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JOSÉ EDUARDO SOARES DE MELO 
O Lançamento Tributário e a Decadência......................................348 Apresentaç 

Experimentamos enorme satisfação ne 
366 tamos à comunidade jurídica esta coletânea d 

mento tributário e da decadência do direito 
do Instituto Cearense de Estudos Tributários. 

379 	i Pode parecer que o tema já foi suficien 
UM nada havendo mais a ser esclarecido. N 
E certo que muito produziu a doutrina sobre 

395 dência, mas é igualmente certo que muitos asi 
foram dissecados como devem ser. Aspectos 
tributária, como o que diz respeito à prestaçã 
passivo da obrigação tributária, sobre o valor 

418 	i do respectivo pagamento antecipado, ainda 
doutrinárias, e questões da maior importânci; 
Administração inscrever como dívida ativa qs 

446 pelo sujeito passivo da obrigação tributária, 
homologação que consuma o lançamento no 
go Tributário Nacional, ainda carecem de esc 
taras erronias que a jurisprudência vem comi 

Por tais razões resolvemos fazer uma 
Direito Tributário, pedindo a estes que disserta 
tes especificas: 

1. O tema "lançamento tributário e c 
teresse capaz de justificar uma pesqu 
já está suficientemente esclarecido, 
ra? 
2. O estudo do tema desperta interes 
3. O tema tem sido freqüente na dou 
4. Como a jurisprudência tem aprec 
to e da decadência? 

= 5. O que é lançamento tributário? E 
6. No direito brasileiro, existe tributi 
7. Quais as modalidades de lançaní 
cada uma delas? 
8. Qual a distinção essencial entre 
e o lançamento por homologação? 
9. Objeto da homologação é o pagas 
ração do crédito tributário? 
10. Se o sujeito passivo faz a apuraç 
forma o valor correspondente à auton 
faz o pagamento correspondente, pc 
ração e notificar o contribuinte para 
fender-se? b) Nesta hipótese não sei 
do ser desde logo inscrita a quantia 

LUCIA VALLE FIGUEIREDO 
• Lançamento Tributário e Decadência se Existente Ação Proposta 

MARCIA SOARES DE MELO 
• O Lançamento Tributário e a Decadência 

SACHA CALMON NAVARRO COÊLHO 
-O Lançamento Tributário e a Decadência 

SCHUBERT DE FARIAS MACHADO 
O Lançamento Tributário e a Decadência 

VITFORIO CASSONE 
O Lançamento Tributário e a Decadência 
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SCHUBERT DE FARIA 

O Lançamento Tributário e a Decadência 
SCHUBERT DE FARIAS MACHADO 

Advogado em Fortaleza-CE. Membro do Instituto 
Cearense de Estudos Tributários - ICET. 

1. Introdução 
Quando fomos provocados a escrever sobre o 

	

- 	 lançamento tributário não imaginávamos as dúvidas 
e incertezas com as quais iríamos nos deparar. 

	

'. 	 É certo que o conhecimento humano não per- 
mite alcançar a verdade absoluta, sobretudo quando 

\ nos situamos no campo das ciências sociais dentre as 
quais está o estudo do direito.' Mas é igualmente cer-
to que alguns institutos jurídicos são consolidados com 
o decorrer do tempo. 

Schubert de 

	

Farias 	Machado 	 No Brasil, não obstante o Código Tributário 
Nacional datar de 19662,  o lançamento tributário ain-

da é tratado de maneira díspar na doutrina e na jurisprudência, que não ofe-
recem uma segura orientação para o traço dos conceitos balizadores desse 
importante instituto jurídico. 

Por isso, em nosso estudo abordamos o tema através do exame ob-
jetivo e sistemático dos artigos do Código, na procura de uma interpretação 
que compatibilize coerentemente as normas que tratam do lançamento tri-
butário. Sem a pretensão de solucionar os diversos problemas que cercam 
esse tema, esperamos apenas despertar a reflexão do leitor. 

Sempre é importante lembrar, sobretudo para quem lida com direito, que a verdade 
absoluta é inalcançável. Os homens se comunicam essencialmente por meio de pa-
lavras, que, escritas ou faladas, têm múltiplos significados. A norma jurídica é for-
mada por palavras, que, de acordo com cada intérprete, assumem sentidos diferen-
tes. Ensina Hans Kelsen que não se pode atribuir a norma um único significado cor -
reto, ao contrário, existe sempre mais de uma alternativa correta, possibilitando ao 
aplicador do direito uma escolha de ordem política. "O Direito a aplicar foi-ma, em 
todas estas hipóteses, uma moldura dentro da qual existem várias possibilidades de 
aplicação, pelo que é conforme ao Direito todo o acto que se mantenha dentro deste 
quadro ou moldura, que preencha esta moldura em qualquer sentido possível." (Teo-
ria Pura do Direito, 4' ed., Armênio Amado Editor, Coimbra, 1979, pp. 4661467). 
Embora atualmente não esteja sendo aplicada pelo STJ (STJ4aT.  REsp. 5.936-PR, 
DJU de 07.10.91, p. 13971), a Súmula 400 do STF reflete esse mesmo entendimen-
to: "decisão que deu razoável interpretação à lei, ainda que não seja a melhor, não 
autoriza recurso extraordinário pela letra 'a' do art.101, 1H, da Constituição Fede-
ral". 
Lei n° 5.172, de 2510.1966.  

2. Noções Gerais sobre o Lançamento 
Desenvolvimento do Estudo 

Ainda em 1948, Rubens Gomes 
dução ao Direito Tributário, cujas aulas 
Revista de Estudos Fiscais do Centro d 
Imposto de Consumo', no qual estabelel 
ram a doutrina tributária brasileira, serv 
para os dispositivos do Código Tributári 

Naquela ocasião, Gomes de Sousa 
te, a relação entre o Estado como criado 
buto não decorre apenas do poder sobes 
E uma relação jurídica, na medida que E 
igual - ao império da Lei. Isso porque c 
de Direito é que o Estado não é superio] 
prio um sujeito de direito. 

Fundado na síntese extraída d 
Trotabas, Gomes de Sousa traçou a seqü 
do Estado ao tributo, que se divide em 1 
corre da lei que o institui, como norma 
com a ocorrência do fato gerador, ou sej 
lei como hipótese de incidência tributár. 
do processo formativo da obrigação tribt 
to.4  Dito de outra forma: "... se 'abstrata 
lei que o institua e sé 'objetivamente ' ni  
rência do fato gerador; 'subjetivamente 
dação ou o pagamento de nenhum tribr 
identificação do contribuinte, que são fui 
Tudo em razão do princípio da estrita le, 
to a relação tributária. 

Daí se extrai o fundamento para 
crédito tributário, assim como para o re 
tória do lançamento, pois, nascendo a c 
lançamento não cria o direito, mas apen 
tituindo o respectivo crédito tributário. 

Além disso, Gomes de Sousa de 
lançamento "... constitui um processo, r 

Rubens Gomes de Sousa, "Curso de Introd 
Estudos Fiscais - Centro de Estudos dos A 
número 10, ano II, São Paulo, outubro de 1 
Rubens Gomes de Sousa, "Curso de Introd 
Estudos Fiscais - Centro de Estudos dos A 
número 12, São Paulo, dezembro de 1948, 1 
Ruy Barbosa Noqueira, Teoria do Lan çanwi 
tica do original impresso em 1965, Resenhi 
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420 	 LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO E DECADÊNCIA 

uma série de atos concatenados, e não um ato isolado"', processo este sus-
cetível de se desenvolver em duas fases: a oficiosa e a contenciosa. 7  

A primeira é de iniciativa do fisco. Inicia-se quando é feita a consta-
tação oficial da ocorrência do fato gerador, depois do que é feita a valoração 
do tributo e identificado o sujeito passivo. Termina com a respectiva notifi-
cação ao sujeito passivo. A fase contenciosa é, em princípio, de iniciativa 
do sujeito passivo, e tem início com a sua contestação ao resultado da fase 
oficiosa, dando origem ao processo administrativo tributário. 

Traçadas essas primeiras considerações, passaremos a abordar o tra-
tamento legal do lançamento no Brasil. 

3. O Lançamento Tributário segundo o Código 
A leitura dos dispositivos do CTN deixa fora de dúvida que o prin-

cípio da legalidade tributária, em sua inteireza, envolve e limita toda a ati-
vidade do Estado. Não só a criação ou aumento do tributo, mas também o 
dimensionamento da obrigação, a identificação do contribuinte e a cobran-
ça do respectivo pagamento, devem estrita obediência à lei. 

O Código estabelece que o tributo será cobrado mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada (art. 30)  O lançamento tributário é 
parte dessa atividade. Podemos afirmar, portanto, que segundo o CTN não 
pode existir tributo sem lançamento. 

Realmente, o Código positivou a antiga lição de Gomes de Sousa, 
indicando a lei como fonte abstrata da obrigação (art. 97), que nasce em 
concreto com a incidência da norma sobre o fato (art. 113, § 1°), e se for-
maliza com o lançamento, através do qual é constituído o crédito tributário 
(art. 142). Somente assim estará atendido por completo o princípio da le-
galidade. 

Vale aqui adotar a lição de Hugo Machado, segundo a qual o lança-
mento não cria direito. Seu efeito é simplesmente declarató rio. Entretanto, 
no Código Tributário Nacional o crédito é algo diverso da obrigação tri-
butária. Ainda que em essência, crédito e obrigação sejam a mesma rela-
ção jurídica, o crédito é um momento distinto. E um terceiro estágio na di-
nâmica da relação obrigacional tributária. E o lançamento é precisamente 
o procedimento administrativo de determinação do crédito tributário. An-
tes do lançamento existe a obrigação. A partir do lançamento surge o cré-
dito.' Por isso, a lei que instituir o tributo deve trazer todos os elementos 
necessários à sua cobrança, inclusive a forma pela qual será lançado (art. 
142, parágrafo único). 

Rubens Gomes de Sousa, "Curso de Introdução ao Direito Tributário", Revista de 
Estudos Fiscais - Centro de Estudos dos Agentes - Fiscais do Imposto de Consumo, 
número 4, São Paulo, abril de 1949, pp.1641165. 
Rubens Gomes de Sousa, obra citada, p. 213.  

SCHUBERT DE FARIA 

No que diz respeito ao seu aspecti 
Código no sentido de que o lançamento si 
administrativo, ou atividade administr 
único). 

O Código admite os créditos tribt 
ou em curso de constituição, confirman 
através de uma dinâmica (arts. 129 e li 
ções e recursos no processo administrati 
gibilidade do crédito até que seja profc 
confirmá-lo ou extingui-lo (art. 151 e 1. 

Na verdade, o Código marca prec: 
sa para afase contenciosa do lançameni 
oart. 145, lei!). 

A fase oficiosa se inicia com a c 
fato gerador, depois do que é feita a va 
sujeito passivo. Termina com a respecti) 

Hugo Machado destaca que, urr 
lançamento somente pode ser modficac 
sujeito passivo; (b) recurso de ofício; e 
administrativa, nos casos previstos em 1 
porta alterações na própria esfera adm 
finitivo, não está juridicamente concluíd 

A fase contenciosa é direito do si 
dade de lançamento (CTN art. 145), cor 
legalidade. Tem início com a sua contes 
dando origem ao processo administrati 

E relevante, também, saber o mc 
boração, no qual se pode considerar com 
marco na contagem do lapso temporal d 
Federal firmou orientação segundo a qu 
do lançamento afasta a contagem do pra 
tituir o crédito tributário.` Abordaremos 

Hugo de Brito Machado, obra citada, p. 14 
10 "Prazos de Prescrição e de Decadência em 

auto de infração, consuma-se o lançamentc 
Por outro lado, a decadência só é admissí 
depois, entre a ocorrência dela e até que fli 
administrativo, ou enquanto não for decidii 
nha valido o contribuinte, não mais corre p 
ciou a fluência de prazo para prescrição; d 
curso administrativo, sem que ela tenha oci 
tivo interposto pelo contribuinte, há a cons 
que alude o artigo 174, começando a fluir 
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422 	 LANCAMENTO TRIBUTÁRIO E DECADÊNCIA 

do tratarmos especificamente da decadência. Aqui nos basta considerar que 
essa orientação do STF talvez seja o único ponto relativo ao lançamento tri-
butário atualmente aceito sem maiores questionamentos." 

Assim, é inegável que os dispositivos do CTN acima referidos são 
incompatíveis com a idéia do lançamento como simples ato, sendo mais 
adequados ao tratamento do lançamento como procedimento. 

4. A Fase Contenciosa do Lançamento 
O processo administrativo de acertamento tributário, ou fase. 

contenciosa do lançamento, decorre do dever do Estado, antes de todos, 
cumprir a lei. Funciona como instrumento de autocontrole da legalidade, até 
porque faz parte da atividade de cobrança do tributo, que é plenamente vin-
culada. Nessa medida, ou seja, enquanto meio para a solução do litígio que 
se instaura entre o sujeito passivo e o fisco, o processo administrativo tri-
butário foi elevado à categoria constitucional, encartado que está entre os 
direitos e garantias fundamentais do cidadão, que assegura aos litigantes o 
direito ao contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela ine- 
rentes (CF188, art. 5", inciso LV). 12  

Por isso, podemos dizer, com segurança, que a decisão que encerra 
o processo administrativo tributário não decorre da simples conveniência 
administrativa. E ato administrativo vinculado e com conteúdo judicante. 
Não se confunde, todavia, com os atos próprios do Poder Judiciário. Faltam 
aos órgãos de julgamento administrativo as condições subjetivas e objetivas 
de imparcialidade necessárias ao magistrado, até porque integram organi-
camente a própria parte interessada. Além disso, a Constituição consagrou 
o princípio da jurisdição única, reservada ao Poder Judiciário. O conteúdo 
judicante da decisão administrativa, ao qual antes nos referimos, decorre, 
sobretudo, da garantia constitucional da obediência ao Devido Processo 
Legal por parte dos órgãos administrativos de julgamento. As decisões oriun-
das desses Órgãos estão, por isso, sujeitas a regime jurídico próprio, que as 
distingue dos atos administrativos em geral, que decorrem e permanecem 
no âmbito da conveniência e oportunidade da Administração. Assim, a re-
forma dessas decisões somente pode ocorrer nas oportunidades proces-
suais próprias, sob pena de total e completo perecimento da segurança jurí-
dica e da própria razão de ser dos julgamentos administrativos. 

Conforme Hely Lopes Meireles, as decisões administrativas defini-
tivas são irretratáveis precisamente por causa da preclusão. O "que ocorre 
nas decisões administrativas finais é, apenas, preclusão administrativa, ou 

Ruy Barbosa Nogueira entende que o prazo para a Fazenda concluir definitivamen-
te o lançamento continua a fluir até que se dê a notificação do sujeito passivo da 
decisão final do processo administrativo tributário. (Curso de Direito Tributário, 
Saraiva, 15' ed., São Paulo, 1999, p. 325) 

12  A Lei n° 9.784199 traz as normas gerais do processo administrativo. O Decreto n° 
70.235/72 trata das normas especiais do processo administrativo tributário. 
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a irretratabilidade do ato perante a própr 
bilidade na via administrativa, para esta 
tes. Por isso, não atinge nem afeta situt 
permanece imodificável entre a Admini 
rio da decisão interna do Poder Público. 

Devemos, ainda, considerar que e 
to tributário, consistindo em um dos set 
acertamento definitivo do crédito tribut 

O artigo 142 do Código Tributáj 
pete privativamente à autoridade admini 
rio pelo lançamento...". Assim, no exerc 
servada pela Constituição, 14  a Lei Coinple 
te a competência privativa da auto rida 
lançamento. 

E ato tipicamente administrativc 
Poder Legislativo nem pelo Poder Judic 
judicial. Esse controle externo da legal 
altera a competência para a sua prática. 
çar, mas apenas controlar a legalidade d 
dade administrativa, e, se for o caso, ani 

Portanto, a decisão do órgão adni 
ser revista pela Administração. E definit 
cesso administrativo tributário. Consiste 
dito tributário, através do exercício da c 
lei. 

5. Modalidades de Lançamento 
O Código prevê três modalidade 

pela medida da participação do sujeito r 
13 Hely Lopes Meireles, Direito Administrati 

Paulo, 1997, p. 589. 
' CF/88 art. 146, III, "b". 

O CTN é assim considerado exatamente p 
butário, somente poderá ser alterado por L 

16  Hugo de Brito Machado afirma: "E de gran 
acolher os embargos, se o faz apenas em 
tributário em substituição àquele feito pele 
incorreto. Assim, não poderá determinar e 
rença que considere devida." Curso de Di 
Paulo, 1998, p. 355. 

17  Napoleão Nunes Maia Filho sustenta que 
tário ao controle judicial, não poderá o fui 
requisito da competência administrativa pai  
pronuncia!; se for o caso, o juízo de nulida 
a sua revisão", Temas de Direito Adminii 
Alencar, Ceará, 1998, pp. 1031130. 
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424 	 LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO E DECADÊNCIA 

qual toda a atividade é desenvolvida pela autoridade fiscal. Q lançamento 
por declaração, no qual o sujeito passivo apresenta uma declaração contendo 
as informações sobre a matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação, que 
fica a cargo da autoridade fiscal, que deve notificar o sujeito passivo para 
efetuar o pagamento. E, por fim, o lançamento por homologação, no qual 
o contribuinte desenvolve toda a atividade apuratória do valor do tributo 
devido e antecipa seu pagamento, ficando a cargo da autoridade fiscal a 
posterior verificação dessa atividade e, se for o caso, sua respectiva homo-
logação. 

Ao tratar do lançamento, todavia, o Código o fez atendendo a uma 
ordem própria, abordando primeiro .o lançamento por declaração (art. 147), 
depois o lançamento de ofício (art. 149), e por fim o lançamento por ho-
mologação (art. 150), dando margem a uma fundada crítica de Ruy Barbo-
sa Nogueira, quando analisava o então projeto do CTN." Guiaremos nosso 
exame, entretanto, seguindo a mesma ordem estabelecida no Código. 

5.1. Lançamento por declaração 
O lançamento por declaração é aquele no qual o sujeito passivo deve 

apresentar uma declaração contendo as informações sobre a matéria de fato, 
indispensáveis à sua efetivação. Recebida a declaração a autoridade admi-
nistrativa procede ao lançamento e notifica o sujeito passivo, indicando o 
valor, o prazo e as condições de pagamento do tributo respectivo. Uma vez 
notificado, o contribuinte terá a oportunidade de desde logo pagar ou se opor 
à cobrança do tributo, sendo nesta hipótese o início da fase contenciosa desse 
tipo de lançamento. Concluída a fase contenciosa, surge a obrigaçãoforinal 
e definitiva, no âmbito administrativo, do sujeito passivo pagar o tributo. 

5.2. Lançamento de ofício 
O lançamento de ofício, também chamado de lançamento direto, é 

feito por iniciativa do fisco, com base nas informações de que dispuser so- 
bre a matéria de fato, independentemente da participação do contribuinte. 
Sua matriz está no art. 149 do Código, que atribui à autoridade administra- 
tiva o dever de assim proceder sempre que a lei o determinar, ou quando 
18  Ruy Barbosa Nogueira, "... Talvez mais por influência européia é que o projeto de 

Código Tributário do Brasil trata primeiro do lançamento misto (art. 110), em seguida 
do lançamento de ofício (art. 111) e só em último lugar do autolançamento (art.1 12). 
Evidentemente a ordem das modalidades de lançamento não precisa corresponder à 
importância quantitativa de cada uma. Todavia o projeto não seguiu também o crité-
rio do grau de colaboração do contribuinte no lançamento, que seria o do autolança-
mento, misto e direto, nem tão pouco o da preeminência administrativa pela qual os 
europeus começam a tratar, em regra, em primeiro lugar, do lançamento de ofício. 
Por isso a ordem adotada não parece ter seguido nenhum critério lógico e o projeto 
deveria ter cuidado mais do autolançamento, cuja disciplina é nele bastante escas-
sa." (Teoria do Lançamento Tributário - reprodução eletrofotostática do original 
impresso em 1965, Resenha Tributária, São Paulo, 1973, p. 167). 
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houver omissão ou inexatidão do sujeito] 
outras modalidades de lançamento. Rea 
vo não apresentar a declaração, no praz 
tributária, ou o faça com falsidade, erro 
de prestar os esclarecimentos solicitados 
a autoridade efetuar o lançamento de of 
çamento quando se comprovar omissãc 
legalmente obrigada, no exercício da at 
gamento do tributo. 

5.3. Revisão do lançamento 
Muito se discute sobre a possibil 

ridade administrativa, do lançamento de 
direito e o erro de fato dividem os estud 
os lançamentos em geral podem ser obj 
do erro em sua fritura e não esteja ainc 
de lançar" O que não pode haver é a ai 
mudança do critério jurídico adotado p 
146). 

Destacamos, ainda, que o encerr 
çamento também impede a sua posterior 
no item  deste nosso estudo. 

E através do lançamento de oficie 
anterior, de qualquer tipo. O Código est 
ser procedida dentro do mesmo prazo es 
çamento revisto (CTN parágrafo único d 
que não existe um direito autônomo de 
Fazenda lançar o tributo que se renova e 
isso, o direito de rever o lançamento est 
do lançamento revisto. E importante a 
são. Nos tributos sujeitos ao lançament 
cinco anos, contados do fato gerador, pa 
Assim, a revisão desse tipo de lançame 
mente pode ocorrer nesse mesmo prazo 

5.4. Lançamento por homologação 
O lançamento por homologação 

lação atribua ao sujeito passivo a obriga 

19  Hugo de Brito Machado, Curso de Direito 
São Paulo, 2001, p. 147. 

20  Aliomar Baleeiro, Direito Tributário Brasi 
21  Alberto Xavier sustenta que a atividade de 

se pode configurar como um ato de homol 
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426 	 LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO E DECADÊNCIA 

prévio exame da autoridade administrativa. Opera-se pelo ato em que a au-
toridade administrativa, tomando conhecimento da atividade assim desen-
volvida pelo obrigado, expressamente a homologa (CTN art. 150). 

O art. 150 do .CTN mereceu severa crítica de Alberto Xavier,` que 
vê no referido dispositivo típica hipótese de autolançamento e atribui ao 
pagamento antecipado o efeito de extinção do crédito, sem qualquer condi-
ção. 23  

Preferimos, contudo, a idéia plantada por Gomes de Sousa, no sen-
tido de que não é possível o chamado ato-lançamento, pois "do próprio fato 
da função administrativa de lançamento ser uma atividade vinculada e 
obrigatória, decorre que ela é privativa da autoridade fiscal".' 

De fato, a atividade desenvolvida pelo sujeito passivo quando ante-
cipa o pagamento do tributo ao lançamento, não vincula o fisco, que não é 
obrigado a aceitar seu resultado e deve fazer o lançamento conforme a sua 
interpretação do direito .21 

As imprecisões contidas no art. 150 e nos seus parágrafos decorrem 
da dificuldade com que se deparou o legislador para conciliar a natureza do 
lançamento - atividade privativa da autoridade fiscal - com a necessidade 
da Fazenda agilizar sua arrecadação em face da grandiosidade e do dinamis-
mo da realidade econômica, que verdadeiramente impossibilita à autorida- 

é o ato administrativo pelo qual um órão deliberativo aceita a sugestão proposta pelo 
órgão consultivo e a converte em decisão sua. (Do Lançamento no Direito Tributá-
rio Brasileiro, Resenha Tributária, São Paulo, 1977, p. 76) 

22 Alberto Xavier - "Salta logo a vista a imprecisão e incoerência do legislador quan-
do, após tentativa de salvar o conceito de lançamento como atividade privativa da 
Administração, recusando-se formalmente a utilizar o conceito - com aquele contra-
ditório - de autolançamento, acaba caindo neste vício quando alude nos §§ 1° e 4° à 
'homologação do lançamento'. Assim fazendo, entrou em contradição com o 'caput' 
do art. 150 em que a homologação é referida ao pagamento, que não ao lançamento; 
e do mesmo passo acabou por reconhecer um lançamento, praticado por particular, 
homologável pelo Fisco, o que contraria a noção do art. 142." (Do Lançamento no 
Direito Tributário Brasileiro, Resenha Tributária, São Paulo, 1977, p. 78) 

23 Alberto Xavier, obra citada, p. 78. 
24 Rubens Gomes de Sousa, "Curso de Introdução ao Direito Tributário", Revista de 

Estudos Fiscais - Centro de Estudos dos Agentes Fiscais do Imposto de Consumo, 
número 516, São Paulo, Maio-Junho de 1949, p. 212. 

25 P.R. Tavares Paes anota que: "O Relatório da Comissão Especial, nomeada pelo Mi-
nistro da Fazenda para elaborar o Projeto de Código Tributário Nacional, ao mencio-
nar o autolançamento, logo após a justificação do item 101 (lançamento), explica por 
que acolheu a expressão 'lançamento por homologação' assim: 'Visou-se com isso 
acentuar o -que decorria com menor clareza, da sistemática do Anteprojeto, a saber, 
que todos os tributos dependem de lançamento. E o que resulta da circunstância do 
lançamento ser atividade privativa da autoridade fiscal (art. 105): nessas condições, 
segundo conclui a doutrina, o chamado autolançamento nada mais é que uma obri-
gação acessória' ("Tesoro, il cosidetto auto-accertamento", Rivista Italiana di Diritto 
Finanziario, 1:12, 1938)." (Comentários ao Código Tributário Nacional - 4° edição 
- Revista dos Tribunais, 1995, p. 243) 

SCHUBERT DE FARIA 

de fazer a prévia verificação de cada fat 
to do tributo .16 

Por isso, o Código previu a poss 
gação do sujeito passivo apurar e antecij 
efeito de extinção do respectivo crédito. 
do pagamento antecipado, a atividade d 
pela autoridade administrativa (CTN art. 
do tem seus naturais efeitos extintivos d 
do lançamento, que se dá com a homolo 

A homologação, por sua vez, po 
logação "expressa" deve ser entendida a 
tácita. Não é necessário um ato formal e e 
ato inequívoco por parte do fisco, atravé 
conhecimento do fato e a aceitação da 
sujeito passivo. Caso esse ato de reconhec 
de cinco anos, contados do respectivo f 
tácita. 

Prevista no § 40 do art. 150, do C 
de dois fatores que se combinam. O prin 
ministrativa privativa, vinculada e obrig 
galidade. Por isso, não pode ficar a carg 
princípio da segurança jurídica. Como r 
pagamento deve ocorrer antes da consti 
contribuinte tem o direito a uma definiç 
quela antecipação. Realmente, não hav 
prazo legal e, por conseqüência, inexisi 
aquela antecipação como um pagamentc 

Por isso, o Código estabeleceu c 
contados do fato gerador, sem que tenha 
pectiva, a Fazenda perde o direito de exi 
fato, ao mesmo tempo em que resta cons 
pado pelo contribuinte (art. 150, § 4°). 

5.4.1. Lançamento por homologação e; 
Parte da doutrina sustenta que soi 

mologação quando o sujeito passivo antI 
havendo pagamento antecipado não hav 
de lançamento de ofício, previsto no inc. 
mesmo sentido é a orientação predomin 

26 Hugo Machado, "A Decadência e os Tribut 
gação", Revista Dialética de Direito Tribute 

27 Misabel Abreu Machado Derzi - nas notas d 
sileiro de Aliomar Baleeiro, Forense, Rio dl 
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428 	 LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO E DECADÊNCIA 

Tribunal de Justiça, 28  que aplica o entendimento do antigo Tribunal Federal 
de Recursos? 

Nesse ponto pedimos ao leitor uma apurada reflexão antes da fácil 
adesão a essa tese. 

Primeiro devemos reexaminar o conceito de lançamento por homo-
logação. E aquele próprio dos tributos cuja legislação atribua ao sujeito pas- 

"Tributário. Decadência. Tributos Sujeitos ao Regime do Lançamento por Homolo-
gação. Nos tributos sujeitos ao regime do lançamento por homologação, a decadên-
cia do direito de constituir o crédito tributário se rege pelo artigo 150, § 40, do Códi-
go Tributário Nacional, isto é, o prazo para esse efeito será de cinco anos a contar 
da ocorrência do fato gerador; a incidência da regra supõe, evidentemente, hipótese 
típica de lançamento por homologação, aquela em que ocorre o pagamento anteci-
pado do tributo. Se o pagamento do tributo não for antecipado, já não será o caso de 
lançamento por homologação, hipótese em que a constituição do crédito tributário 
deverá observar o disposto no artigo 173, 1, do Código Tributário Nacional. Embar-
gos de divergência acolhidos." (STJ, 10  Seção, Embargos de Divergência no Recur -
so Especial 101.407-SP, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 08.05.2000, p. 53) 
"Tributário e Processual Civil. Contribuições Previdenciáias. Decadência. Lança-

mento por Homologação. Falta de Antecipação do Pagamento. Presunção de Simu-
lação e Fraude à Lei. Lançamento "Ex Officio". Embargos Infringentes - Limites 
Objetivos. 1 - O pressuposto básico de cabimento dos embargos infringentes e a fal-
ta de unanimidade do julgado (CPC, art. 530), apurando-se 'o desacordo pela con-
clusão do pronunciamento de cada votante, não pelas razões que invoque para 
fundamentá-lo' Ç.C. Barbosa Moreira, in "Comentários".... V vol., n° 293). No jul-
gamento da apelação, cindindo-se a discussão entre duas teses, acerca do termo ini-
cial do prazo de decadência, não extravasa os limites objetivos dos embargos infrin-
gentes o modelo de decidibilidade proposto com base numa terceira tese, que se si-
tua a meio caminho das teses postas no acórdão infringido. 2 - Nos tributos sujeitos 
ao regime de lançamento por homologação, a exemplo das contribuições previden-
ciáias, e obrigação do sujeito passivo antecipar o pagamento. A falta deste - que e a 
hipótese dos autos - ou a sua realização em desacordo com os critérios legais, no que 
concerne ao montante e a época de recolhimento, configura conduta omissiva, auto-
rizando o lançamento 'ex officio'; neste caso, o prazo de cinco anos para o fisco 'cons-
tituir o crédito' de ofício começa a contar 'do primeiro dia do exercício seguinte aque-
le em que o lançamento poderia ter sido efetuado' (CTN, art. 173, i). 3 - Não há pre-
sumir que 'não sendo feita a antecipação do pagamento, pratica o contribuinte simu-
lação e fraude a lei, em sentido lato', para, a pretexto de construção jurisprudencial, 
mandar contar o prazo de dez (10) anos a partir da ocorrência do fato gerador (con-
tando-se o prazo do art. 173, i, após o prazo de cinco anos que seria para o lança-
mento por homologação, previsto no § 40, art. 150, do CTN). Tal presunção, por re-
pousar em probabilidade, reclama a audiência do interessado, em obséquio ao 'due 
process of law'. Ademais, a construção de norma particular, neste sentido, tem apoio 
em interpretação analógica, de apropriação cautelosa, no trato do direito tributário, 
quando não desaconselhável, como no caso. 4 - A ressalva respeitante a dolo, simu-
lação ou fraude do § 4° do art. 150 do CTN melhor se compadece com o entendi-
mento segundo o qual dita ressalva, pretende afastar a definitividade da homologa-
ção ficta, cedendo espaço, no que couber, a incidência das normas inscritas nos arti-
gos 149,1V eV; 156, VII; 158 e 173, 1, do CTN. 5-Embargos conhecidos e parcial-
mente acolhidos nos termos do voto do relator." (TFR, 20  Seção, Embargos Infrin-
gentes na Apelação Cível 75165-SP, Rel. Min. Pedro Acioli, DJU de 09.12.1983) ver 
www.stj.gov.br  jurisprudência do TER. 
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sivo a obrigação de antecipar o pagamen 
de administrativa. Opera-se pelo ato eu 
tomando conhecimento da atividade assi 
pressamente a homologa (CTN art. 150) 

O Código se refere aos tributos 
passivo a obrigação de antecipar o paga 
ridade administrativa. Obrigação de pa 
pagamento. Mesmo que o sujeito passiv 
nua obrigado a fazê-lo, tanto assim que 
da data em que esse pagamento deveria 
não é o pagamento que se homologa, até 
do sujeito passivo, que, por isso não prel 

Como vimos anteriormente, a ativ 
contribuinte não vincula o fisco, que nãc 
e deve fazer o lançamento conforme a s 
sim, a necessidade da homologação dec 
mento como atividade privativa da auto 

Esse o sentido dos parágrafos d 
muito clara a possibilidade de não haver ,  
de lançamento. A falta do pagamento ter 
Fazenda considerar os atos eventualment 
apuração do saldo do valor do tributo poi 
imposição de penalidades, ou sua gradu: 

Podemos afirmar, portanto, que o 
de lançamento não é o pagamento e sim 
jeito passivo. Por isso, a falta do pagamei 
çamento por homologação. Nesse senti 
Zuudi Sakakihara 31,  assim como reitera( 
de Contribuintes do Ministério da Fazen 

° Hugo Machado, "A Decadência e os Tribul 
• 	 gação", Revista Dialética de Direito Tributc 

31 Zuudi Sakakihara, Código Tributário Nacio 
Passos de Freitas - Revista dos Tribunais, S 

32 "Ementa - Decadência - IRPJ - Ano Calendái 
jurídica se submete à modalidade de lançam 
pelo contribuinte a atividade de determinar 
to e pagamento do 'quantum' devido, indt 

• resolutória de ulterior homologação. Assim, 
tando da ocorrência do fato gerador, para ho: 
o pagamento antecipadamente efetuado, ca 
e não se cuide da hipótese de sonegação, fr 
4° do art. 150 do CTN). A ausência de reco] 
za do lançamento, vez que o contribuinte o 
da obrigação inadimplida (atualização, mulh 
originalmente previsto, ressalvando o dispo 
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Isso ocorre não só quando o contribuinte procede a apuração do tri- pectivo crédito tributário. Nesse sentidc 
buto, informa através dos formulários próprios o resultado dessa atividade Justiça?' 
à autoridade fiscal e não realiza o pagamento, ou o faz parcialmente. Deve- 
mos considerar, ainda, a hipótese do sujeito passivo não praticar a ativida- 6. Da Notificação do Sujeito Passivo ci 
de apuratória a que a lei o obriga. Lançamento 

No primeiro caso a autoridade deve aproveitar os atos praticados pelo Conforme demonstrado acima, ei 
sujeito passivo e o valor do tributo eventualmente antecipado, homologan- não pode ser efetivada a arrecadação o 
do essa atividade na medida que a entender acertada, e lançar o saldo do valor sem a sua apuração, cálculo e identific 

do tributo que porventura apurar devido (art. 149, V), tudo a ser feito no pra- ções específicas do lançamento. Ainda p 

zo previsto para a realização do lançamento, ou seja, cinco anos a contar do vidade de lançamento é obrigatória, vi 
respectivo fato gerador (art. 150, § 4°1  combinado com o parágrafo único administrativa. Para que surta seus legais 
do art. 149 do CM). çamento seja notificado ao sujeito passi 

No segundo caso, onde nada foi feito pelo sujeito passivo, o tributo A orientação da jurisprudência d 
mesmo assim permanece sujeito ao lançamento por homologação. Como Justiça, todavia, invocando o art. 150 do 
visto acima, o sujeito passivo continua obrigado a exercer essa atividade e Pública pode inscrever na dívida ativa 
fazer o pagamento na data determinada na lei, tanto assim que se submete à sujeito passivo, sem a necessidade do pi 

multa e juros a contar da data em que esse pagamento deveria ter sido reali- de lançamento nem da notificação ao suje 

zado. Assim, também nesse caso a atividade lançadora do fisco, mesmo de buscado fundamento em antigas decisões 

ofício, deve ser exercida no prazo de cinco anos a contar da data da ocor- quais foi declarada a validade da cobram 

rência do fato gerador, sob pena de extinção do seu direito de constituir o cal, com base apenas nas declarações pu 
crédito (art. 150, § 4°), salvo nos casos de dolo, fraude ou simulação, quan- te, sem processo administrativo ou notifi 

do o lançamento (não por ser de oficio mas em razão mesmo da exceção aqui O exame dos acórdãos mostra qu 

referida) fica sujeito ao prazo previsto no art. 173, 1, do CTN. Voltaremos a cer do Sub-Procurador Geral da Repúb 

esse assunto quando tratarmos da decadência, estava fundado essencialmente em dois 

Por fim, destacamos mais uma situação relativa à atividade do sujei- ° Tributário. Compensação. Tributos Lançado 
to passivo obrigado a pagar tributo submetido ao regime do lançamento por tributos sujeitos ao regime do lançamento p 
homologação. Ela se dá quando o sujeito passivo pratica toda a atividade ta no art. 66 da Lei n° 8.383, de 1991, con 
apuratória a que está obrigado, mas não realiza o pagamento do tributo res- no qual o contribuinte, ao invés de antecipa 
pectivo, porque este foi por ele compensado com crédito que detinha con- o crédito oponível à Fazenda, que tem cincc 

tra a Fazenda. A compensação integrou a atividade do contribuinte exercida 
respectiva homologação (CTN, art. 150, § 2 

ministrativa, mas o juiz pode, independent 
no âmbito do lançamento por homologação, na qual não foi apurado tri- crédito é compensável, decidindo desde logI 
buto devido. A homologação dessa atividade pelo fisco extingue o res- do início da correção monetária). Embargo 

ção, REsp 115.069 - SC, Rei. Mm. Ari Parg 

se acolhe." (Primeiro Conselho de Contribuintes, 1° C., Proc. 16327.001527100-28 - 
"Tributário. Fornecimento de CND. Contri 
Homologação. Prescindibilidade de Processo julg. em 23.05.2001, ver www.conselhos.fazenda.gov.br) te orientação traçada pelo Egrégio STF, segi 

"Ementa - IRPJ- ILL - CSL- Decadência - O imposto de Renda de Pessoa Jurídica, de autolançamento de débito fiscal declara 
tributo cuja legalidade prevê a antecipação de pagamento sem prévio exame do fis- procedimento administrativo para inscrição 
co, está adstrito à sistemática de lançamento dita por homologação, na qual a conta- curso especial conhecido e provido?" (STJ, 
gem da decadência do prazo para lançamento, cinco anos, tem como termo inicial a cisco Peçanha Martins, DJU de 19.06.2000 
data da ocorrência do fato gerador (art. 150 § 40 do CTN). No caso de dolo, fraude 35 "Imposto sobre Circulação de Mercadorias. 
ou simulação desloca-se esta regência para o art. 173, 1 do CTN que prevê como ter- tolançamento. Desnecessidade, neste caso, 
mo inicial do prazo de decadência o primeiro dia do exercício seguinte àquele em • 	 cia de negativa de vigência de lei federal. 1 
que o lançamento poderia ter sido efetuado. Recurso de ofício negado." (Primeiro 86.206-SP. Honorários de advogado, aplicaç 
Conselho de Contribuintes, 8°C., Proc. 10983.000841198-87 - julg. em 15.07.1999, RE não conhecido." (STF, 2° T., RE 87.229- 
ver www.conselhos.fazenda.gov.br) deiro Guerra, DJU de 31.03.1978, p. 1832) 
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tos sujeitos ao lançamento por homologação, previsto no art. 150 do CTN, 
as providencias previstas no art. 142 do mesmo diploma ficam a cargo do 
sujeito passivo, que tem a obrigação de "antecipar o pagamento, sem o pré-
vio exame da autoridade administrativa e no prazo previsto em lei. Se não 
faz o pagamento, assiste à Fazenda Pública o direito de inscrever o crédito 
para constituir a dívida ativa tributária, nos precisos termos do art. 201, pri-
meira parte do CTN."; e b) ... se é o próprio contribuinte quem faz a apura-
ção do imposto, cujo pagamento é obrigado a antecipar, não lhe é lícito alegar 
a faltade sua notificação"?' 

Como se percebe, os fundamentos então utilizados pelo STF são in-
conciliáveis com a natureza ex lege da obrigação tributária, na qual a von-
tade das partes (sujeito ativo e sujeito passivo) não interfere no seu nasci-
mento e conformação. A declaração prestada pelo sujeito passivo, no exer-
cício da atividade prevista no art. 150 do CTN, nunca terá os efeitos pró-
prios da confissão. 37  Por isso, há de ser rejeitado o argumento que confere 
especial relevo ao fato do próprio sujeito passivo ter realizado essa ativida-
de apuratória. Na precisa lição de Gomes de Sousa, "a declaração fiscal con-
tém por natureza dois elementos: uma informação de dados de fato, ou seja 
uma declaração de ciência, e-uma aplicação de conceitos jurídicos aos fa-
tos simultaneamente declarados. Como declaração de ciência, a declaração 
fiscal constitui a exteriorização do fato gerador, e por conseguinte está 
estrictamente vinculada às circunstâncias em que verificou a sua ocorrên-
cia;..." e conclui .. ...se o contribuinte provocar o exercício da função juris-
dicional da Administração, esta não pode se recusar a exercer essa função, 
mesmo porque o exercício da função jurisdicional não é previsto no inte-
resse do contribuinte ou no interesse do fisco, mas no interesse da ordem 
jurídica". 11 - - 

Realmente, mesmo no lançamento por homologação, o sujeito pas-
sivo tem o direito à abertura da fase contenciosa, a ser conferido através da 
notificação de encerramento da fase oficiosa do lançamento que lhe ofere-
ça prazo para pagar ou apresentar defesa. 

36 Trecho do parecer da Sub-Procurador Geral da República extraído do voto do Mi-
nistro Cordeiro Guerra no RE 87.229-SP - ver íntegra do acórdão in www.stf.gov.br . 

° "Processual Civil e Tributário. Execução Fiscal. Embargos do Devedor. Cerceamento 
de Defesa. 1 - Se o embargante requer, fundamentadamente, a requisição do proce-
dimento administrativo-fiscal e a perícia contábil, em seus livros e documentos, não 
deve o juiz indeferir tais provas, pelo só fato de que houve declaração espontânea 
da divida. A atividade administrativa de constituição do credito tributário e vincula-
da (CTN, art. 142, parágrafo único), levando-se em conta que a obrigação tributária 
e 'ex lege' (CTN, art. 114) tão-somente. 'in casu', ocorreu o alegado cerceamento 
de defesa. II - Apelação provida, para anular a sentença monocrática, devendo outra 
ser proferida, após a produção das provas requeridas." (TFR, 5' T., AC 90.013-SP, 
julg. em 13.08.1984, ver.www.stj.gov.br  jurisprudência do TRF) 

38 Rubens Gomes de Sousa, "Curso de Introdução ao Direito Tributário" - Revista de 
Estudos Fiscais - Centro de Estudos dos Agentes Fiscais do Imposto de Consumo, 
número 516, São Paulo, Maio-Junho de 1949, p. 212. 

SCHUBERT DE FARIAS 

Misabel Abreu Machado Derzi cit 
correta posição sobre este assunto, que, 
direito espanhol, aplica-se perfeitamente a 
"Justamente por tratar-se de um dever que 
duz em uma forma de colaboração com a 
função lançadora, as garantias devidas ao 
devem ser redobradas. Dever-se-á levar 
realizando operações que, em princípio, 
nistração, que, ao menos em teoria, tem 
especializados para essa tarefa. O particul 
apresenta ao fisco, sob a forma de uma de 
zadas no pagamento diretamente, mas sen 
e cometer erros, sejam de fato ou de direi 
cular não seja prejudicado em sua atividi 
pliar-se ao máximo as possibilidades de ret 
autoliquidação, além de ser preciso que a 
damente com o fim de auxiliar o contribt 
do-lhe toda a informação para o bom curr 

Além disso, já foi visto que nenhi 
lançamento, que é atividade privativa da aul 
142), e não se completa, ou adquire eficác 
passivo (CTN, art. 145 e 160). 

A lei que regula o processo admini 
determina o Código, dispõe expressameni 
butá rio será formalizada em auto de infra 
to (art. 9° do Decreto 70.235172). 

Assim, não pode haver dúvida acer 
pressa notificação do contribuinte para que 
de suas modalidades. 

Essa questão adquire especial relev( 
corrente jurisprudencial que não admite a 
da sucumbência, quando o contribuinte, a 
fiscal, demonstra ilegal o lançamento proc 
as informações. Para tanto, os tribunais par 
pode se beneficiar da própria torpeza. 40  Aç 

Misabel Abreu Machado Derzi - nas notas de 
sileiro de Aliomar Baleeiro, Forense, Rio de J 

40 "Tributário. Exigência Fiscal Fundada em Err 
propriedade. Honorários e Custas Processuais. 
dimentos, decorrente de equívoco da própria 
to da primeira cota, inviável se entremostra a 
a da autora quanto à condenação da ré em honos 
Não é razoável responsabilizar a ré por erro do 
curso de oficio e voluntário. " ( TFR 5' T., AC 11 C  
Sebastião Reis, DJU de 27.11.1986 - ver www 
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SCHUBERT DE 

equívoco da jurisprudência. Na verdade, quando a administração fiscal ins- 7. Lançamento por Homologação e 
creve em dívida ativa e exige o pagamento de um tributo, toma como sua a Das colocações acima podemo 
apuração eventualmente realizada pelo sujeito passivo. A partir daí não se são. A falta da antecipação do pagan 
pode mais dizer que foi o contribuinte que errou. Isso porque na sua função homologação, por si só, não é razão i 
privativa, vinculada e obrigatória de lançar, a administração tem o dever de de certidão negativa de débito. Isso por 
corrigir qualquer erro porventura cometido pelo contribuinte. Se não o faz e, por conseqüência, não existiria créd; 
é porque entende que não houve erro. Permanece para o contribuinte, con- te, é certo, o desatendimento da obrig 
tudo, o direito de demonstrar o erro e insurgir-se contra a cobrança do tri- do tributo, mas isso não significa nec 

buto. houve apuração para se saber o valor 
O entendimento jurisprudencial acima referido reforça a necessida-. Sobre esse tema Hugo Macha 

de da prévia notificação do sujeito passivo, antes da Fazenda inscrever e há tributo devido. Sem débito não poc 

cobrar o tributo por ele informado como devido, uma vez que daria ao con- A Primeira Seção do Superior 

tribuinte oportunidade de apontar o erro de suas próprias declarações, evi- gos de divergência, em decisão unânir 

tando o processo judicial lento e dispendioso. to do contribuinte a obter certidão ne 
estiver fundada na ausência do proced Vale destacar, por fim, a aplicação do inciso LV, do art. 50  da Cons- 
homologação. Isso porque, antes do  tituição Federal de 1988 ao processo administrativo de lançamento, que obrigação fiscal - de antecipar o pagan exige seja conferido ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa, sob Como se nota, este entendimen 

pena de nulidade. Nesse sentido decidiu o Tribunal Regional Federal da 5 4 
ver acertado e irreparável, não se 

Região.` da da nesma Corte Superior que admite a 
cal sem anterior processo administrati' 

" 	"Tributário. Processual Civil. Embargos à Execução Fiscal. Responsabilidade Tribu- informação prestada pelo sujeito passi 
tária por Sucessão. Artigo 133 do Código Tributário Nacional - CTN. Inscrição da ração prevista no art. 150 do CTN, 
dívida e emissão do título executivo antes do exaurimento dos prazos para o ofere- 
cimento da defesa e interposição dos recursos, na esfera administrativa, a que teria 8. Distinção entre as Modalidades à direito o sujeito passivo da obrigação tributária. Inobservância dos princípios cons- 
titucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Título / 	por Homologação  
inexeqüível. 1. A pessoa jurídica de direito privado que resulta de transformação, é Diante do que foi até aqui foi e 
responsável pelos tributos devidos pela pessoa jurídica transformada, até a data do 4 essenciais de distinção entre o lançam 
ato de transformação. Inteligência do artigo 133, do CTN. 2. Tendo a Codern assu- por homologação. 
mido a administração do Porto de Maceió, há de responder pelos tributos devidos pela 1 	 O primeiro: no lançamento por 1 
extinta Portobrás, ainda quando a referida transformação, tenha decorrido da cele- 
bração do convênio. Preliminar de ilegititmidade passiva rejeitada. 3. É nula a ins- gado a apurar e antecipar o pagamento 
crição da Dívida Ativa, quando não antecipada de procedimento regular em que se por declaração a obrigação do sujeito 
assegure ao devedor a defesa ampla. Nula é também, de conseqüência, a Certidão de declaração contendo as informações se 
Dívida Ativa derivada de ato irregular de inscrição. 4. Sentença mantida. Apelação e à sua efetivação. Nesta modalidade de lr 
remessa oficial improvidas." (Ac. un. da 3  T do TRF da 5' R - AC 80.190-AL - Rel. 
Juiz Geraldo Apoliano - apte.: INSS; apda.: Codern - Cia. Docas do Rio Grande do 42  Hugo de Brito Machado - Curso de Direja 
Norte - DJU 2 de 09.05.97, p. 32.214 - ementa oficial) Repertório IOB de Jurispru- São Paulo, 2001, p. 216. 
dência 13197 - c.1, P.  303 Embargos de Divergência - Tributário -  
"Execução Fiscal. Nulidade da Inscrição do Débito e da Certidão de Dívida Ativa. Negativa de Débito - Possibilidade - Frei  
Violação aos Princípios do Contraditório e do Devido Processo Legal. - É nula a ins- mento que o crédito tributário é constituíd 
crição em dívida ativa, quando não precedida de processo regular em que se assegu- que, antes do lançamento, existe tão some 
re ao devedor ampla oportunidade de defesa. Nula é também, por conseqüência, a gibilidade. 2. Inexistindo o crédito tributi 
certidão de dívida - A simples assinatura de guia de pagamento pela empresa fisca- à P certidão negativa de débito. 3. Preced 
lizada não importa reconhecimento do débito e nem supre a intimação da autuação Primeira Seção do Superior Tribunal de Ji 
fiscal contra si efetuada. (Ac. un. da 3a T TRF Sa  R - AC 81147-PE - Rei Juiz Ridalvo dos. Decisão unânime. (STJ, l  Seção, ERI 
Costa, DJU 22.09.95) de 04.12.2000 - ver íntegra iii www.stj.go 
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depois, quando a autoridade administrativa lança o tributo com base nas ção do contribuinte e pode fazê-lo até 
informações prestadas pelo sujeito passivo e procede a sua notificação para çado o tributo, passa a Fazenda a ter 
que faça o respectivo pagamento. direito de exigir do contribuinte o pa 

O segundo: no lançamento por declaração a extinção do crédito tri- çado. No primeiro caso está a Fazend 
butário ocorre com o pagamento. Já no lançamento por homologação, em no segundo ao prazo de prescrição. N 
decorrência da sua própria sistemática, a extinção do crédito tributário não mes de Sousa sobre a insuficiência m 
se dá com o pagamento, que é antecipado, mas sim com a homologação lançar o tributo como sendo um direi 
expressa ou tácita, da atividade de apuração desenvolvida pelo sujeito pas- que realmente essa é a melhor forma p 
sivo, quando acompanhada do referido pagamento antecipado. Essa carac- são da diferença entre a decadência e 
terística do lançamento por homologação tem grande. relevo prático, inclu- Indicando que em 1948 não ha 
sive na contagem do prazo de prescrição para a ação de repetição de indé- to legal para a decadência e a prescri 
bito. Sousa sugeriu que o legislador reguli 

buindo um tratamento próprio à decad 
9. Da Decadência do Direito de lançar tar as soluções forçadas dadas pela jul 

O instituto da decadência decorre do princípio da segurança jurídi- do Código isso foi feito, com distinto 1 

ca, que impõe a obediência a determinados prazos como forma de impedir prescrição. (arts. 150, § 401 173 e 174 
que situações obrigacionais sejam conservadas pendentes indefinidamente. Já vimos que o Supremo Tribu 

Ainda em 1948, Gomes de Sousa rejeitou com firmeza a tese da lêmica sobre quando se consuma a d 
imprescritibilidade das dívidas fiscais e analisou os prazos para o exercício ' 	 que diz respeito ao lançamento tribut 
do direito do fisco exigir o pagamento dos tributos, mostrando que existe dividido em duas fases, a oficiosa e a 
uma nítida diferença entre o prazo para a Fazenda constituir o crédito iii- Passaremos ao exame de cada 
butário, que implica a perda do direito substantivo, consistindo em caduci- cia previstos no CTN. 
dade, e o prazo para que seja promovida a ação de cobrança desse crédito, 
implicando na perda do direito adjetivo, sendo este propriamente aprescri- 9.1. Do prazo previsto no § 4° do art. 
ção.44 'Vimos anteriormente que a obri, 

A maneira mais clara para se distinguir a decadência e a prescrição . 	cia do fato gerador (CTN art. 113, §) 
parte do exame da natureza do direito que estiver sujeito ao lapso temporal. surge para a Fazenda o direito de proc 
Conforme Hugo Machado, os "direitos subjetivos dividem-se em duas gran- que o prazo para o exercício desse di 
des categorias, a saber, os direitos a uma prestação, e os direitos potestativos. do fato gerador, até porque o direito dc 
Os primeiros têm por objeto um bem da vida, que é obtido mediante uma da ação do sujeito passivo. 
prestação a cargo de alguém. Para exercitá-los, seus titulares dependem da 46 Rubens Gomes de Sousa destaca que "... 
colaboração daquele que é devedor da respectiva prestação, e se não ocorre seqüente à ocorrência do fato gerador, coi 
tal colaboração precisam de ação que os faça valer. Os últimos configuram tiva, equivale a dizer que a ocorrência dc 
poderes que a lei confere a certas pessoas, em certas situações, e cujo exer- potestativo (lembro que direito potestativ 

cício não depende da colaboração de ninguém, e pode ser exercitado inde- ato unilateral do seu titular). Entretanto, 

pendentemente e até contra a vontade daqueles em cuja esfera jurídica in- administrativa tributária não ser a simpin 
sinao a atuação concreta da vontade objel . 	. 	. 45 	. 	 . terfere. 	Assim, podemos dizer que a Fazenda tem o direito potestativo de dade tributária em face do fato gerador pr,  

lançar o tributo, uma vez que não depende, necessariamente, da colabora- ta de exação ou de prevaricação. Mais e 
Aliorio, que o fato gerador é, para a adn 

Gomes de Sousa, "Curso de Introdução ao Direito Tributário", Revista de Estudos função vinculada e obrigatória de lançar 
Fiscais - Centro de Estudos dos Agentes Fiscais do Imposto de Consumo, n° 02, fev/ Tributário", Revista de Estudos Fiscais - 
1949, p 57 Imposto de Consumo, número 2, fev.1194 

u Hugo Machado in "Imprescritibilidade da Ação Declaratória do Direito de Compensar Esse foi o critério adotado pelo Ministro 
Tributo Indevido" - Problemas de Processo Judicial Tributário - 2° vol. - Dialética - a lavratura do auto de infração consiste n 
1998, p. 118. para afastar a decadência - RE 94.462-SP 
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Por essa razão, o § 4° do art. 150 do Código não estabelece uma ex-
ceção, mas sim consiste numa decorrência lógica da natureza do instituto 
da decadência. Realmente, segundo aquele dispositivo do Código a Fazen-
da tem cinco anos, contados do fato gerador, para efetuar o lançamento dos 
tributos sujeitos ao lançamento por homologação .41 

Aqui destacamos a única ressalva posta por Gomes de Sousa para 
aceitar a contagem do prazo de decadência a partir da data em que ocorrer 
o fato gerador, que foi precisamente a necessidade da Fazenda ter conheci-
mento desse fato, em face do princípio geral de direito segundo o qual o 
prazo não corre contra quem ignora o fato que dá origem ao direito de agir' 
Essa dificuldade, contudo, foi removida pelo próprio Gomes de Sousa com 
a teoria dos fatos de exteriorização, que consistiriam em obrigações aces-
sórias a cargo do sujeito passivo, cujo cumprimento permitisse ao fisco ter 
o conhecimento ou a possibilidade de conhecimento da ocorrência do fato 
gerador.5° 

No regime jurídico dos tributos sujeitos ao lançamento por homolo-
gação é exatamente isso o que ocorre. A satisfação de algumas obrigações 
acessórias pelo sujeito passivo dá ao fisco o conhecimento ou a possibili-
dade de conhecimento da ocorrência do fato gerador, a partir de quando 
começa a contar o prazo de cinco anos para que seja realizado o lançamen-
to do respectivo tributo. Realmente, a simples inscrição do sujeito passivo 
junto à repartição fiscal como contribuinte de um determinado tributo, so-
mada à obrigação legal de apresentar informações, cujo conteúdo ou ausên-
cia, por si só indicam a necessidade do fisco proceder as verificações cabí-
veis, inegavelmente conferem à Fazenda a mais ampla possibilidade de co-
nhecimento da ocorrência do fato gerador, justificando a contagem do pra-
zo de decadência a partir de sua ocorrência. 

Nesse sentido já decidiu o Tribunal Federal de Recursos, em acórdão 
da lavra do Ministro Carlos Madeira, do qual transcrevemos o seguinte tre-
cho: "Cabe, assim, examinar se o § 4° do art. 150 regula apenas o direito de 
revisão do lançamento por homologação ou também o direito de lançar di-
retamente o tributo. Fábio Fanucchi assinala que 'expirado esse prazo (que 
é o de decadência) sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado no sen-
tido de homologar a antecipação ou de, substituindo-se na ação do sujeito 
passivo obrigado a ela, lançar diretamente o tributo, considerar-se-á homo-
logada a antecipação de pagamento ou, extinto o direito de proceder a lança- 

Pedro Roberto Decomain: "Se não efetuar o lançamento de ofício, por diferença even-
tualmente verificada, dentro do prazo mencionado, decairá desse direito, e o crédito 
tributário será considerado definitivamente extinto." (Anotações Código Tributário 
Nacional - Saraiva - 2000, p. 548) 
Rubens Gomes de Sousa, "Curso de Introdução ao Direito Tributário", Revista de 
Estudos Fiscais - Centro de Estudos dos Agentes Fiscais do Imposto de Consumo, 
número 2, São Paulo, fev. de 1949, p. 59. 
Rubens Gomes de Sousa, obra citada, p. 62.  

SCHUBERT DE 

mento direto, extinguindo-se, por cor 
se for comprovada a ocorrência de d 
Direito Tributário Brasileiro; vol. 1, r 
dies a quo do prazo decadencial, regi 
no item 1 do art. 173 do CTN é que al 
dor, e neste, de lançamento. Aquele ar 
de suporte fático. Se a lei prevê que a 1 

qualificação jurídica e conseqüente im 
pletamente, depois do prazo, da sua in 
considerar também extinto o direito d 
é só o direito de lançar que caduca, m 
ocorridos mais de cinco anos antes da 

Também o Supremo Tribunal] 
4°  do art. 150 do CTN, a Fazenda ten 
fato gerador, para rever o chamado ai 
passivo.52  Embora se utilizando de tem 
básicas do lançamento adotadas neste 
xou claro que para o exercício do direi 
de revisão, a Fazenda deve atender ao 
não aquele do inciso 1, do art. 173 do 

Assim, reafirmamos que o praz 
é prazo de decadência para a Fazenda 
sujeitos ao lançamento por homolog 
antecipado, e mais, havendo ou não e: 
vo sobre o tributo devido, é a partir da 
tam os cinco anos depois dos quais ni 
desde que disponha o fisco elementos q 
to do fato. A falta desses elementos dl 
prevista na ressalva posta no final do 
cia de dolo, fraude ou simulação, hip 
de cinco anos para exercer seu direitc 
do primeiro dia do exercício seguinte 
ter sido efetuado (CTN, art. 173, 1). 

9.2. Dos prazos previstos no art. 173 
O art. 173 do CTN, tem o segu 

"Art. 173 - O direito de a Faz 
butário extingue-se após 5 (ci 

51 Acde 12.03.1980,4T. d0TFR,Ap. 50.6: 
67:1361138 - Destacamos que esse enten 
219 do TFR, oriunda do julgamento do E. 

52 Agravo de Instrumento n° 110.431-7 SP, 
cão, DJU de 27.06.1986, ver íntegra in v 
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1- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamen-
to poderia ter sido efetuado; 
II - da data em que se tomar definitiva a decisão que houver anu-
lado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. 
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 tributá-
rio pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida prepa-
ratória indispensável ao lançamento." 

9.3. O prazo do inciso 1, do art. 173 
O prazo estabelecido no inciso 1 do artigo acima transcrito traduz o 

critério escolhido pelo legislador para realizar o princípio da segurancaju-
rídica, estabelecendo o prazo para a Fazenda constituir o crédito tribiário 
pelo lançamento. Este critério, entretanto, não se aplica aos tributos cuja 
legislação atribua ao sujeito passivo a obrigação de antecipar o pagamento, 
sem prévio exame da autoridade administrativa, para os quais o CTN adota 
critério próprio, previsto no § ,V do art. 150, conforme acima restou demons-
trado. 

9.4. O prazo do inciso II, do art. 173 
O inciso II do referido artigo traz hipótese de interrupção do prazo 

de decadência. Embora a doutrina e a jurisprudência considerem de manei-
ra uniforme que prazo de decadência não se interrompe ou se suspende, o 
Código estabeleceu tal hipótese. Essa é a posição de Paulo de Barros Car-
valho: "Demais disso, contrariando as insistentes construções do direito 
privado, pelas quais uma das particularidades do instituto da decadência está 
na circunstância de que o prazo que lhe antecede não se interrompe, nem 
se suspende, a postura do item II do art. 173 do Código Tributário Nacional 
desfaz qualquer convicção nesse sentido. ( ... ) A hipótese interruptiva apre-
senta-se clara e insofismável, brigando com a natureza do instituto cujas 
raízes foram recolhidas nas maturadas elaborações do Direito privado."" 

Hugo Machado ensina que "nada impede que a lei tributária atribua 
à Fazenda Pública novo prazo para o exercício do direito de lançar, que per-
manece inteiro porque a causa extintiva do crédito tributário não atingiu a 
relação obrigacional correspondente"." 

Assim, resta evidente que o prazo previsto no inciso II, do art. 173, 
do CTN trata de um prazo de decadência, que se inicia da data em que se 
tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lança-
mento anteriormente efetuado. 

Paulo de Barros Carvalho, Curso de Direito Tributário, lY ed., Saraiva, p. 461. 
Hugo de Brito Machado, Curso de Direito Tributário, 19 ed., 2 tiragem, Malheiros, 
São Paulo, 2001, p. 180. 
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9.5. O prazo do parágrafo único do e 
Certamente por influência dali 

interpretado o prazo previsto no parág 
indicativo de uma antecipação do pra 
do mesmo artigo. 55  

Marco Aurelio Greco lançou 
sustentando que trata o parágrafo úni 
não é de decadência e sim de perempc 
cesso administrativo oriundo da fase 

Não obstante tenha o Superio 
"tempo que decorre entre a notificaç 
nal da impugnação ou do recurso adn 
te, que, mantida a exigência fazendái 
acrescido dos juros e da correção m 
processo-administrativo fiscal não imp 
tituir definitivamente o credito tributa 
Tributário Nacional"", aqui também n 
Marco Aurelio Greco ao parágrafo úr 
vras de Hugo Machado, "não se pode 
tos administrativos de lançamento, poi 
cípio da segurança jurídica"." 

Fabio Fanucchi, A Decadência e a Pres 
butária, 2 ed., 2 tiragem, São Paulo, 19 

56  Marco Aurelio Greco, "Perempção no L 
tários no Direito Brasileiro e compara 
Ulhoa Canto, Forense, Rio de Janeiro, F 
Tributário. Lançamento Fiscal. 1. Dec 
buinte, (CTN, art. 145, i), o crédito tribul 
dência do direito de constituí-lo, porque 
to a desconstituição na própria via admini 
torna "litigioso" o credito, tirando-lhe a 
dizer, o crédito tributário pendente de di: 
qual também não se pode cogitar de pre 
constituição definitiva (CTN, art. 174). 
notificação do lançamento fiscal e a deci 
ministrativo corre contra o contribuinte, 
dera pelo debito originário acrescido de 
na tramitação do processo-administrativo 
de constituir definitivamente o crédito tril 
butário Nacional. Recurso especial não c 
Min. Ari Pargendler, DJU 30.09.1996, p 
Hugo de Brito Machado, Curso de Direii 
São Paulo, 2001, p. 179. O professor Hu, 
tese do professor Marco Aurelio Greco. 



000j o!Iamv  ojjuW jossojoid op osoi 

ESSO flO1OE 3 EOJiOO fl3U3U3 OEOEJA OflH ossojod O 6L1 d  'jQØ 	'0Ifl1d O5 'SOJ!OIUEIA 'U11F  Z "P° 61 'o.pJnq!J 
'SOJ!3qE 	'U321! 	"P2  61 'oJpJnqJj O 	.12U ap OsJfl 	'opuqoLW olpa op OflH Rç d 'EAm5 "p0 ET 'O!JpJnqJj 

(JqAoísMM lOA - 	199E d '96616OO flfa 'J0IPU0IEd 11V U1JA 

11 'dS-L9VEÇ dsj 'jz 'ris) ;opiooquoo ou IE!oodso OS1fl03 	[EUO!OEN ounq 
-Uj ogipoD OU OS1A01d ou ornpsu 'oJpnq11 OP9l0 O OUOUIEA!1!U!J3P 1!fl!1SU00 0J -nun o 'uuoj oroJA iod 'opnnm 
°!°'!P op o5duioiod,, E E3!Idui! ou JEOSIJ oA!1Eus!uTuIpE-oss000Jd op o5junu u os onb uio nnp np niotui os onb 'Ei 
EJUi0 	E EU10UOUI OEauOo Ep 3 sOinf sop opioso.io ouu1&io oiiqop oiod 

'EU 	1,10 op 'II 0510U1 OU O3STAOId o 
-uodsoi 'EupuoziJ E10UiX0 E EflhIEW 'onb 'oluinquwoo o rnuoo auoo 0A1E.nS!U!w 

OsinoOl op no o5Eundui! EP Pi1J OS!30P E 3 LEOS!J OiU0UIEUEI OP o5EoJPOu 
n nunn ou ounqu oipio op i . 	11 'NiD) E aflUO OJ.I000p onb oduioi O od112i0d z (17L1 1rE 	EAU!Uuop 0951n1su03  

EflS Ep 11Ev EU Ei0!U! 9S ozEld olho 'ouSijosoid op iEiioo opod os ou uI9quIEl pinb -.iod onb 'lo5uUi 013  O1!OJ!p 01)  O!OJOJi 
EIod ozi.i 'opiuqoo,, ias opod ou ossnosIp op ouopuod ouinqr.n oip.io o 'ioztp onq1w oipnqii 101  o onb opodun o 
.ionb (jjj 'çj i.io 'NID) 	E 014j-OUUIfl 'oi!poJo O 	EUJOI 	

( 
Ç;opoAid oiroirj  op soQ5oJoqoJ 

o5Eunduii 	opEunduIi,, JOJ Os 'EAIIE.IISIU!UIPE E!A Eud9Jd EU o5!n3flSUo0SOp  E 01 soíno olnitlsur  op ozoinjou o moo 
1o[ns E1SO EpU1E SEUI - Op!aIoXO TOJ oiToJTp O anbiod 'OI-JOIUSUOO 0j) Olianp Oj) UI0U -o.jdE OAUdnIJOIUI osoiodiq ir () o -Eoop mo JEjEJ opod os ou o - osixo pf ouinqtri oiip9Jo o 'Q 'Çf7j uE 'NLD)  'oiuinq 

Louo!OUN opinqu oJp9J op ELE -i.nuoo op o5500!JfloU E 	1!lJEd V E!0UP000a -I 	lEOskI O3UOWE5UE1, •O1.1)nq1JI 	Ç  
JÇ 	E0 	dd  '8861 'OITOUEf op Oi)J 'OSUOJOd 'OIUEJ E041fl mou 'odujonnjui os onu 000O3U0 O 

Op oll3q119 E U10EU0WOH 1110 sopnis 	'OpViVdUIO) a anapsvig ovaIlu  ou soupi 	- 1S0 0tOUp0OOp 013 OlfllflSUJ 013 S0pR 
-nq!.I souijauu 	U! 'ou1nquj O1UOUIE5U1r1 OU o5duio.Iod,, '00019 O!jOJflV O0JEjA Oltolip op S0Qflh1SUOO SOTUOISISU! 

06 d  't861 'OIflEd 005 'U10E1!1 2 "0  2 '!111xl -mD sonoa op oino  op oo5isod 
-lj,L EEUOSO 	'o!JpJnq!1j OVd.flu md qp3.masaid 5? a vioupvdaq  '1 'q33flUE5j oqEJ çç o 'opuodsns os no odmonoiui os o 

-iouom op moioplsuoo oiouprudsui 
ozoid 013 oo5dnnolui op osolodai  zi 

85OO!pJ1flÍ o5Uo1floS tp 0!dJO 
-uud o moo IoAjbodwoo 9 oou olsi onbjod'oiuouiuSULII op soAroi1s!u!mpo so 
-uoinip000id sop o5oznuo10 o iuunpo opod os ou,, 'opoqooJA 0flfl op SUJA 
-ojod sou 'onbjod 910 UI 1,10 op ooiui ojoiaod 00 00019 0!JOJflV OOJOJAI -suowop nolsoi omioo ouuojuoo 'oç 
.iod opop o5oToJdJo1ui  u souwis000 sou uiquinj inbo 'çI01.1000M ou1nquj OTOPONjjo sionb so oiod 'oArloJTs! 
oJp93 ou ols!AOid  ou OTflI!TSU! 'ouTnqLr1 oupoio O oluouJOA!1!ulJop 	1!1 'o1uomoodo Jodiooluo op oouq 
-suoo op ooiip op o5duiojod,, o oolIdull OU IOOSTJ 0A11OiTs!ulUJpOoss000Jd ofno soinqui  soo ooijdo os ou 'oiu 
013 O5O1!mOJ1 OU ujowop O o.qi1ouoUi O0JJO0 OP O SOJflr SOP oplosoiou miu 	oTip9Jo o 1!nl!Tsuoo opuoz 
ouuiuo njsqop ojod olopuodsol 'oupuozoj 0iouixo o opriuom 'onb '01 -nU ouo.inos op oidrouud o Jozqoo. 
-uinquiuoo O OJIUOO 01100 OAUOJSIUJUJpO OSiflOOl op no o5ounduií up 1°" O mnpoI o1uosuoJ  ouuoo 	 jo 11 	op 1 
-IJ OSi0Op O O ltjsg OTU0UI0UOJ op 05O0!JT1OU O 0.IjUO 01100013 onb oduioi,, 
o onb OpipiOOp u5ilsnf Op 10unqkL loijodnS O OUO1 oiuosqo ON 

901UoUIOõuOJ op OSOi0uuo3 OSOJ Op opunuo oAuoilsiunupo OSSOO .o1UouJ 
-oid o 11n10U00  005!j Op 01101113  Op o5dui2iod Op Ifls O O!0up000p  op 9 0U -odoid opipom ionbonb op 'oAissod 
onb 'ozoid oTuoJOJlp op EU! 110 op oo!up ojoiiod O 01011  onb  opuoiuosns -Tnqu2 oTTp9lo op o5in11Tsuo0 o oç 
'oAwsods!p osso oiqos zni OAOU omn noõuoj 00019 oqoinv oowW op opnjuoo 103SIA0Jd orou ozuid op c 

ss 	PUomsom op OS-0flUT1XO 0UJ0  OTSO OJOJOJ os oni 
I osioui ou olsrAold  opopTonpoo op ozuad op o5odiooiuo omn op OAnooipuT OpOflTOJo ououuououo owoun 
0m00 'j3 op  'ELE 110 0p 'O0!Ufl ojoiiod ou oTsiAold ozoid o opoToldloTuJ -fluo iotnoq onb osioop o otwugoj 
ujoi ouLnnop o 'sqoonuo 	oiqj op oõq op orounJJut iod OIUOUJOIJOJ 

op ooiuz ofvi&uvd op ozvd o ç6 -uoino5uo1 o onb uso olonbL,  omnos 

11fr 	OOVHOVLAj SVIYd 30  11JE8nHOS 3 ou 



442 	 LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO E DECADÊNCIA 

10. Conclusão 
Concluindo este estudo, procuramos responder, em apertada sínte-

se, as indagações formuladas pelo Professor Hugo Machado: 
1 - O tema "lançamento tributário e decadência" ainda suscita in-

teresse capaz de justificar uma pesquisa entre ou doutrinadores, oujá está 
suficientemente esclarecido na doutrina jurídica? 

Sim, especialmente no que diz respeito ao lançamento por homolo- 
gação. 

çç 
2 - O estudo do tema desperta interesse prático? 
Sim, uma vez que a atenta releitura dos dispositivos do CTN pode 

oferecer solução para muitos dos problemas que ainda dividem os Tribunais. 

3 - O tema tem sido freqüente na doutrina? 
Sim. A produção doutrinária antiga, todavia, mantém incrível atua- 

lidade. 

4 - Como a jurisprudência tem apreciado a questão do lançamento 
e da decadência? 

A jurisprudência tem optado por soluções casuísticas, e, em alguns 
casos, encontramos frontal contradição entre decisões do mesmo Tribunal. 

5- O que é lançamento tributário? É ato ou é procedimento? 
Segundo o CTN, lançamento é a atividade privativa da autoridade 

administrativa, vinculada e obrigatória, cuja finalidade é formalizar a obri-
gação tributária, através da verificação da ocorrência do fato gerador da 
obrigação correspondente, determinação da matéria tributável, cálculo do 
montante do tributo devido, identificação do sujeito passivo e, sendo caso, 
aplicação da aplicação da penalidade cabível. 

6- No direito brasileiro, existe tributo sem lançamento? Qual? 
A leitura dos dispositivos do CTN deixa fora de dúvida que o prin-

cípio da legalidade tributária, em sua inteireza, envolve e limita toda a ati-
vidade do Estado. Não só a criação ou aumento do tributo, mas também o 
dimensionamento da obrigação, a identificação do contribuinte e a cobran-
ça do respectivo pagamento, devem estrita obediência à lei. Por isso, pode-
mos dizer que no Brasil não existe tributo sem lançamento. 

7- Quais as modalidades de lançamento, e como se caracteriza cada 
uma delas? 

O CTN prevê três modalidades de lançamento, que se distinguem pela 
medida da participação do sujeito passivo. O lançamento de ofi'cio, no qual 
toda a atividade é desenvolvida pela autoridade fiscal. O lançamento por 
declaração, no qual o sujeito passivo apresenta uma declaração contendo 
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as informações sobre a matéria de fati 
fica a cargo da autoridade fiscal, que  
efetuar o pagamento. E, por fim, o k 
o contribuinte desenvolve toda a ati' 
devido e antecipa seu pagamento, fi 
posterior verificação dessa atividade 
logação. 

8 - Qual a distinção essencial 
o lançamento por homologação? 

No lançamento por homologa 
rar e antecipar o pagamento do tribut 
ração a obrigação do sujeito passivo 
contendo as informações sobre a rr 
efetivação. Nesta modalidade de lar 
depois, quando a autoridade admini 
informações prestadas pelo sujeito pa 
que faça o respectivo pagamento. AI( 
ção a extinção do crédito tributário o 
mento por homologação, em decor 
extinção do crédito tributário não se 
do, mas sim com a homologação exp 
ção desenvolvida pelo sujeito passi\ 
pagamento antecipado. 

9 - Objeto da homologação é 
ração do crédito tributário? 

O objeto da homologação ness 
to e sim a atividade desenvolvida pe] 
pagamento antecipado não desnatura 

10 - Se o sujeito passivo faz e 
forma o valor correspondente à auto 
pagamento correspondente, pode est 

a) Homologar a apuração e n 
pagamento, ou defender-se? 

Sim. Neste caso a administraçi 
pelo sujeito passivo. 

b) Nesta hipótese não se justi 
logo inscrito a quantia corresponden 

A notificação é sempre nece 
abertura da fase contenciosa do lança 
reito do contribuinte. 
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444 	 LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO E DECADÊNCIA SCHUBERT DE F 

c) Tem-se caso de lançamento por declaração, ou de lançamento de o tributo, uma vez que não depende, 
ofício? contribuinte e pode fãzê-lo até mesn 

Nesse caso o lançamento continua com a mesma natureza, ou seja, - 	tributo, passa a Fazenda a ter o direitc 
é lançamento por homologação, exigir do contribuinte o pagamento 

A notificação é sempre necessária, até mesmo para possibilitar a primeiro caso o direito substantivo d 
abertura da fase contenciosa do lançamento, que mesmo nesses casos, é di- decadência e no segundo o seu direito 
reito do contribuinte. crição. 

11 - Se o sujeito passivo faz a apuração do crédito tributário, 1e an- / 14 - O termo inicial do prazo 
tecipa o pagamento correspondente, o lançamento de eventuais diferenças fora modalidade de lançamento? 
é um lançamento de ofício, ou uma revisão de ofício de uni lançamento por A resposta para essa pergunti 
homologação? pergunta número 12. 

Conforme demonstramos, o lançamento realizado pela Fazenda de 
eventuais diferenças do valor do tributo sujeito ao lançamento por homolo- 15 - o prazo para fazer a revi 
gação é revisão do lançamento anterior, uma vez que a atividade que resul- lidade deste, ou será o mesmo em qu 
tou no pagamento parcial é homologada e apenas a diferença é objeto do O prazo para revisão depende lançamento revisor, revisto (CTN, art. 149, parágrafo úni 

12 - O que é a decadência do direito de lançam e qual o prazo em 
somente pode ser revisto no prazo de 
Os demais tipos de lançamento poden que esta se opera? 

Ocorre a decadência do direito de lançar quando esgotado o lapso art. 173 do CTN. 

temporal no qual este direito potestativo da Fazenda poderia por ela ter sido Entendemos que não existe dii 

exercido. 	 - lançamento, salvo ser a revisão nece 

O prazo é de cinco anos contados do fato gerador, para o lançamen- revist9. Realmente, a revisão está ser 

to dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação (CTN, art. 150, § 
rídico do lançamento revisto, inclusi 

4°). De fato, havendo ou não o pagamento antecipado, e mais, havendo ou cadência.  
não expressa informação do sujeito passivo sobre o tributo devido, é a par- 
tir da ocorrência do fato gerador que se contam os cinco anos depois dos 16 - A data da entrega da de 

quais não mais poderá ser exigido o tributo, desde que disponha o fisco de - 	relevância na contagem do prazo de 
elementos que lhe possibilitem ter o conhecimento do fato. A falta desses Não vemos nenhuma relação 
elementos de exteriorização do fato gerador está prevista na ressalva posta de rendimentos e os marcos para a c 
no final do § 4°  do art. 150, que trata da ocorrência de dolo, fraude ou si- fato, a entrega da declaração não se c 
mulação, hipótese na qual terá a Fazenda o prazo de cinco anos para exer- prevista no § 4°  do art. 150); nem es 
cer seu direito de realizar o lançamento, contados do primeiro dia do exer- termo inicial da contagem do prazo n 
cício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CM, 
art. 173, 1). 17- Uma vez impugnada a ex 

Para os demais tributos o prazo é de cinco anos, contados do primeiro tiva, temo fisco algum prazo para c 
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efe- que se dá o acertamento da relação i 
tuado, ou da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, rágrafo único, do art. 173, do CTN? 
por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado (CTN art. 173). Sim. A Fazenda está submetida 

para concluir a fase contenciosa do 
13 - Como se distingue decadência de prescrição, no Direito Tribu- fiscal), por força do parágrafo único 

tário? 
Essa distinção pode melhor ser entendida quando se parte da análi-

se do direito a ser exercitado. A Fazenda tem o direito potestativo de lançar 


