indagação dentro do prazo 

para pagamento, e vier depois, quando for pagar paga sem os acréscimos. Agora se eu formular a consulta depois 

de passado o prazo para pagamento, incidirá os acréscimos. 

 

Como o pagamento é efetuado: 

Art. 162. O pagamento é efetuado: 

I - em moeda corrente, cheque ou vale postal; 

II - nos casos previstos em lei, em estampilha, em papel selado, ou por processo mecânico. 

 

§ 1º A legislação tributária pode determinar as garantias exigidas para o pagamento por cheque ou vale postal, 

desde que não o torne impossível ou mais oneroso que o pagamento em moeda corrente. 

 

Ex: estampilhas -> o cigarro que vem com o lacro e o selo do correio, pois este se levarmos em consideração que é 

um serviço publico, indivisível,  tenho que pagar. 

 

§ 2º O crédito pago por cheque somente se considera extinto com o resgate deste pelo sacado. 

 



§ 3º O crédito pagável em estampilha considera-se extinto com a inutilização regular daquela, ressalvado o 

disposto no artigo 150. 

 

§ 4º A perda ou destruição da estampilha, ou o erro no pagamento por esta modalidade, não dão direito a 

restituição, salvo nos casos expressamente previstos na legislação tributária, ou naquelas em que o erro seja 

imputável à autoridade administrativa. 

 

§ 5º O pagamento em papel selado ou por processo mecânico equipara-se ao pagamento em estampilha. 

 

Ordem de pagamento? 

Art. 163. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo para com a mesma 

pessoa jurídica de direito público, relativos ao mesmo ou a diferentes tributos ou provenientes de penalidade 

pecuniária ou juros de mora, a autoridade administrativa competente para receber o pagamento determinará a 

respectiva imputação, obedecidas as seguintes regras, na ordem em que enumeradas: 

 

I - em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em segundo lugar aos decorrentes de responsabilidade 

tributária; 

 

II - primeiramente, às contribuições de melhoria, depois às taxas e por fim aos impostos; 

 

III - na ordem crescente dos prazos de prescrição; 

 

IV - na ordem decrescente dos montantes. 

 

 

II – Compensação 

No ativo temos o fisco e o passivo temos o contribuinte, em que há duas relações jurídicas em que ambos são 

credores e devedores. 

 

Conforme disposto no art.170, pode autorizar a compensação de creditos tributários com creditos líquidos e 

certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Mas lembrando que deve haver uma 

lei que autorize essa concessão da compensação e assim poderá extinguir a divida. 

 

Quando não será possível a compensação? 

Art. 170-A: não será possível a compensação se a dívida for objeto de discussão judicial pelo sujeito passivo, antes 

do transito em julgado da respectiva decisão judicial. 

 

III – Transação: um instituto muito cabível na esfera privada de interesse dos particulares. Mas e quando tem 

uma divida publica envolvida? Aqui na esfera publica fica difícil aceitar, mas de qualquer forma temos no rol das 

causas extintivas. 

 

Caracteristicas da transação no direito tributário 

(i) Depende sempre de previsão legal 



(ii) Não pode ter o objetivo de evitar litígio, só sendo possível depois da instauração deste. 

 

A essência da transação é a existência de concessões mútuas, no qual cada interessado cede um pouco do que 

entende ser o seu direito, para chegarem a um acordo, evitando o litígio, ou ponde sim a este, se já iniciado. 

 

IV – Remissão:  

“Remitir”. Quando? Nasceu a obrigação prevista em lei, conforme art. 172, com a ocorrência do fato gerador em 

concreto, porém, veio uma nova lei, perdoando a divida, assumindo que a dívida existe, mas dizendo que não é 

preciso pagar. 

 

Ex: casos parecidos com a moratória, a lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho 

fundamentado, remissão total ou parcial do credito tributário, atendendo: 

 

- à situação econômica do sujeito passivo; 

- ao erro ou ignorância escusáveis do sujeito passivo, quanto a matéria de fato; 

- à diminuta importância do credito tributário; 

- a considerações de equidade, em relação com suas caracteristicas pessoais ou materiais do caso; 

- condições peculiares a determinada região do território da entidade tributante. 

 

Encontramos essa situação no caso do IPTU, pois não interesse sua situação pessoal, econômica, o fato gerador 

do IPTU é ser proprietário de um imóvel, pouco interessa as caracteristicas econômicas do contribuinte, não 

interessando por ex que é um velhinho aposentado, se o imóvel estiver no nome dele, ele é o contribuinte. 

 

O que o Estado tem feito ou é perdoar a divida para beneficiar essas pessoas ou até mesmo conceder o 

parcelamento da dívida. 

 

V – Prescrição e Decadência: o lançamento é a constituição do credito tributário. Essas duas modalidades 

extingue o crédito, assim se o crédito não foi formalizado em 5 anos (prazo decadencial), sequer começa a contar 

o prazo prescricional. Agora se apurado dentro dos 5 anos o crédito tributário, começa a correr o prazo 

prescricional. Se o Fisco não fazer nada para posteriormente executar em 5 anos, a dívida realmente existe, mas 

não poderá cobrar, executar. 

 

VI – Conversão de depósito em renda 

 

 

VII – Pagamento antecipado e a homologação do lançamento  

Previsão - Art. 150 e seus §§ 1° e 4°. 

Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação o sujeito passivo faz o pagamento respectivo com base em 

apuração por ele próprio feita. Diz-se, portanto, que o pagamento foi antecipado, porque feito antes do 

lançamento. 

 

VII – Consignação em pagamento 

Previsão - §2 do art. 164: 



Art. 164. A importância de crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo, nos casos: 

 

I - de recusa de recebimento, ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou de penalidade, ou ao 

cumprimento de obrigação acessória; 

 

Quero pagar IPTU, mas o Fisco diz que só vai receber se for juntamente com a taxa de lixo. Mas só quero pagar o 

IPTU visto que eu sei que ele é devido e tudo mais, mas não acredito que seja devido o outro. Se eu não quiser 

pagar o fisco tem os meios judiciais para me cobrar, mas não poderá me coagir a pagar o outro, condicionar o 

recebimento de determinado tributo com o recolhimento de outro e etc. Deposito judicialmente, o juiz 

reconhecerá em sentença e converte e renda, extinguindo o crédito tributário. 

 

Aqui o Fisco fala que não quer receber ou condiciona o pagamento de outro tributo para aceitar o pagamento 

que eu pretendo pagar. 

 

II - de subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal; 

 

III - de exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público, de tributo idêntico sobre um mesmo fato 

gerador. 

 

§ 1º A consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante se propõe pagar. 

 

§ 2º Julgada procedente a consignação, o pagamento se reputa efetuado e a importância consignada é convertida 

em renda; julgada improcedente a consignação no todo ou em parte, cobra-se o crédito acrescido de juros de 

mora, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

 

 

 

IX – Decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais 

possa ser objeto de ação anulatória: se a própria administração reconhecer que não cabe o tributo, para a 

fazenda não cabe mais pleitear a anulação da decisão. 

 

X – Decisão judicial passada em julgado: o juiz verificar que realmente não há relação jurídica porque você é 

imune, isso é um pouco controverso, visto que se não houve relação, não houver o nascimento doc redito 

tributário e desta forma, não tem como extingui-lo. 

 

XI – Dação em pagamento: art. 3° do  CTN diz que tributo é criado por lei, por um fato lícito, pecúnia. Se for criado 

for decreto é inconstitucional, se for fato ilícito é inconstitucional, se for dar bem ou serviço é inconstitucional. Se 

foi feito direitinho, fato gerador e o contribuinte não tem dinheiro, eu queria pagar o IPTU, posso oferecer uns 

bens que eu tenho? Em tese é possível a dação em pagamento desde que a lei do ente tributante preveja isso. E o 

que faz o CTN? Foi feita um lei dizendo que autoriza, mas se o bem for imóvel, não vale para móveis. Se tenho 10 

imóveis e não consigo pagar os IPTU posso oferecer um dos imóveis para quitar os IPTU que estou devendo,desde 

que tenha uma lei que preveja essa dação. 

 



 

EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

 

Art. 175. Excluem o crédito tributário: 

I - a isenção: nem nasce a obrigação, pois não há requisitos para existir a relação jurídica. 

 

II - a anistia: perdão. 

 

Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias 

dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela consequente. 

 

A obrigação principal é totalmente independente da obrigação acessória, assim se uma extinta, não implica em 

consequência para a outra. 

 

 

15.10.2013 

 

Garantias e privilégios do crédito tributário 

Garantia – algo que está previsto em lei para garantir o recebimento do crédito tributário. Ai pegamos a situação 

de que o fulano não tem nada. 

 

Privilégio – devemos imaginar que há um devedor e vários credores, algum credor tem a preferência do 

recebimento desse crédito? 

 

Previsão: Art. 183 a 193 do CTN. 

 

Art. 183: “não exclui outras” e “lei”, palavrinhas que temos que ficar atentos. 

Quanto as garantias, outras poderão estar previstas nas lei que levem em conta a natureza do tributo. 

 

 O que está no CTN não exclui outras garantias que estão pela lei. 

 

Garantia -> meio jurídico para assegurar o recebimento do crédito 

Privilégio -> quando há vários credores e um devedor. 

 

Art. 184: tudo que ele tem pode ser chamada para quitar o crédito tributário. Exceto quando somente a lei dizer 

que determinado bem será impenhorável. 

 

Art. 185: “inscrito como divida ativa”, antes da inscrição não há presunção de fraude, depois há presunção 

absoluta de fraude. 

 

Art. 185-A: o juiz pode tornar indisponível o bem o direito, comunicando os órgãos ou entidade. Uma garantia de 

resguardar o fisco para receber sua dívida. Lembrando que não tudo se tornará indisponível, mas até o limite da 

dívida. 



 

Preferência do crédito tributário 

Art. 186, os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente do trabalho situam-se em melhor 

posição na escala de preferência. 

 

A LC 118 inseriu o § único do art. 186 estabelecendo regras especiais quanto à preferência do crédito tributário 

no caso de falência do contribuinte. 

 

Regras do CTN (fica na  ordem abaixo) 

1. Decorrentes de acidentes de trabalho; decorrentes da legislação do trabalho; créditos extraconcursais 

2. Importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar. 

3. Créditos com garantia real, no limite do valor do bem gravado. 

4. Crédito tributário. 

5. Multa tributária. 

 

Art. 187 

O fisco não se mistura, não entra na fila do processo de falência, se ele quer cobrar uma dívida ela realizará por 

meio da execução fiscal. 

 

§ único: concurso de preferências: 

- união 

- E, DF e T conjuntamente e mediante rateio. 

- M, conjutamente e por rateio. 

 

Art. 19, III da CF: os entes não podem criar preferência entre si. 

 

Súmulas 563, STF: poderá haver sim a preferência entre os entes. 

 

= resumindo, mesmo que a CF veda a criação de preferência entre os entes tributantes, ela poderá ser feita sim! 

 

Art.188 

Créditos extraconcursais são aqueles decorrentes de fatos geradores ocorridos no curso do processo de falência. 

 

§1°: o juiz reservará bens suficientes à extinção total do crédito. 

 

Inventário e arrolamento. Liquidação de pessoas jurídicas –art. 189 

A preferência geral e absoluta do crédito tributário prevalece também nos processos de inventário e arrolamento, 

nos quais sua contestação igualmente depende de garantia de instancia, tal como nos casos de falência e de 

recuperação judicial. 

Ou seja, o crédito tributário deve ser pago em primeiro lugar. Caso seja mencionado o crédito na discussão do 

processo de arrolamento o juiz também reservará bens para à extinção. 

 

 



Art. 190 

Faz com que os diretores e sócios de pessoas jurídicas de direito privado somente se eximam de responsabilidade 

pessoal se provarem a liquidação regular da respectiva pessoa jurídica. 

 

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

ART. 194 

 

Certidão positiva com efeitos de negativa -> art 206. 


