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RESUMO 

 
Para que uma norma seja jurídica, ou seja, para que ingresse no 

sistema de direito positivo, é indispensável o preenchimento de certos 
requisitos. Uma vez que ingressa no sistema jurídico, presume-se que essa 
norma é válida, ou seja; que foi produzida de acordo com o que prescreve a 
regra que a fundamenta (norma de competência).  

 
De fato, partimos da premissa de que a produção de uma norma 

jurídica decorre, sempre, da aplicação (incidência) de outra regra, também 
jurídica, sendo indispensável que a norma criada se subsuma àquilo que 
prescreve a norma que fundamenta sua criação. O problema é que nem sempre 
as normas são produzidas de acordo com o que prescrevem as normas 
superiores (normas primárias de competência). 

 
Quando os integrantes do sistema reconhecem que a norma é 

defeituosa – ou seja, sua produção se deu de maneira ilícita – abre-se espaço 
para a aplicação da sanção prevista na norma secundária de competência: 
nulidade da norma criada ilicitamente. 

 
Sendo o lançamento uma norma jurídica geral e concreta – que 

introduz no sistema outra regra, esta individual e concreta, responsável pela 
constituição do dever de pagar um determinado tributo – é possível que seja 
produzido de maneira irregular.  

 
A revisão do lançamento é inaugurada justamente quando o 

sujeito passivo do tributo, ou o próprio Fisco, crê que esta norma possui algum 
vício – seja em relação ao sujeito que a produziu, ao procedimento observado 
na sua confecção ou ao seu conteúdo (norma individual e concreta decorrente 
da aplicação da regra-matriz de incidência tributária). 

 
Pesquisando as disposições que disciplinam a revisão do 

lançamento, bem como os possíveis vícios a que está sujeito, verificamos que 
nem sempre acarretam a nulidade (não aplicação) dessa norma.  

 
Concluímos, assim, que, ainda que se o lançamento for 

considerado defeituoso, poderá ser: (i) mantido nos seus exatos termos; (ii) 
corrigido (convalidação); (iii) ou anulado total ou parcialmente. A revisão do 
lançamento, portanto, nem sempre culminará com sua supressão do sistema. 
 
Palavras chave: lançamento, revisão, vício, nulidade 
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ABSTRACT 

 
For a rule to be legal, in other words, for it to join the system of 

positive law, it is essential the fulfillment of certain conditions. Once it entered 
the legal system, it is assumed that this rule is valid, ie, that it was enacted in 
accordance with the prescription of its base rule (rule of competence). 

 
In fact, we start from the premise that the production of a legal 

rule arises, always, from the appliance (incidence) of another rule, also legal, 
being essential that the created rule is subsumed to the rule which bases its 
creation. The problem is that the rules are not always enacted in accordance 
with the prescription of the higher rules (primary rules of competence). 

 
When the members of the system acknowledge that the rule is 

flawed – that is, it was produced illicitly – it is opened room for the 
application of the penalty provided by the secondary rule of competence: 
invalidity of the rule illegally created. 

 
Being the assessment a general and concrete legal rule – which 

introduces into the system another rule, this one individual and concrete, 
responsible for the formation of the obligation to pay a specific tax – it may 
have been enacted illegally. 
 

The review of the assessment is unveiled exactly when the 
taxable person, or the Treasury itself, believes that this rule is flawed – 
whether related to the person that produced it, to the followed procedure in its 
drafting or to its contents (individual and concrete rule due the appliance of 
the tax incidence-matrix rule). 

 
Searching the rules which regulate the review of the assessment, 

as well as the possible defects to which is subdued, we verify that this not 
always leads to invalidity (not application) of that rule. 

 
We conclude, therefore, that, even if the assessment is claimed to 

be flawed, it may be: (i) sustained in its exact terms; (ii) refined 
(convalidation); (iii) or entirely or partially revoked. The review of the 
assessment, thus, does not always with its effacement from the system. 
 
Key words: assessment, review, defect, invalidity. 
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Introdução1 

Por meio do lançamento as autoridades administrativas 

promovem a aplicação das normas jurídicas tributárias, introduzindo uma nova 

regra no sistema que certifica a ocorrência de um fato jurídico tributário e 

constitui a correspondente relação jurídica. 

Todavia, nem sempre tal atividade é realizada nos estritos termos 

da lei. Ao comparar a norma jurídica introduzida no ordenamento pelo sujeito 

competente com a regra que fundamentou sua produção, muitas vezes 

verifica-se certo desajuste entre tais comandos.  

Uma vez constatado o vício, diversas são as soluções aplicáveis. 

Muitas vezes, pela sua pouca gravidade – “mera irregularidade” – a norma 

criada, apesar de em conflito com a norma superior que fundamentou sua 

produção, é mantida nos seus exatos termos, produzindo seus regulares 

efeitos. Em outras situações, admite-se que esses vícios sejam corrigidos 

(convalidação). Quando, porém, o vício é considerado grave, é possível a 

supressão total ou parcial da regra.  

O ponto em comum a todas essas soluções, como é possível 

perceber, é que sua aplicação está condicionada à verificação de um vício. E 

                                                 
1  Ao tratar do papel da “Introdução” na composição de um trabalho científico, João Maurício 

Adeodato observa que se trata de parte essencial de qualquer obra, pois “ressalta a 
importância do tema, justifica sua escolha, explicita sua metodologia, resume o conteúdo 
daquilo que espera o leitor”. (Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São 
Paulo: Saraiva, 2002, p. 01) Diante dessas considerações, optamos por incluir, na introdução 
deste trabalho, não apenas um resumo das questões que serão aqui tratadas, mas também as 
premissas das quais partiremos e a maneira como o tema por nós escolhido será abordado. 



 

 

 

20 

isso se faz justamente por meio de um processo de revisão. Mas quais, afinal, 

são os mecanismos para que tal processo se desenvolva? Quem pode inaugurá-

lo? Quais são os seus efeitos? É possível, por exemplo, que um lançamento 

seja convalidado? Se sim, em que situações?  

De fato, ao analisar casos concretos, verifica-se que não há uma 

definição exata dos limites e condições para que se dê a revisão do lançamento 

tributário. Pelo contrário. O que se tem é um campo cheio de incertezas e 

contradições. 

As dificuldades para definir o que é um vício formal, por 

exemplo, influem diretamente no prazo de que dispõe o Fisco para constituir o 

crédito tributário, nos termos do art. 173 do CTN. Por outro lado, a 

qualificação de inúmeros vícios como meras irregularidades tem levado à 

manutenção de relações jurídicas que não encontram qualquer fundamento na 

legislação vigente. 

A partir desses singelos exemplos, percebe-se que as 

divergências quanto à revisão do lançamento e seus efeitos têm reflexos 

sobremodo relevantes na legítima cobrança dos tributos regularmente 

instituídos pelos entes políticos. Por isso elegemos esse tema como objeto de 

nossos estudos. 

 

O direito positivo enquanto conjunto de normas jurídicas 

 

Optamos, neste trabalho, por uma abordagem estritamente 

normativa do fenômeno jurídico.2 Utilizaremos a expressão “direito”, 

                                                 
2  Norberto Bobbio, por exemplo, entende que “o melhor modo para aproximar-se da 

experiência jurídica e apreender seus traços característicos é considerar o direito como um 
conjunto de normas, ou regras de conduta” (Teoria da norma jurídica. São Paulo: EDIPRO, 
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portanto, como sinônimo de conjunto de normas jurídicas que têm por escopo 

regular as condutas humanas intersubjetivas.3  

Ressalte-se que, apesar de optarmos, em muitas situações pela 

expressão “ordenamento jurídico” para designar o direito positivo, isso não 

significa negar a condição de sistema ao conjunto de normas jurídicas.4 Afinal, 

o ordenamento jurídico é dotado da racionalidade e organização que 

distinguem os sistemas de outras organizações,5 pois há uma totalidade de 

elementos – normas jurídicas: (i) reunidos por uma característica comum – 

regular a conduta humana; e (ii) organizados segundo certos padrões – 

hierarquia normativa, introdução por autoridade competente etc. 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
2005, p. 23). Não compartilhamos desse posicionamento, pois, a nosso ver, nenhuma forma 
de aproximação do fenômeno jurídico é mais ou menos correta. Apenas nos parece que a 
abordagem normativa, para os fins desse trabalho, é a mais adequada.  

3  “As normas de uma ordem jurídica regulam a conduta humana. […] Na medida, porém, em 
que a ordem jurídica é uma ordem social, ela somente regula, de uma maneira positiva, a 
conduta de um indivíduo enquanto esta se refere – imediata e mediatamente – a um outro 
indivíduo. É a conduta de um indivíduo em face de um, vários ou todos os outros indivíduos, 
a conduta recíproca dos indivíduos, que constitui o objeto desta regulamentação.” (KELSEN, 
Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2006, pp. 33-34) 

4  Não acatamos, aqui, a distinção proposta por Gregório Robles, que reserva significações 
distintas para os termos “ordenamento” e “sistema”. De acordo com este autor, “el 
ordenamiento es el texto jurídico en bruto en su totalidad, compuesto por textos concretos, 
los cuales son el resultado de decisiones concretas”. Sistema jurídico, em contrapartida, seria 
“el resultado de la elaboración doctrinal o científica del texto bruto del ordenamiento. El 
sistema implica la ordenación del material jurídico y su interpretación. Es la presentación del 
derecho de una manera sistemática, conceptualmente depurada, libre de contradicciones y de 
ambigüedades”. (Teoria del derecho: fundamentos de teoria comunicacional del derecho. V. 
1, Madrid: Civitas, 1998, p.111) 

5  Segundo Lourival Vilanova, “onde há sistema há relações e elementos, que se articulam 
segundo leis”. (Estruturas lógicas e o sistema do direito positivo. São Paulo: Noeses, 2005, 
p. 87) 
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Nosso objeto de estudos: normas que disciplinam a revisibilidade do 

lançamento 

 

Ao delimitar nosso objeto de estudos, deparamos-nos com dois 

problemas: (i) se optássemos pelo estudo de apenas uma reduzida porção do 

direito positivo, poderíamos restringir sobremaneira a aplicação de nossas 

conclusões; por outro lado, (ii) se o estudo fosse dirigido a características 

presentes em todos os elementos do direito positivo, o aprofundamento teórico 

ficaria seriamente prejudicado e correríamos o risco de construir um estudo 

superficial sobre o direito positivo.6  

Para evitar esses inconvenientes, optamos pelo seguinte 

caminho:  

(i) realizamos sucessivos cortes no nosso objeto – o direito positivo –, 

de forma a restringir os elementos que serão analisados – no caso, as 

normas que regulam a revisão do lançamento tributário;7 

(ii)  esse corte, contudo, foi feito de modo a não restringir o âmbito de 

aplicação de nossas conclusões. Em outras palavras: optamos pelo 

estudo de um tema que envolve conceitos suficientemente abstratos 

                                                 
6  Como destaca Tácio Lacerda Gama, ao estudarmos o direito positivo, podemos adotar dois 

caminhos: (i) reduzir sua amplitude semântica, realizando sucessivos cortes (abstração 
isoladora), até chegarmos a um pequeno número de elementos que serão objeto de análise; ou 
(ii) partir da análise de características presentes em todos os elementos que compõem o 
conjunto. A primeira hipótese, conquanto possibilite um estudo consistente do objeto, 
restringe sua aplicação, uma vez que se fala muito sobre quase nada. Em contrapartida, a 
segunda, apesar de garantir o estudo de uma gama imensa de elementos, não permite o 
aprofundamento das reflexões. (Competência tributária: fundamentos para uma teoria da 
nulidade. São Paulo: Noeses, 2009, p. 13 e seguintes.) 

7  Esse expediente é denominado pela doutrina como “abstração isoladora”: operação por meio 
da qual o sujeito cognoscente isola uma propriedade de um objeto empírico, que se manifesta 
em conjunto com outras, para falar sobre ela. Por meio da abstração isoladora “a mente 
humana provoca um corte conceptual, de modo que logra separar o inseparável”. 
(CARVALHO. Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. São Paulo: Noeses, 
2009, p. 74) 
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para se relacionar, ainda que indiretamente, com a totalidade das 

normas jurídicas. 

Com efeito, apesar de o lançamento ser uma figura afeta ao 

campo do direito tributário, o conceito de aplicação, do qual ele é espécie, 

ocupa lugar de destaque no ordenamento jurídico como um todo. Afinal, é 

qualidade comum a toda e qualquer norma jurídica, estando aí inseridas as 

normas tributárias, o fato de serem o resultado da aplicação de outra norma.8  

Portanto, o estudo de seus aspectos permite não só a produção de 

uma teoria consistente – posto que a análise fica limitada à uma porção do 

direito positivo –, mas também relevante – uma vez que envolve inúmeros 

conceitos que se relacionam com a totalidade das normas jurídicas.  

Na elaboração desse trabalho, tomaremos como ponto de partida 

as normas jurídicas que, direta ou indiretamente, tratam da revisão do 

lançamento tributário. Ao voltarmos nossas atenções para essas regras, 

esperamos responder às seguintes perguntas: (i) que é revisão do lançamento? 

(ii) em que hipóteses essa revisão é possível? (iii) quais vícios autorizam a 

revisão? (iv) quem pode requerer a revisão do lançamento e quais são os seus 

efeitos? 

                                                 
8  De fato, a regra é que todas as normas jurídicas são resultado da aplicação de uma outra 

norma. Todavia, no ápice da pirâmide normativa não é isso que se verifica. Com efeito, 
veremos mais a frente que o direito é uma estrutura escalonada cujo ápice é ocupado pelo que 
Kelsen denominou “norma hipotética fundamental”. Esse é fundamento de validade da 
Constituição, norma que ocupa o posto imediatamente inferior na pirâmide normativa. 
Todavia, a norma hipotética fundamental não é uma norma posta, mas pressuposta. A 
Constituição, portanto, não encontra fundamento em nenhuma norma posta, sendo exceção à 
regra ora contrastada. 
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Na busca por possíveis soluções a esses questionamentos, 

procuraremos observar as regras sintáticas e eliminar eventuais imprecisões 

semânticas.9  

 Além disso, delimitaremos, logo de início, o enfoque teórico que 

pretendemos adotar – o objetivo da nossa investigação –, bem como o 

método10 pelo qual optamos – o caminho que iremos percorrer para conhecer e 

bem descrever o objeto de estudos.11 

 

O enfoque teórico 

 

De acordo com Tércio Sampaio Ferraz Júnior, é possível 

investigar um problema sob duas perspectivas: “ou acentuando o aspecto 

pergunta, ou acentuando o aspecto resposta”.12 No primeiro caso, estaremos 

diante de um enfoque zetético; no segundo, de um enfoque dogmático. 

No presente trabalho, optamos pelo modelo dogmático, pois 

nosso objetivo, como já destacado, é oferecer soluções a determinadas 

                                                 
9  Alda Judith Alves-Mazzotti e Fernando Gewandsznajder, ao expor algumas teorias sobre os 

requisitos para que determinado conhecimento seja qualificado como científico, afirmam que 
“a preocupação com a clareza do discurso científico, de modo a permitir a crítica 
fundamentada, é comum a todos os autores citados. Essa posição é dificilmente contestável, 
uma vez que não há como negar que o desenvolvimento da ciência não é uma tarefa de um 
pesquisador solitário e sim uma criação coletiva da comunidade científica. Ter preocupação 
com a clareza não significa ignorar o fato de que nem sempre possível comunicar a todos, de 
modo inequívoco, o que se quer dizer, como têm demonstrado os lingüistas pós-
estruturalistas contemporâneos. Mas, exatamente porque os padrões narrativos, as estruturas 
retóricas, a sintaxe e os campos semânticos afetam o discurso científico (Schnitman, 1996) é 
que a preocupação com a redução da ambigüidade deve estar presente”. (O método nas 
ciências naturais e sociais. São Paulo: Pioneira, 2000, p. 126) 

10  A depender do método adotado, diferentes serão as regras aplicáveis às proposições 
resultantes da aproximação com o objeto. Com efeito, enunciados produzidos de acordo com 
um método não se relacionam com enunciados resultantes de outro.  

11  Afinal, como adverte Paulo de Barros Carvalho, “não há como abrir mão da uniformidade na 
apreciação do objeto”. (Direito tributário, linguagem e método, p. 6) 

12  Introdução ao estudo do direito. 6ª Ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 18. 
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perguntas e, para isso, não podemos questionar as premissas das quais 

partimos. 

Com efeito, as ciências dogmáticas se distinguem das demais 

justamente por estarem subordinadas ao princípio da não-negação dos pontos 

de partida, o qual implica a aceitação incondicional das premissas fixadas no 

início do trabalho.13 

Portanto, delimitaremos, de início, todos os postulados que vão 

orientar a nossa pesquisa, os quais não serão objeto de discussão no curso do 

trabalho. Pretendemos, com isso: (i) limitar as questões a serem solucionadas; 

(ii) delimitar nosso sistema de referência; e, ao mesmo tempo, (iii) permitir a 

verificabilidade de nossas conclusões. Afinal, as respostas oferecidas terão que 

se ajustas às premissas fixadas.  

 

O método 

 

Como já afirmado, o objetivo desse trabalho é examinar as 

normas que disciplinam, direta ou indiretamente, a questão da revisibilidade 

do lançamento. Nosso estudo está, pois, direcionado a uma porção do direito 

positivo. 

Para garantir eficiência na elaboração do estudo, optamos pelo 

método hermenêutico-analítico, já que possibilita um exame consistente dos 

                                                 
13  “Uma disciplina pode ser definida como dogmática à medida que considera certas premissas, 

em si e por si arbitrárias (isto é, resultantes de uma decisão), como vinculantes para o estudo, 
renunciado-se, assim, ao postulado da pesquisa independente. Ao contrário das disciplinas 
zetéticas, cujas questões são infinitas, as dogmáticas tratam de questões finitas. Por isso 
podemos dizer que elas são regidas pelo que chamaremos de princípio da proibição da 
negação, isto é, princípio da não-negação dos pontos de partida das séries argumentativas 
(...).” (Tércio Sampaio Ferraz Júnior, Introdução ao estudo do direito, p. 25) 
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aspectos sintático, semântico e pragmático do direito.14 Afinal, o direito 

positivo, por estar vertido em linguagem,15 pode ser estudado sob essas três 

perspectivas. 

A postura analítica permite a decomposição do discurso jurídico, 

garantindo, assim, o estudo minucioso de cada um desses âmbitos. A postura 

hermenêutica, por sua vez, permite o contato não apenas com o sentido dos 

textos positivados, mas também com as referências culturais que serviram de 

base para sua construção. Além disso, facilita o estudo do aspecto pragmático, 

na medida em que a investigação dos sentidos passa pelos usos que as pessoas 

fazem das palavras.16 

Numa síntese: a opção por esse método é motivada justamente 

pelo fato de ele reunir duas posturas cognoscentes – analítica e hermenêutica – 

que, apesar de distintas, se complementam, garantindo o estudo de todos os 

planos da linguagem jurídica. 

 

                                                 
14  “Tomamos o direito como um corpo de linguagem e, neste sentido, o método analítico 

mostra-se eficiente para o seu conhecimento. Com ele, e amparados nas Ciências da 
Linguagem e com auxílio da Lógica, realizamos a decomposição do discurso jurídico, para 
estudá-lo minuciosamente em seus âmbitos sintático (estrutural), semântico (significativo) e 
pragmático (prático – de aplicação) para construirmos a unicidade do objeto por meio de seu 
detalhamento. Mas, por outro lado, quando lidamos com os valores imersos na linguagem 
jurídica, ou seja, com os fins que a permeiam, pressupomos a hermenêutica. Com ela 
entramos em contato com o sentido dos textos positivados e com os referenciais culturais que 
os informam.” (CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito: o 
constructivismo lógico-semântico. São Paulo: Noeses, 2009, p. 82.) 

15  Como assevera Paulo de Barros Carvalho, “o direito positivo está vertido numa linguagem, 
que é seu modo de expressão” (Curso de direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 2.) 

16  “O constructivismo de que falamos é método de trabalho, simples na sua concepção, mas 
objetivo e fecundo nos seus resultados, apto a explorar, com o rigor possível, as estruturas 
lógico-sintáticas do texto examinado, abrindo desse modo o caminho às atribuições de 
sentido, dentro delas as estipulações axiológicas tão vivas no ato cognoscente dos objetos da 
cultura. Óbvio que a dimensão pragmática não poderia estar ausente, pois a estabilidade das 
significações é uma função do uso e as relações entre signo e seus utentes são estudadas 
naquela instância.” (CARVALHO, Paulo de Barros. Prefácio ao livro “Curso de teoria geral 
do direito: o constructivismo lógico-semântico”, de Aurora Tomazini de Carvalho. São 
Paulo: Noeses, 2009) 



 

 

 

27 

Plano da exposição 

 

O lançamento tributário, enquanto elemento integrante do direito 

positivo, não é outra coisa senão uma norma jurídica que, a semelhança das 

demais regras, é resultado da aplicação de outra norma. 

Por conta disso, iniciaremos o presente trabalho definindo o que 

é uma norma jurídica e quais os requisitos que deve preencher para ser 

qualificada como jurídica. Ainda no primeiro capítulo, faremos uma breve 

digressão a respeito da estrutura das normas jurídicas para, logo após, 

tratarmos da questão da validade dessas regras, conceito de fundamental 

importância no desenvolvimento desta pesquisa. 

Feito isso, passaremos, no segundo capítulo, a uma breve 

exposição sobre o processo de positivação/aplicação das normas jurídicas, 

com especial atenção para as principais teorias sobre a incidência normativa. 

Após uma análise genérica do conceito de aplicação das normas, 

conceituaremos uma de suas espécies, qual seja, o lançamento tributário, para, 

em momento posterior, explicar as situações em que é possível a sua revisão, 

quem pode fazê-lo e quando.  

O último e principal capítulo deste trabalho será dedicado à 

análise do conceito de revisão do lançamento e à determinação: (i) dos vícios 

que autorizam tal revisão; (ii) como se inicia essa revisão; e (iii) quais são os 

seus efeitos. 

Obviamente, não temos como objetivo oferecer uma resposta 

definitiva ao tema tratado, pela própria complexidade de que se reveste, mas 

tão-somente apresentar uma interpretação possível ao fenômeno em questão, 
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procurando contribuir para o desenvolvimento do estudo de um tema que, a 

nosso ver, é extremamente relevante. 
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CAPÍTULO I – Normas jurídicas: conceito e estrutura 

Sumário: 
1.1. Definição do conceito de norma jurídica. 1.2. Estrutura das normas jurídicas: 
norma primária + norma secundária. 1.3. Normas jurídicas; abstração e concretude 
X generalidade e individualidade. 1.4. Validade das normas jurídicas.  

 

Como afirmado em nota introdutória, a finalidade desse trabalho 

é estudar um dos aspectos do lançamento tributário, o qual, assim como as 

demais regras jurídicas, não é outra coisa senão o resultado da aplicação de 

outras normas.17 Neste contexto, torna-se imprescindível fixar, logo de início, 

o sentido em que empregamos a expressão “norma jurídica”. 

Essa locução, convém ressaltar, é imprecisa tanto sob o ponto de 

vista semântico quanto em relação aos aspectos sintáticos e pragmáticos. 

Afinal, encontramos dificuldades não apenas para delimitarmos sua denotação 

e conotação (análise semântica), mas também para determinar as palavras com 

as quais pode ser conectada (análise sintática) e as funções em que é utilizada 

(análise pragmática). 

A despeito disso, não podemos deixar de oferecer uma definição 

do conceito de “norma jurídica”, já que é condição de possibilidade de nosso 

estudo e, ao mesmo tempo, um limitador do âmbito de aplicação de nossas 

conclusões.  

                                                 
17  Como será destacado mais a frente (Capítulo 3), “lançamento”, em sentido estrito, é uma 

norma, resultado da aplicação da norma de competência, e que introduz no sistema uma regra 
cujo consequente prevê uma relação jurídica de natureza tributária.  
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1.1. Definição do conceito de norma jurídica 

1.1.1. O que é uma norma? 

 

A vida em sociedade se desenvolve num mundo de normas. 

Desde o nascimento até a morte, nossas ações são dirigidas nesta ou naquela 

direção por inúmeras regras, muitas delas jurídicas.18  

Todas essas prescrições apresentam distinções quanto ao seu 

conteúdo, às finalidades que perseguem, ao tipo de obrigação que fazem surgir 

e aos sujeitos a quem se dirigem. O elemento comum a todas elas é o fato de 

se manifestarem numa linguagem prescritiva,19 que “têm a finalidade de 

influenciar o comportamento dos indivíduos e dos grupos, de dirigir as ações 

dos indivíduos e dos grupos rumo a certos objetivos ao invés de rumo a 

outros”.20  

Hans Kelsen, ao tratar desse tema, depura ainda mais esse 

conceito, afirmando que, mais que um simples mandamento, as normas 

também conferem poderes – permitindo ou obrigando o seu exercício e até 

mesmo derrogando outras normas: 

 
                                                 
18  Como observa Norberto Bobbio: “Podemos comparar o nosso proceder na vida com o 

caminho de um pedestre em uma grande cidade: aqui a direção é proibida, lá a direção é 
obrigatória; e mesmo ali onde é livre, o lado da rua sobre o qual ele deve manter-se é 
rigorosamente sinalizado. Toda a nossa vida é repleta de placas indicativas, sendo que umas 
mandam e outras proíbem ter um certo comportamento. Muitas destas placas indicativas são 
constituídas por regras de direito. Podemos dizer desde já, mesmo em termos ainda 
genéricos, que o direito constitui uma parte notável, e talvez também a mais visível, da nossa 
experiência normativa.” (Teoria da norma jurídica, p. 24) 

19  “Teremos de compreender, [...] dentro do conceito de proposição, tanto os enunciados da 
linguagem descritiva de objetos, como os enunciados da linguagem prescritiva de situações 
objetivas, ou seja da linguagem cuja finalidade é ‘alterar a circunstância’, e cujo destinatário 
é o homem e sua conduta no universo social. Altera-se o mundo físico mediante o trabalho e 
a tecnologia, que o potencia em resultados. E altera-se o mundo social mediante a linguagem 
das normas, uma classe da qual é a linguagem das normas do Direito.” (Lourival Vilanova, 
Estruturas lógicas e o sistema de direito positivo, p. 41-42) 

20  Norberto Bobbio, Teoria da norma jurídica, p. 26. 
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A palavra “norma” procede do latim: norma, e na língua alemã tomou 
o caráter de uma palavra de origem estrangeira – se bem que não em 
caráter exclusivo, todavia primacial. Com o termo se designa um 
mandamento, uma prescrição, uma ordem. Mandamento não é, 
todavia, a única função de uma norma. Também conferir poderes, 
permitir, derrogar são funções de normas. 
 

Disso se conclui que o termo “norma” pode ser utilizado para 

designar todos os elementos que têm por objetivo dirigir as ações dos 

indivíduos. Surge, então, o seguinte questionamento: que requisitos eles 

precisam preencher para serem qualificados como jurídicos? É o que veremos 

a seguir.  

  

1.1.2. O que qualifica uma norma como jurídica? 

1.1.2.1. As acepções em que o termo “jurídico” pode ser empregado 

 

Antes de fixar os requisitos que devem ser preenchidos para que 

uma norma seja qualificada como jurídica é necessário chamar a atenção para 

o seguinte ponto: o termo “jurídico”, assim como as palavras “norma”, 

“direito, “lançamento” etc, não possui um campo de significação 

rigorosamente delimitado, o que pode suscitar certas imprecisões no discurso.  

Como assevera Riccardo Guastini,21 referido termo pode ser 

utilizado para designar tanto a linguagem prescritiva do direito – ou seja, os 

elementos linguísticos destinados a regular as condutas intersubjetivas (direito 

positivo) –, quanto o conjunto de proposições cuja finalidade é justamente 

descrever esses elementos de maneira metodológica, comunicando 

informações sobre como são as normas, como se relacionam etc (Ciência do 

Direito). 
                                                 
21  “O adjetivo ‘jurídico’ é ambíguo. Dependendo dos contextos, ‘jurídico’ pode significar: (a) 

do direito, próprio do direito, pertencente ao direito; (b) sobre o direito, que diz respeito ao 
direito, relativo ao direito.” (Das fontes às normas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 45) 
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De fato, a comunidade jurídica vem empregando esse adjetivo 

para designar dois corpos de linguagem (sistemas) completamente distintos, 

“cada qual portador de um tipo de organização lógica e de funções semânticas 

e pragmáticas diversas”:22 o direito positivo e a ciência que o descreve. É por 

essa razão que se torna importante indicar, com precisão, o sentido em que o 

termo “jurídico” é utilizado no discurso.  

No presente trabalho, utilizaremos esse termo justamente para 

designar a linguagem prescritiva do direito. Em outras palavras: o adjetivo 

indicará aquelas porções de linguagem, de índole prescritiva, que preenchem 

os requisitos prescritos pelo próprio direito positivo para dele fazer parte, ou 

seja, para manter relação de pertinência com esse sistema. 

 

1.1.2.2. Os requisitos eleitos pela doutrina para qualificar uma norma 

como jurídica 

 

O que faz um elemento pertencer ou não a um determinado 

conjunto é o fato de ele subsumir-se aos requisitos eleitos para a delimitação 

deste conjunto. E no direito não é diferente. 

De fato, para que uma prescrição possa integrar o conjunto 

“direito positivo”, é necessário que preencha determinadas características. 

Cumprindo essa condição, a norma pode ser qualificada como jurídica; do 

contrário, estaremos falando de uma norma moral, religiosa etc.  

Portanto, ao definir o conceito do adjetivo “jurídico”,23 não 

fazemos outra coisa senão delimitar os critérios a serem preenchidos para que 

                                                 
22  Paulo de Barros Carvalho, Curso de direito tributário, p.1. 
23  Como destaca Eurico Marcos Diniz de Santi, “toda definição é classificatória, à medida que 

compõe duas classes: a que atende e a que não atende ao critério do definiens (critérios de 
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um objeto integre a classe que ele denota. De forma mais direta: o intérprete, 

com esse expediente, delimita o conjunto de elementos que compõem o direito 

positivo.24 

Todavia, não há uniformidade alguma na doutrina quando se 

trata de enunciar os critérios que devem ser preenchidos para que determinada 

prescrição seja qualificada como jurídica e, portanto, integrante do conjunto 

denotado pela palavra “direito”. 

Paulo de Barros Carvalho, por exemplo, oferece, em princípio, 

dois critérios de ordem formal para distinguir as normas jurídicas, quais sejam: 

(i) linguagem de teor prescritivo produzida por autoridade competente; e (ii) 

mediante um determinado procedimento.25  

Todavia, ao analisar com mais cuidado a sua obra, nota-se que 

este autor, acompanhando a tese defendida por Hans Kelsen,26 elege como 

elemento caracterizador das normas jurídicas o fato de atrelarem um 

                                                                                                                                          
uso).” Por outro lado, “toda a classificação é também definitória, pois delimita o que é e o 
que não é ‘bem imóvel’, ‘salário’, ‘ato administrativo’ [...]”. ( Análise crítica das definições e 
classificações jurídicas como instrumentos para compreensão do direito. São Paulo: Max 
Limonad, 1999, p. 291) 

24  Trata-se, sem dúvida, de um ato classificatório, pois o intérprete, por meio da definição de 
um conceito, agrupa um conjunto de objetos por meio da escolha de determinados critérios. 
De fato, no ato de classificar, “agrupamos os objetos individuais em conjuntos ou classes e 
estabelecemos que um objeto pertencerá ou não a uma classe determinada quando reúna tais 
ou quais condições” (GUIBOURG, Ricardo A., GHIGLIANI, Alejandro M., GUARINONI, 
Ricardo V. Introduccion al conocimiento científico.  Buenos Aires: Editorial Universitário 
Buenos Aires, 1985, p. 38-39). 

25  De fato, ao tratar da validade das normas jurídicas, este autor afirma que ela “se confunde 
com a existência, de sorte que afirmar que u’a norma existe implica reconhecer sua validade, 
em face de determinado sistema jurídico. Do que se pode inferir, ou a norma existe, está no 
sistema e é, portanto, válida, ou não existe como norma jurídica ”. (Paulo de Barros 
Carvalho, Curso de direito tributário, p. 82-83 – grifamos) Portanto, ao enunciar os 
requisitos de validade da norma, não faz outra coisa senão determinar quais as características 
que determinada proposição deve ter para ser qualificada como jurídica. 

26  KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1986, 
p. 182 
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mandamento a uma penalidade que pode ser aplicada com o uso da força, 

mesmo contra a vontade dos seus destinatários.27 

Esse é, também, o critério que, para Norberto Bobbio, distingue 

as normas jurídicas das demais prescrições. Este renomado autor oferece, 

ainda, critérios de natureza material e subjetiva para distinguir as normas 

jurídicas das demais prescrições a que estamos sujeitos.28 

No âmbito material, essa distinção estaria relacionada ao fato de 

que uma norma só é jurídica quando regula condutas sociais, intersubjetivas e 

contingentes. Pouco importa ao direito positivo condutas necessárias ou 

impossíveis. Isso porque, no primeiro caso, a norma não poderá ser 

descumprida e, no segundo, ela nunca poderá ser aplicada. 

No âmbito subjetivo, as normas jurídicas se distinguiriam por 

terem sido produzidas pelo sujeito credenciado pelo ordenamento para tanto. 

Invertendo a perspectiva, é jurídica a norma imposta mesmo contra a vontade 

do destinatário. 

Há, ainda, autores que elencam como requisito para qualificar 

uma norma como jurídica o fato de a mensagem prescritiva poder ser aplicada. 

Alf Ross, por exemplo, ao tratar da validade das normas jurídicas – conceito 

que, para ele, equivale à existência – defende que o critério que separa as 

                                                 
27  Sobre esse aspecto, afirma Paulo de Barros Carvalho: “O conceito mais corrente, em nossos 

dias, é aquele que sublinha o caráter coativo do Direito […]. De fato, o Direito é 
essencialmente coativo, porém não é esse seu aspecto individualizador, já que outros 
sistemas são também coativos. […] O elemento caracterizador está na forma ou no modo 
com que a coatividade é exercida. Só o Direito coage mediante o emprego da força […]. Essa 
maneira de coagir, de garantir o cumprimento dos deveres estatuídos em suas regras, é que 
assinala o Direito, apartando-o de outros sistemas de normas.” (CARVALHO, Paulo de 
Barros. Teoria da norma jurídica. 5ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 32-33) 

28  BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Brasília: Editora Universidade de 
Brasília, 1999, p. 23. 
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normas válidas das não válidas é justamente possibilidade de aplicação pelo 

Poder Judiciário.29 30
 

Como é possível perceber, todos os critérios eleitos por esses 

autores apontam para aspectos distintos da mensagem prescritiva. Sua forma, 

seu conteúdo, aqueles que as criam e a quem se destina são aspectos que, no 

seu entender, são igualmente relevantes e que concorrem para segregar as 

normas jurídicas das demais. Isoladamente, porém, não atendem à necessidade 

de isolar as normas jurídicas de outros sistemas normativos vigentes na 

sociedade. Melhor dizendo: só a reunião de todos eles fundamenta a distinção 

entre o direito positivo e o não direito positivo.  

 

1.1.2.3. Nossa posição: norma jurídica é aquela que pode ser aplicada com 

o uso da força 

 

Acompanhando a doutrina de Hans Kelsen31 e Paulo de Barros 

Carvalho,32 entendemos que o critério que distingue as normas jurídicas das 

                                                 
29  “[...] um ordenamento jurídico nacional, considerado como um sistema vigente de normas, 

pode ser definido como o conjunto de normas que efetivamente operam na mente do juiz, 
porque ele as sente como socialmente obrigatória e por isso as acata. [...] somente os 
fenômenos jurídicos no sentido mais restrito – a aplicação do direito pelos tribunais – são 
decisivos para determinar a vigência das normas jurídicas. [...] A efetividade que condiciona 
a vigência das normas só pode, portanto, ser buscada na aplicação judicial do direito, não o 
podendo no direito em ação entre indivíduos particulares.” (ROSS, Alf. Direito e justiça. São 
Paulo: EDIPRO, 2003, p. 59-60) 

30  Hans Kelsen também ressalta a necessidade de um mínimo de eficácia para que a norma 
possa ser considerada jurídica. Segundo esse autor: “Uma ordem jurídica é considerada 
válida quando as suas normas são, numa consideração global, eficazes, quer dizer, são de 
fato observadas e aplicadas. [...] Por outro lado, também não se considera como válida uma 
norma que nunca é observada ou aplicada. E, de fato, uma norma jurídica pode perder a sua 
validade pelo fato de permanecer por longo tempo inaplicada ou inobservada, quer dizer, 
através da chamada desuetudo.” (Teoria pura do direito, p. 237) 

31  “Uma outra característica comum às ordem sociais a que chamamos Direito é que elas são 
ordens coativas, no sentido de que reagem contra as situações consideradas indesejáveis [...] 
com um ato de coação, isto é, com um mal – como a privação da vida, da saúde, da liberdade, 
de bens econômicos e outros – um mal que é aplicado ao destinatário mesmo contra sua 
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demais prescrições é justamente o fato de poderem ser aplicadas mediante o 

uso da força.  

Como a aplicação de uma norma, contra a vontade do 

destinatário, é atividade privativa do Poder Judiciário – no ordenamento 

jurídico brasileiro – podemos afirmar, em síntese, que norma jurídica é toda 

prescrição que pode ser aplicada pelo Poder Judiciário.  

Mas como pode o Judiciário determinar que normas está 

autorizado a aplicar mesmo contra a vontade dos destinatários?  

A resposta, a nosso ver, está na observância a três simples 

critérios: (i) emissão por pessoa credenciada pelo sistema como apta para nele 

inserir normas jurídicas; (ii) produção de acordo com uma forma prescrita pelo 

direito como própria para a produção de enunciados jurídicos; e (iii) finalidade 

de regular condutas intersubjetivas (matéria que interessa ao direito). 

Devemos, contudo, chamar a atenção para o seguinte ponto: o 

que é relevante, para qualificar uma prescrição como apta a ser aplicada pelo 

Poder Judiciário e, portanto, ser qualificada como “jurídica”, não é: (i) se a 

pessoa que a produziu é efetivamente competente para tanto; (ii) se o 

procedimento é aquele mesmo prescrito pelo sistema; e (iii) se a matéria é 

                                                                                                                                          
vontade, se necessário empregando até a força física – coativamente, portanto.” (Teoria pura 
do direito, p. 37-38) 

32  “O conceito mais corrente, em nossos dias, é aquele que sublinha o caráter coativo do Direito 
[…]. De fato, o Direito é essencialmente coativo, porém não é esse seu aspecto 
individualizador, já que outros sistemas são também coativos. […] O elemento caracterizador 
está na forma ou no modo com que a coatividade é exercida. Só o Direito coage mediante o 
emprego da força […]. Essa maneira de coagir, de garantir o cumprimento dos deveres 
estatuídos em suas regras, é que assinala o Direito, apartando-o de outros sistemas de 
normas.” (Teoria da norma jurídica, p. 32-33) 
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aquela autorizada pela norma de competência. Basta, aqui, o preenchimento 

genérico desses requisitos.33 

De fato, uma norma será jurídica independentemente do fato de a 

pessoa que a produziu ser competente para tanto; basta que esse sujeito seja 

competente para fazer algo dentro do sistema jurídico. O mesmo se pode dizer 

do procedimento: se foi observada uma das formas prescritas pelo direito para 

a produção da norma, ela será jurídica, ainda que o procedimento adotado não 

seja o correto para aquele caso específico. 

Entendemos que esse raciocínio pode – e deve – ser igualmente 

aplicado para a matéria sobre a qual dispõe a prescrição analisada. 

Destinando-se o direito a regular condutas intersubjetivas, poderá ser 

qualificada como jurídica toda norma que tenha como objeto essa espécie de 

conduta.34 

Sirvamo-nos de um exemplo para ilustrar essas afirmações: o 

Presidente da República, por meio de um Decreto, institui um empréstimo 

compulsório.  

 

                                                 
33  Este é justamente o posicionamento defendido por Aurora Tomazini de Carvalho. Ao tratar 

do tema validade – que, no seu entender, é conceito sinônimo de existência – esta autora 
deixa claro que esses requisitos devem ser preenchidos genericamente: “Devemos ter cuidado 
(...) ao afirmar que os critérios de validade das normas jurídicas são: autoridade competente + 
procedimento próprio, pois não consideramos, aqui, o perfeito enquadramento destes critérios 
(aferidos na enunciação-enunciada dos documentos normativos) com as normas jurídicas (de 
produção ou competência) que os regulam. (...) a validade de uma norma é aferida pela 
utilização dos critérios autoridade X procedimento, mas se a autoridade é mesmo a 
competente e se o procedimento é mesmo o prescrito como próprio pelo sistema, são 
constatações apenas possíveis de serem feitas a posteriori.” (Curso de teoria geral do 
direito: o constructivismo lógico-semântico, p. 684) 

34  É bom ressaltar que não se está diante de norma jurídica e, portanto, passível de aplicação 
pelo Poder Judiciário, quando impõe a prática de condutas necessárias ou impossíveis, pois 
no primeiro caso, a norma não poderá ser descumprida e, no segundo, ela nunca poderá ser 
aplicada. 
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Como é possível perceber, a matéria sobre a qual versa a norma 

interessa ao direito. Contudo, não foi observado o procedimento correto, nem 

a autoridade competente para disciplinar tal matéria. Afinal, o art. 145 da 

Constituição da República é expresso ao dispor que empréstimos 

compulsórios só podem ser instituídos por meio de lei complementar, cuja 

produção, por sua vez, cabe ao Poder Legislativo.  

Todavia, essa circunstância – não observância do procedimento e 

da forma –não impede que a norma introduzida pelo Presidente seja 

qualificada como jurídica, pois a pessoa que a produziu (Presidente) é pessoa 

credenciada pelo direito como apta a produzir novas normas jurídica. De igual 

forma, foi observado um dos procedimentos previstos no direito positivo para 

a elaboração de uma norma (promulgação de um decreto), bem como foi 

regulada matéria de interesse desse específico sistema. 

Pelo que foi exposto, é possível concluir que a analise do 

fenômeno jurídico necessariamente envolve dois momentos distintos:  

(i) 1º momento: verifica-se se a norma é jurídica, ou seja, se pode 

ser aplicada pelo Poder Judiciário, o que demanda o 

preenchimento de três requisitos: ter sido produzida por uma 

autoridade credenciada pelo direito para introduzir novas 

prescrições no sistema; observância de um dos procedimentos 

previstos em outras normas para introdução de novas normas; e 

matéria de interesse do direito;  

(ii)  2º momento: apura-se se a produção dessa norma se deu nos 

estritos termos prescritos pelas normas de competência, ou seja, 

se é válida ou inválida. 
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Como se percebe, eventuais vícios na produção da norma são 

apurados a posteriori, ou seja, após a sua introdução no sistema de direito 

positivo, o que ocorre com o preenchimento genérico de três requisitos 

(sujeito, procedimento e matéria) para fins de aplicação coercitiva pelo Poder 

Judiciário. 

Utilizaremos a expressão “norma jurídica”, portanto, para 

designar os elementos que: (i) foram produzidos por um sujeito competente 

dentro do direito; (ii) mediante um procedimento previsto no ordenamento; e 

(iii) cuja finalidade é dirigir as ações dos indivíduos, já que esses são os 

requisitos para que uma norma possa ser aplicada coercitivamente35 pelo 

Poder Judiciário em caso de descumprimento de suas disposições.  

 

1.1.2.4. A necessidade de publicação da norma para que possa ser 

considerada como elemento integrante do sistema jurídico 

 

Além dos critérios enunciados no item anterior, a norma, para 

ingressar no ordenamento jurídico, deve observar outro requisito de 

fundamental importância: a publicação no canal competente. 

O direito é texto. Não se pode negar, pois, que se trata de um 

sistema de comunicação. A análise, portanto, deve ser feita com base nos 

elementos do discurso, quais sejam: emissor, receptor, mensagem, código, 

contexto e canal. 

                                                 
35  “En efecto, la coercibilidad es aquella nota lógica o característica de la norma de derecho, 

consistente en que el precepto enlaza una sanción a la realización de un determinado 
supuesto. La sanción es la consecuencia de derecho o efecto jurídico, que puede ser 
interpretado como una reacción de la comunidad política en relación con el autor del 
supuesto. Y coacción es la ejecución forzada de la sanción, respecto del realizador del acto 
antijurídico, del autor del supuesto, cuando la misma no se cumple voluntariamente por êste.” 
(VALLADO BERRÓN, Fausto E. Teoría General del Derecho. México: UNAM Textos 
Universitários, 1972, p. 96) 
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A norma jurídica, nesse contexto comunicacional, ocupa a 

posição da mensagem, pois deflagra um significado relacionado com a 

ordenação das condutas intersubjetivas.  

Contudo, para que essa mensagem seja transmitida, não basta a 

simples observância dos requisitos de existência já mencionados. Essa 

transmissão só pode ser feita por meio de um canal adequado, ou seja, por 

meio de um suporte material que veicula a mensagem através do espaço e do 

tempo. No direito positivo, ele se traduz nos Diários Oficiais onde as leis são 

publicadas. 

Com efeito, só há que se falar em norma jurídica quando a regra 

chega ao conhecimento de todos os cidadãos, ao menos por presunção,36 

mediante a publicação pelo canal adequado. Ou seja, apenas ao ser 

publicado, o enunciado passa a existir no ordenamento. 

 

1.2. Estrutura das normas jurídicas: norma primária + norma secundária 

 

Apesar de os elementos destinados a regular o comportamento 

humano se manifestarem, sempre, numa linguagem de índole prescritiva, não 

são essas porções de texto, isoladamente, que disciplinam a conduta.  

À evidência, a linguagem prescritiva, assim como todos os 

demais sistemas linguísticos, não é outra coisa senão um conjunto símbolos, 

ou seja, signos arbitrariamente construídos para designar determinado objeto.37 

                                                 
36  O art. 3º da Lei de Introdução ao Código Civil, ao estabelecer que ninguém pode alegar que 

não conhece a lei, não faz outra coisa senão criar a presunção de que, com a publicação, 
todos os cidadãos passam a ter conhecimento da regra jurídica. 

37 “Um símbolo é um signo que perderia o caráter que o torna um signo se não houvesse um 
interpretante. Tal é o caso de qualquer elocução de discurso que significa apenas por força de 
compreender-se que possui essa significação.” (PEIRCE, Charles Sanders. Semiótica. São 
Paulo: Perspectiva, 2005, p. 74) 
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Afinal, a relação entre uma palavra e a coisa que ela representa é sempre fruto 

de uma decisão, não de um vínculo natural.38  

Neste contexto, não há como dizer que as palavras contêm um 

sentido em si mesmo, o qual deve ser extraído pelo intérprete, pois é a 

sociedade que lhe atribui uma ou outra significação. A base material do texto 

é, portanto, apenas o ponto de partida para alcançar o plano do conteúdo, que, 

no caso dos enunciados prescritivos que compõem o direito, corresponde 

justamente a uma proposição39 cuja finalidade é regular o comportamento.40 

Em razão da sua força prescritiva, essa proposição pode ser 

qualificada, em princípio, como norma, ou seja, como elemento destinado a 

regular a conduta humana.  

                                                 
38  Como observa Tércio Sampaio Ferraz Júnior, numa concepção convencionalista da língua – 

defendida pela teoria analítica, “a língua é vista como um sistema de signos, cuja relação com 
a realidade é estabelecida arbitrariamente pelos homens. Dado esse arbítrio, o que deve ser 
levado em conta é o uso (social ou técnico) dos conceitos, que pode variar de comunidade 
para comunidade. Desse moto, a caracterização de um conceito desloca-se da pretensão de se 
buscar a natureza ou essência de alguma coisa (que é a mesa?) para a investigação sobre os 
critérios vigentes de uso comum para usar uma palavra (como se emprega ‘mesa’?).” 
(Introdução ao estudo do direito, p. 13) 

39  “É oportuno relembrar que a palavra ‘enunciado’ quer aludir tanto à forma expressional, 
matéria empírica gravada nos documentos dos fatos comunicacionais, como ao sentido a ele 
atribuído. Assim, os enunciados pertencem à plataforma da literalidade textual, suporte físico 
de significações, ao mesmo tempo em que participam do plano de conteúdo, com o sentido 
que necessariamente suscitam. Distingue-se, por isso, o enunciado da proposição por ele 
expressa. Muitas vezes, de um único enunciado podemos chegar a duas ou mais proposições 
(sentidos), circunstância que indica ambiguidade. Entretanto, a recíproca também é 
verdadeira, porquanto de dois ou mais enunciados podemos, em alguns casos, construir 
apenas uma proposição (ou sentido).” (Paulo de Barros Carvalho, Curso de direito tributário, 
p. 117) 

40  “[...] os enunciados lingüísticos não contêm, em si mesmos, significações. São objetos 
percebidos pelos nossos órgãos sensoriais que, a partir de tais percepções, ensejam, intra-
subjetivamente, as correspondentes significações. São estímulos que desencadeiam em nós 
produções de sentido. Vê-se, desde agora, que não é correta a proposição segundo a qual, dos 
enunciados prescritivos do direito positivo, extraímos o conteúdo, sentido e alcance dos 
comandos jurídicos. Impossível seria retirar conteúdos de significação de entidades 
meramente físicas. De tais enunciados partimos, isto sim, para a construção das 
significações, dos sentidos, no processo conhecido como interpretação.” (CARVALHO, 
Paulo de Barros. Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 18-19) 
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Ocorre que, ao tomar contato com esses comandos, 

isoladamente, o destinatário encontra dificuldades para compreender a ordem 

que lhe é dada. Prescrições como “entregue a quantia x a alguém” ou “deixe 

de passar no local y” não são suficientes para a integral compreensão da 

mensagem prescritiva. Diante dessas ordens, logo surgem questões como: para 

quem devo pagar a quantia x ou porque não posso passar no local y?  

É certo, pois, que apenas a reunião de uma série de enunciados 

torna possível a compreensão do comando. Portanto, somente poderemos falar 

em “norma”, em sentido estrito, quando diante da reunião de todos os 

enunciados necessários para que a ordem seja compreendida. É o que 

chamamos de mínimo irredutível de manifestação do deôntico.41 

No caso das “normas jurídicas”, essa estrutura, é bom que se 

diga, será sempre constante: dois juízos condicionais e dependentes com 

idêntica estrutura sintática: vinculam um acontecimento (fato) a uma 

consequência, que é sempre uma relação jurídica.42 Sua composição 

semântica, contudo, é diversa.  

Com efeito, esses juízos condicionais – denominados pela 

doutrina de “norma primária” e “norma secundária”, respectivamente – apesar 

de possuírem idêntica esquematização formal [D(p→q)], têm conteúdos de 

significação diversos.  

                                                 
41  “[...] reconheço força prescritiva às frases isoladas dos textos positivados. Nada obstante, 

esse teor prescritivo não basta, ficando na dependência de integrações em unidades 
normativas, como mínimos deônticos completos. Somente a norma jurídica, tomada em sua 
integridade constitutiva, terá o condão de expressar o sentido cabal dos mandamentos da 
autoridade que legisla.” (Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência, p. 21) 

42  Como explica Paulo de Barros Carvalho, esses elementos se caracterizam por serem “um 
juízo hipotético em que o legislador (sentido amplo) imputa, ao acontecimento de um fato 
prescrito no antecedente, uma relação deôntica entre dois ou mais sujeitos, como 
conseqüência”. (CARVALHO, Paulo de Barros. “Sobre os princípios constitucionais 
tributários.” In Revista de Direito Tributário. São Paulo: RT, n. 55, p. 147) 
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A norma primária vincula a ocorrência de um fato a um 

determinado dever. A norma secundária, por sua vez, possibilita a aplicação 

coercitiva da norma primária, pelo Estado-juiz, em caso de descumprimento 

do dever por ela estatuído. Conecta-se, portanto, sintaticamente à norma 

primeira para estabelecer que, em caso de descumprimento de seus 

mandamentos, será aplicada mesmo contra a vontade do destinatário. Lourival 

Vilanova assim resume a estruturação da norma jurídica: 

 
Seguimos a teoria da estrutura dual da norma jurídica: consta de duas 
partes, que se denominam norma primária e norma secundária.  

Naquela, estatuem-se as relações deônticas direitos/deveres, como 
conseqüência da verificação dos pressupostos, fixados na proposição 
descritiva de situações fáticas ou situações já juridicamente 
qualificadas; nesta, preceituam-se as conseqüências sancionadoras, no 
pressuposto do não-cumprimento do estatuído na norma determinante 
da conduta juridicamente devida. 

Dizemos que há uma relação-de-ordem não-simétrica, a norma 
sancionadora pressupõe, primeiramente, a norma definidora da 
conduta exigida. Também, cremos com isso não ser possível 
considerar a norma que não sanciona como supérflua. Sem ela, carece 
de sentido a norma sancionadora. O Direito-norma, em sua 
integridade constitutiva, compõe-se de duas partes. Denominemos, em 
sentido inverso do da teoria kelseniana, norma primária a que estatui 
direitos/deveres (sentido amplo) e norma secundária a que vem em 
conseqüência da inobservância da conduta devida, justamente para 
sancionar seu inadimplemento (impô-la coativamente ou dar-lhe 
conduta substitutiva reparadora). As denominações adjetivas 
‘primária’ e ‘secundária’ não exprimem relações de ordem temporal 
ou causal, mas de antecedente lógico para conseqüente lógico.43 

 

Sob essa perspectiva, norma jurídica, em sentido estrito, seria 

aquela composta por uma norma (primária) que prescreve um dever 

(modalizado como permitido, proibido ou obrigatório) e por uma norma 

(secundária) que autoriza sua aplicação com o uso da força caso este dever não 

seja observado.  

                                                 
43  Lourival Vilanova, Estruturas lógicas e o sistema de direito positivo, p. 105-106. 
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De fato, levando em consideração que uma norma só é jurídica 

se puder ser aplicada coercitivamente caso seja descumprido seu mandamento, 

não poderemos falar em norma jurídica em sentido completo, sem que existam 

ao menos duas estruturas condicionais: uma prescrevendo um dever (relações 

de direito material ou substantivo) e outra permitindo sua aplicação coercitiva 

pelo Estado-juiz em caso de seu descumprimento (relações jurídicas de direito 

formal ou processual).44 

É importante ressaltar, no entanto, que alguns autores,45 apoiados 

na doutrina de Carlos Cossio, desmembram a norma primária, a fim de abarcar 

aquelas prescrições que, apesar de terem como pressuposto o não 

cumprimento de determinados deveres (assim como as normas secundárias), 

não disciplinam a aplicação coercitiva da norma primária. Em termos mais 

diretos: constituem relações jurídicas não de ordem processual, mas sim de 

cunho material. 

Com efeito, em muitas situações, o direito prescreve 

determinadas consequências em caso de descumprimento do dever prescrito 

na norma primária que não constituem providências a cargo do Estado-juiz (ou 

seja, não estão previstas em normas processuais). 

Ao analisar a legislação do Imposto sobre a Renda – IR (Lei nº 

9.430/96), por exemplo, é possível construir uma norma primária que, 

basicamente, estabelece que Dado o fato de auferir renda, deve ser a 

obrigação de pagar IR à União. 

                                                 
44  Hans Kelsen, a esse respeito, é enfático: “[...] se se pressupõe que cada norma jurídica geral 

seja a ligação de duas normas, das quais uma estabelece como devida uma certa conduta e a 
outra põe como devida a fixação de um condicional ato de coação por parte de um órgão 
judicial para o caso de violação desta norma.” (Teoria geral das normas, p. 68) 

45  Eurico Marcos Diniz de Santi é um dos autores que, apoiado nas lições de Carlos Cossio, 
desmembra a norma primária. Contudo, adota as nomenclaturas norma primária dispositiva e 
sancionadora no lugar de endonorma e perinorma. Cf. SANTI, Eurico Marcos Diniz de. 
Lançamento Tributário. São Paulo: Max Limonad, 2001, p. 41-42. 
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Mais à frente, porém, identificamos uma série de outras 

prescrições que, apesar de preverem, no seu antecedente, o descumprimento 

da norma primária – ou seja, o não pagamento do IR – seu consequente não 

faz referência a qualquer providência jurisdicional. Não se poderia, portanto, 

falar em norma secundária. Exemplo: 

Dado o fato de não pagar o IR, deve ser a obrigação de pagar multa de mora de 75% ou 

150%.46  

Dado o fato de não pagar o IR, deve ser a obrigação de pagar juros de mora.47 

O fato de existirem regras com esse teor já seria suficiente para 

justificar o desmembramento das normas primárias. No entanto, há, ainda, 

outra peculiaridade que reforça a necessidade dessa distinção: o fato de que, 

em muitas hipóteses, o antecedente da norma secundária só se configura se 

verificadas, também, as consequências previstas em regras como as citadas 

acima. 

Por essa razão, Carlos Cossio propõe a segregação das normas 

primárias em duas classes distintas, por ele nomeadas de endonorma e 

perinorma. A primeira prescreve o dever jurídico, cabendo à segunda 

prescrever determinada consequência jurídica não coercitiva caso aquele seja 

descumprido: 

                                                 
46  Art. 44.  Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:  

I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou 
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos 
de declaração inexata; 

§ 1o  O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos 
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, 
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. 

47  Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente 
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente. 

Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no respectivo 
vencimento, incidirão  juros de mora, calculados à taxa a que se refere o § 3º do art. 5º, a 
partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do 
pagamento e de um por cento no mês de pagamento. 
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La conducta efectiva, en tanto que intuición que verifica este 
concepto, es decir, en tanto que dato que llena este esquema, no puede 
estar, por lo tanto, sino en una u otra de sus mitades, según se ve em 
estos esquemas donde ponemos el concepto jurídico y, grisada, La 
conducta que él menciona: la norma jurídica completa, que en cuanto 
concepto adecuado al objeto ha de ser disyuntiva para referirse a la 
posibilitad de posibilidades y no solo a la posibilidad que se da, tiene 
dos miembros, a los que proponemos llamarlos endonorma 
(conceptuación de la prestación) y perinorma (conceptuación de la 
sanción), no sólo para terminar con el caos de las designaciones de 
normas primarias y secundaria que los diferentes autores usan com 
sentido opuesto, sino para subrayar que se trata de una norma única y 
no de dos normas, punto indispensable para entender el concepto de a 
norma jurídica como un juicio disyuntivo.48 
 

É possível, pois, construir uma norma jurídica composta, além da 

norma secundária, por duas normas primárias que estabelecem relações 

jurídicas de direito material. A diferença é que a primeira tem como suposto 

uma conduta lícita, enquanto a segunda prevê, no seu antecedente, um ilícito 

ao qual se imputa uma penalidade. 

Como já destacado, Carlos Cossio utiliza os termos endonorma e 

perinorma para diferencias tais regras. No entanto, é comum a utilização das 

expressões “norma primária dispositiva” e “norma primária sacionadora” para 

referir-se a cada uma dessas espécies normativas. 

Essa classificação, no entanto, pode causar certos ruídos no 

discurso, uma vez que o termo “sanção” não é unívoco, podendo ser utilizado 

para designar: (i) a relação jurídica prevista no consequente da perinorma em 

caso de descumprimento do dever prescrito pela endonorma; (ii) a relação 

jurídica prevista na norma secundária que habilita uma pessoa a pleitear certa 

                                                 
48  COSSIO, Carlos. La Teoría Egológica Del Derecho y el concepto jurídico de libertad. 

Buenos Aires: Abeledo-Perrot: 1964, p. 661. 
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providência junto ao Estado-juiz (exercício do direito de ação); e (iii) as 

consequências processuais decorrentes do exercício do direito de ação.49 

Em breve síntese, convém deixar consignado que “sanção”, em 

sentido estrito, é apenas a providência que o Estado-juiz aplica coativamente, 

a pedido do titular do direito violado, estando prevista, abstratamente, no 

consequente da norma secundária.50 

 

1.3. Normas jurídicas: abstração e concretude X generalidade e 

individualidade 

 

Muitos autores classificam as normas jurídicas segundo o 

conteúdo previsto no antecedente e no consequente dos juízos condicionais 

que a compõem.  

Com efeito, o acontecimento previsto no antecedente desses 

juízos (normas primárias ou norma secundária) pode mencionar um fato 

passado ou futuro. No primeiro caso, diz-se que a norma é concreta;51 no 

segundo, assume feição abstrata.52 No antecedente abstrato, ou hipótese, 

descrevem-se características que possibilitam a identificação de 

                                                 
49  SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Lançamento tributário. São Paulo: Max Limonad, 1996, p. 

38-39. 
50  Paulo de Barros Carvalho, Curso de direito tributário, p. 545-546. 
51  “Não há fato jurídico, em sentido técnico, sem norma jurídica”, diz Lourival Vilanova, e, 

noutro ponto, mais adiante, completa: “O constituírem-se ou desconstituírem-se fatos 
jurídicos depende de regras de formação do sistema.” (VILANOVA, Lourival. Causalidade e 
relação no direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 55) Noutras palavras, os fatos 
que não são constituídos segundo as regras do sistema não deveriam ter ingressado no 
sistema de direito positivo.  

52  Acaso previssem fatos impossíveis ou necessários, as normas nunca ou sempre incidiriam, 
representando um sem sentido jurídico, daí porque Lourival Vilanova (Causalidade e relação 
no direito, p. 11) insiste: “Se o dever-ser do normativo não conta com o poder ser da 
realidade, se defronta-se com o impossível-de-ser ou com o necessário-de-ser, o sistema 
normativo é supérfluo. Descabe querer impor uma causalidade normativa contrária à 
causalidade natural, ou contra a causalidade social.”  
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acontecimentos que são relevantes para aquele sistema normativo.53 O 

antecedente concreto da norma, por seu turno, volta-se para o passado, 

trazendo para o mundo jurídico um fato que já ocorreu no espaço e no tempo.  

O consequente desses juízos condicionais, por sua vez, 

descrevem sempre uma relação jurídica.54 Quando esse vínculo se dá entre 

sujeitos individualizados e envolve prestação igualmente determinada, a 

norma é denominada individual. Quando, porém, a previsão normativa não 

individualiza os sujeitos ou o objeto da relação, diz-se que a norma é geral.  

Combinando os atributos do antecedente e do consequente 

poderemos falar em normas gerais e abstratas, individuais e concretas, gerais e 

concretas e individuais e abstratas. 

 

1.4. Validade das normas jurídicas 

1.4.1. Teorias sobre a validade 

 

Diversos são os sentidos atribuídos pela ciência do direito ao 

termo “validade”. Dois modelos teóricos se destacam, para os fins do estudo: 

(i) o que equipara validade à existência da norma dentro do sistema jurídico; e 

(ii) aquele que considera validade como o atributo da norma criada em estrita 

observância aquilo que dispõe a norma de competência. 

                                                 
53  “A abertura por onde entram os fatos são as hipóteses fácticas; e suas conseqüências em fatos 

se transformam pela realização dos efeitos.” (Lourival Vilanova, Causalidade e relação no 
direito, p. 55) 

54  Paulo de Barros Carvalho define relação jurídica como sendo “vínculo abstrato segundo o 
qual, por força da imputação normativa, uma pessoa, chamada sujeito ativo, tem o direito 
subjetivo de exigir de outra, denominada de sujeito passivo, o cumprimento de uma 
determinada prestação”. (Curso de direito tributário, p. 278) No mesmo sentido são as 
palavras de Karl Engisch: “as conseqüências jurídicas, que nas regras de Direito aparecem 
ligadas às hipóteses legais, são constituídas por direitos e deveres”. (Introdução ao 
pensamento jurídico. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, p. 35) 
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De acordo com esse primeiro modelo, defendido por Kelsen, 

quando se afirma que uma norma vale, está-se reconhecendo que ela foi 

produzida de acordo com as normas superiores e, portanto, pode ser 

qualificada como jurídica.55 

Não há, pois, que se falar em norma jurídica inválida. Ou a 

norma é válida (regular) e, portanto, jurídica, ou é inválida (irregular) e, como 

consequência, não é jurídica.56  

É inegável, todavia, que ingressam no sistema jurídico normas 

que foram produzidas em desacordo com as normas de competência, quer 

dizer, que possuem certas irregularidades. Haveria, pois, um paradoxo no 

pensamento kelseniano: normas jurídicas inválidas. 

Para eliminar essa inconsistência em sua teoria, Kelsen defende 

que as normas de competência autorizariam o ingresso, no sistema jurídico, 

tanto de normas que foram produzidas de acordo com suas prescrições quanto 

aquelas cuja criação se deu de modo diverso: 

 
[...] o sentido das normas da Constituição que regulam a legiferação 
não é o de que as leis válidas só podem surgir pelo modo diretamente 
determinado na Constituição, mas que elas também podem surgir por 
outro modo, modo esse a determinar pelo próprio órgão legislativo. A 
Constituição dá ao legislador competência para, através de um 

                                                 
55  “Quando se diz: ‘uma norma vale’, admite-se essa norma como existente. ‘Validade’ é a 

específica existência da norma, que precisa ser distinguida da existência de fatos naturais, e 
especialmente da existência dos fatos pelos quais ela é produzida.” (Hans Kelsen, Teoria 
geral das normas, p. 3) 

56  No mesmo sentido é o posicionamento de Paulo de Barros Carvalho: “A validade não deve 
ser tida como predicado monádico, como propriedade ou como atributo que qualifica a 
norma jurídica. Tem status de relação: é o vínculo que se estabelece entre a proposição 
normativa, considerada na sua inteireza lógico-sintática e o sistema de direito posto, de tal 
sorte que ao dizermos que u’a norma ‘n’ é válida, estaremos expressando que ela pertencente 
ao sistema ‘S’. Ser norma é pertencer ao sistema, o ‘existir jurídico específico’ a que alude 
Kelsen. [...] Seja como for, ingressando no ordenamento pela satisfação dos requisitos que se 
fizerem necessários, identificamos a validade da norma jurídica, que assim se manterá até 
que deixe de pertencer ao sistema.” (Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência, 
p. 57) 
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processo diferente do diretamente determinado pelas normas 
constitucionais, criar normas jurídicas gerais e dar a estas normas um 
conteúdo diferente daquele que as normas da Constituição diretamente 
determinam. 
 

A norma de competência (regra superior) seria composta, então, 

por dois mandamentos: um que determina como a norma deve ser criada e 

outro que reconhece a possibilidade de produção da regra de maneira diversa 

daquela inicialmente prevista (cláusula alternativa tácita). Seriam válidas, 

portanto, tanto as normas produzidas de forma regular quanto aquelas criadas 

de maneira irregular, já que, para ambos os casos, haveria uma regra superior 

que lhe fundamentaria a validade.  

O mesmo não ocorre quando se defende que validade é um 

atributo das normas jurídicas. Para aqueles que, como Pontes de Miranda, 

adotam esse posicionamento, uma coisa é a existência da norma; outra, bem 

diferente, é a sua validade: 

 
1. EXISTIR E VALER – Para que algo valha é preciso que exista. 
Não tem sentido falar-se de validade ou de invalidade a respeito do 
que não existe. A questão da existência é questão prévia. Somente 
depois de se afirmar que existe é possível pensar-se em validade ou 
invalidade. Nem tudo que existe é suscetível de a seu respeito discutir-
se se vale, ou se não vale. Não há de afirmar nem de negar que o 
nascimento, ou a avulsão, ou o pagamento valha. Não tem sentido. 
Tão-pouco, a respeito do que não existe: se não houve ato jurídico, 
nada há que possa ser válido ou inválido. Os conceitos de validade ou 
de invalidade só se referem a atos jurídicos, isto é, a atos humanos que 
entraram (plano da existência) no mundo jurídico e se tornaram, 
assim, atos jurídicos.57 

 

 

 

                                                 
57  PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. Parte geral, t. 2. 

Rio de Janeiro: Borsoi, 1954, p. 7. 
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Para os adeptos dessa corrente, o fato de uma norma existir, 

ainda que tenha sido produzida ilicitamente, não autoriza que seja considerada 

válida. E a razão para tanto é o fato de empregarem o termo “validade” em 

sentido distinto daquele adotado por Kelsen e seus seguidores.  

Com efeito, a palavra “validade”, nesse sistema de referência, é 

utilizada para designar a relação de compatibilidade – ou incompatibilidade – 

que uma norma mantém com a regra que autoriza sua criação. Dessa forma, é 

possível que uma norma jurídica seja qualificada como válida ou inválida: 

válida é a norma que foi produzida de acordo com o que prescreve a regra que 

fundamenta a sua criação; inválida é aquela que viola essas prescrições. 

Analisando as teorias sobre o tema “validade”, nota-se que, em 

ambos os casos, o direito é compreendido como um conjunto do qual algumas 

normas fazem parte e outras não.  

 

  

 

Todavia, divergem quanto ao sentido que deve ser atribuído ao 

termo “validade”: alguns o utilizam como sinônimo de ingresso da norma no 

sistema jurídico, seja esse ingresso regular ou não (Kelsen); outros, em 

contrapartida, a utilizam para designar justamente a regularidade ou 

irregularidade da norma que ingressou no ordenamento (Pontes de Miranda): 

 

 

 

Norma Direito positivo 

Norma jurídica 
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Como é possível perceber, não há, propriamente, um conflito 

entre as teorias citadas. A divergência, em verdade, decorre do fato de não 

existir consenso quanto ao significado do termo “validade”.58 

                                                 
58  Ao analisar essas espécies de divergências, Genaro Carrió, utilizando como exemplo a 

palavra “direito”, observa o seguinte: É inútil nos propormos a discutir sobre o que vem a ser 
direito, por exemplo, sem, previamente, entrarmos num acordo sobre qual dos sentidos dessa 
palavra está em jogo, quer dizer, sem antes determinar qual o significado da palavra direito 
que está sendo utilizado. (Notas sobre derecho y lenguaje. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 
1994) 

Direito positivo 

Direito positivo 

Norma 

Validade = relação norma X 
sistema 

validade ≠ existência 

Norma jurídica 

Norma 
jurídica 

Norma 
jurídica 

Validade = criação 
regular ou irregular, 

em face do que 
estabelece a norma 

superior 

validade = existência 

Norma jurídica 
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Ocorre que, como observa Genaro Carrió, há como refutar, com 

base em argumentos fácticos, as acepções que um cientista opta por privilegiar 

na construção do seu discurso.  

Por exemplo: quando alguém toma “ordenamento jurídico” 

como sistema composto por regras justas, não há como refutar essa premissa. 

Ainda que existam regras não justas, o fato é que, se tomarmos ordenamento 

nesta acepção, teremos que aceitar que as regras não justas dele não fazem 

parte. Podemos apenas argumentar acerca das desvantagens em adotar 

definição semelhante. 

Não cabe ao cientista do direito, portanto, discutir a veracidade 

ou falsidade das definições elaboradas para o termo “validade”, mas tão-

somente adotar aquela que lhe seja mais útil, deixando-a expressa, uma vez 

que serve como parâmetro para a verificação da veracidade de suas 

conclusões. 

 

1.4.2. Teorias sobre a validade e o sistema dos observadores e dos 

participantes 

 

Hans Kelsen59 e Herbert L. Hart,60 ao formularem suas teorias 

sobre o sistema jurídico, fazem uma importante distinção entre os sujeitos que 

                                                 
59  Ao examinar o tema da interpretação, Kelsen assinala, logo de início, que “existem duas 

espécies de interpretação que devem ser distinguidas claramente uma da outra: a 
interpretação do Direito pelo órgão que o aplica, e a interpretação do Direito que não é 
realizada por um órgão jurídico, mas por uma pessoa privada e, especialmente, pela ciência 
jurídica.” (Teoria pura do direito, p. 388) Mais a frente, distingue essas interpretações nos 
seguintes termos: “A interpretação feita pelo órgão aplicador do Direito é sempre autêntica. 
[...] Da interpretação através de um órgão aplicador do Direito distingue-se toda e qualquer 
outra interpretação pelo fato de não ser autêntica, isto é, pelo fato de não criar Direito.” (Op. 
cit., p. 394-395) 

60  “[...] uma afirmação interna [...] manifesta o ponto de vista interno e é naturalmente usada 
por quem, aceitando a regra de reconhecimento e sem declarar o facto de que é aceite, aplica 
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interpretam o direito para aplicá-lo e aqueles que o fazem com a finalidade de 

descrevê-lo. Kelsen chama os primeiros de intérpretes autênticos e os 

segundos, de intérpretes não-autênticos. Hart, por outro lado, os denomina 

participantes e observadores, respectivamente.  

Com essa dicotomia, referidos autores pretendem demonstrar 

não apenas que o direito pode ser analisado sob dois pontos de vista, mas 

também que o resultado dessas análises necessariamente é diverso. De fato, 

aqueles que interpretam o direito para aplicá-lo (participantes) produzem 

outras normas; os que o analisam para descrevê-lo (observadores), por sua 

vez, elaboram proposições descritivas. 

Com base nessa distinção, Tácio Lacerda Gama defende, de 

forma inovadora, que as concepções de Kelsen e de Pontes de Miranda a 

respeito do tema “validade” não são incompatíveis, mas tão-somente conflitos 

entre o ponto de vista daquele que observa o sistema jurídico, para descrevê-

lo, e daquele que participa do sistema, produzindo novas normas jurídicas. 

O juízo quanto à existência das normas jurídicas caberia aos 

observadores do sistema jurídico (os cientistas do direito). Aos participantes, 

em contrapartida, caberia verificar se a norma é ou não compatível com a 

regra superior que fundamenta sua criação. A concepção de Kelsen quanto à 

validade das normas é, portanto, o ponto de vista daquele que observa o 

sistema jurídico; a teoria de Pontes de Miranda reflete o ponto de vista do 

sujeito que participa do ordenamento, produzindo novas normas jurídicas. 

 

                                                                                                                                          
a regra, ao reconhecer uma qualquer regra concreta do sistema como válida. À segunda 
forma de expressão chamaremos afirmação externa, porque é a linguagem natural de um 
observador externo ao sistema que, sem aceitar ele próprio a regra de reconhecimento desse 
sistema, enuncia o fato de que outros a aceitam.” (O conceito de direito. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2007, p. 114). 
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1.4.3. Nosso posicionamento: validade como relação de compatibilidade 

ou incompatibilidade da norma inferior com a norma de competência 

 

Optamos, neste trabalho, por analisar o direito sob a perspectiva 

daquele que participa desse sistema. Partiremos, pois, da premissa de que o 

termo “validade” designa a relação de compatibilidade entre normas jurídicas, 

melhor dizendo, entre normas superiores e inferiores.61 

Afirmar que uma proposição normativa é válida significa dizer 

que a norma não possui vícios, ou seja, os conceitos do seu antecedente e 

consequente se sobsomem aos conceitos da norma que enuncia os requisitos 

para sua produção, quais sejam: quem pode criá-la, mediante que 

procedimento, em quais situações de espaço e de tempo e, especialmente, 

sobre que específico conteúdo pode versar. Norma inválida, em contrapartida, 

é uma regra viciada, defeituosa, pois foi criada ilicitamente, mantendo, pois, 

relação com a norma que estabelece uma sanção em caso de descumprimento 

dos requisitos para sua produção. 

Com efeito, se uma norma existe no sistema jurídico é porque 

está em relação com outra norma. Se o órgão jurisdicional – único competente 

para tanto – decidir que a norma foi criada de forma lícita, ela está em relação 

com a norma que prescreveu a sua competência. O resultado desta relação é a 

aplicação da norma ao caso concreto. Norma criada licitamente é válida, 

vigente e eficaz até que outra norma prescreva de forma contrária. 

 

                                                 
61  “O que está fora do sistema é o juridicamente irrelevante, o inexistente, não o inválido.” 

(Tácio Lacerda Gama, Competência tributária: fundamentos para uma teoria da nulidade, p. 
316) 
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Quando o órgão jurisdicional, porém, decide que a norma foi 

criada de forma ilícita, isso equivale a dizer que a norma é irregular e não está 

em relação com a norma de competência, mas sim com a que sanciona o 

exercício inadequado da atividade de produção de outras normas.62 

De fato, cremos, na linha defendida por Tácio Lacerda Gama,63 

que a norma de competência, em sua estrutura completa, é composta por dois 

juízos condicionais distintos: o primeiro (norma primária de competência) 

regula a forma como uma norma deve ser criada; o segundo (norma secundária 

de competência) determina quais as consequências em caso de 

descumprimento daquelas disposições.  

A norma dispositiva de competência, de acordo com Tácio 

Lacerda Gama, é um juízo hipotético condicional que prescreve, no seu 

antecedente, quem pode criar uma norma, mediante que procedimento, e em 

que condições de espaço e tempo. O seu consequente, por sua vez, prevê uma 

relação jurídica na qual a pessoa que criou a norma (sujeito ativo) tem o 

direito subjetivo de exigir o cumprimento, pelas pessoas físicas e jurídicas 

(sujeitos passivos) de uma norma com um determinado conteúdo por ele 

criada nos termos do antecedente.64 Ou seja, esta norma prescreve as 

condições em que deve ser produzida uma determinada regra e que, se forem 

observadas, essa norma deverá ser observada. 
                                                 
62  “A norma sancionatória tem como hipótese o descumprimento da relação jurídica de 

competência tributária (-c). É a violação daquilo que dispõem os condicionantes materiais da 
norma de competência que justifica a aplicação da norma sancionatória de competência. Em 
meio aos signos de sua composição, é possível ler que: violada a relação de competência – 
R(S.M) –, deve-se imputar uma relação entre o destinatário da norma e o Estado jurisdição. 
O objeto desta relação será a norma que prescreve a não aplicação da norma criada 
ilicitamente. Essa norma é, também, chamada de norma anulatória.” (Tácio Lacerda Gama, 
Competência tributária: fundamentos para uma teoria da nulidade, p. 142. 

63  “Essas disposições que determinam os requisitos de validade de uma proposição recebem o 
nome de ‘normas de competência’. Em contraposição a estas, estão as que estabelecem os 
efeitos da invalidade e que chamaremos de normas sancionatórias de competência.” (Tácio 
Lacerda Gama, Competência tributária: fundamentos para uma teoria da nulidade, p. 347) 

64  Tácio Lacerda Gama, Competência Tributária: fundamentos para uma teoria da nulidade, p. 
93. 
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No entanto, existe, no sistema jurídico, uma série de normas que 

não foram produzidas de forma regular, ou seja, sem observância das 

disposições da norma dispositiva de competência. Hans Kelsen, como já 

destacado, resolve esse problema com a idéia de uma cláusula alternativa 

tácita, convertendo a norma primária de competência numa tautologia que, 

segundo Ulises Schmill, poderia ser assim esquematizada: 

 
[...] la norma estabelece el proceso de creación y el contenido de las 
normas que van a ser creadas y com ello, “quiere” la validez de lãs 
normas regulares, pero también “quiere” que las normas sean creadas 
siguiendo outro procedimiento y com un contenido distinto del 
estabelecido por la norma condicionante, es decir, “quiere” la validez 
de las normas irregulares.65 
 

A norma dispositiva de competência encerraria, então, uma 

faculdade, ao permitir tanto a observância da conduta prescrita (criação de 

uma norma de um determinado modo) quanto a sua inobservância.66  

O problema é que, se é facultativa a observância a determinados 

requisitos para criação de uma norma, não há sentido estabelecer esses 

pressupostos. Além disso, um dos elementos indispensáveis para qualificar 

uma norma como jurídica não estariam presentes: a sanção em caso de 

descumprimento de suas disposições. Afinal, se todas as condutas são 

permitidas pela norma, é impossível descumpri-la. 

 

                                                 
65  SCHMILL, Ulises. “Observaciones a ‘inconstitucionalidad y derogación’.”  Discusiones 

(Publicaciones periódicas). Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2: 79-119, 
2001.  

66  “[...] cuando decimos de uma acción que está permitida (Pp), sólo queremos afirmar que está 
permitido cumprirla, sin abrir juicio sobre su omisión: si la omisión está también permitida, 
la conducta será facultativa: si la omisión está prohibida, la acción resultará, en definitiva, 
obrigatoria.” (ECHAVE, Delia Teresa; URQUIJO, María Eugenia; GUIBOURG, Ricardo A. 
Lógica, proposición y norma. Buenos Aires: Astrea, 2002, p. 134-135. 
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Ciente dessas inconsistências – e tendo em vista que o ponto 

comum a todas as normas é ter sido produzida de acordo com o que estabelece 

uma outra norma – optamos por complementar a norma dispositiva de 

competência com um outro juízo condicional, o qual prevê a aplicação de uma 

sanção em face do exercício irregular da competência. De acordo com Tácio 

Lacerda Gama, esse juízo seria a uma norma sancionatória de competência, a 

qual, no seu antecedente, prevê o descumprimento da norma dispositiva 

(invalidade da norma criada) e, no consequente, determina a aplicação de uma 

regra que prescreve a não aplicação da norma criada ilicitamente (norma 

anulatória).67 

Colocando em ordem o que acabamos de expor: 

Norma de competência = Norma primária + Norma secundária 

Norma primária de competência: dado o fato de ter sido realizada uma enunciação em 

determinadas condições de espaço e tempo, segundo um determinado procedimento, 

deve ser a observância de uma norma, com um específico conteúdo, pelos sujeitos de 

direito. 

Norma secundária de competência: dado o fato de ser reconhecido que a norma criada 

é viciada, ou seja, que norma primária foi descumprida, deve ser a observância da 

norma anulatória, a qual retira da norma criada ilicitamente a força para disciplinar 

condutas mediante a determinação de um termo final de vigência.68 

                                                 
67  “A norma sancionatória tem como hipótese o descumprimento da relação jurídica de 

competência tributária (-c). É a violação daquilo que dispõem os condicionantes formais e 
materiais da norma de competência que justifica a aplicação da norma sacionatória de 
competência. Em meio aos signos de sua composição, é possível ler que: violada a relação de 
competência – R(S.M) –, deve-se imputar uma relação entre o destinatário da norma e o 
Estado jurisdição. O objeto dessa relação será a norma que prescreve a não aplicação da 
norma criada ilicitamente. Essa norma é, também, chamada de norma anulatória.” 
(Competência tributária: fundamentos para uma teoria da nulidade, p. 107).  

68  “Tanto la derogación como la anulación (nulidad) son el contenido de una faculdad, 
consistente en la fijación de la fecha final ff  del ámbito temporal de validez (vigencia) de una 
norma, hecha por um órgano jurídico. No hay actos de derogación o de anulación implícitos. 
Toda función jurídica debe concebirse como una función positiva, es decir, puesta o 
establecida por um acto orgânico. Convencionalmente podemos distinguirlas diciendo que La 
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Os termos “validade” e “invalidade” designam, portanto, a 

relação que as normas mantém com as regras de superior hierarquia. Quando 

essa relação se dá entre a norma e a respectiva norma dispositiva de 

competência, fala-se que a norma é válida. Porém, quando a relação ocorre 

entre a norma e aquela que prescreve a sanção pelo exercício indevido da 

norma de competência, temos a invalidade.69 

                                                                                                                                          
derogación em la fijación incondicionada de la fecha final de vigencia de una norma, 
generalmente hecha por el mismo órgano que la estableció; en cambio, la anulación es la 
fijación de la fecha final de vigencia de una norma hecha condicionalmente y generalmente 
por un órgano distinto del que la creó.” (Ulises Schmill, Observaciones a 
“inconstitucionalidad y derogación”, p. 103-104) 

69  No mesmo sentido é o entendimento de Alfredo Augusto Becker: “Se a declaração foi 
emitida sem defeito, então, ela recebe a incidência da regra jurídica específica que juridiciza 
como ato jurídico válido (perfeito) e como tal passa a existir no plano jurídico. Se a 
declaração for emitida com defeito, ela recebe a incidência de outra regra jurídica específica 
que a juridiciza como ato jurídico inválido nulo ou anulável (a critério do legislador) e como 
tal passa a existir no plano jurídico.” (Teoria geral do direito tributário. São Paulo: Lejus, 
2002, p. 459) 

Norma dispositiva de 
competência 

Norma sancionatória 
de competência 

Norma criada 
licitamente 

Norma criada 
ilicitamente 

Norma válida Norma inválida 
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CAPÍTULO II – O processo de positivação do direito 

Sumário: 
2.1. Dinâmica jurídica: a movimentação das estruturas normativas. 2.2. Incidência 
normativa. 2.3. O posicionamento adotado neste trabalho: incidência e aplicação são 
conceitos sinônimos. 2.4. Fenomenologia da incidência/aplicação das normas. 2.5. A 
incidência e as normas de competência. 

 

Norma jurídica é toda prescrição que pode ser aplicada 

coercitivamente pelo Poder Judiciário e para isso é necessário que seja: (i) 

emitida por pessoa credenciada pelo sistema como apta para nele inserir 

normas jurídicas; (ii) produzida de acordo com uma forma prescrita pelo 

direito como própria para a produção de enunciados jurídicos; e (iii) se destine 

a regular condutas intersubjetivas (matéria que interessa ao direito). 

Uma vez preenchido tais requisitos, a norma entra no sistema 

jurídico. A questão que se põe agora é: como a norma produz efeitos, ou seja, 

como atua na regulação das condutas intersubjetivas? É o que pretendemos 

responder nesse capítulo. 

 

2.1. Dinâmica jurídica: a movimentação das estruturas normativas 

 

O direito, enquanto sistema voltado à regulação das condutas 

intersubjetivas, é composto por normas que, como já vimos, possuem idêntica 

formulação sintática: são juízos condicionais, que vinculam um fato a uma 
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consequência.70 Seus conteúdos, todavia, são diversos, de modo a alcançar os 

múltiplos setores da realidade social. 

Além da pluralidade de conteúdos, as normas são diferentes 

também no que se refere à sua localização na hierarquia normativa. 71  

De fato, por ser o ordenamento jurídico uma estrutura onde 

normas de nível superior fundamentam a produção de normas de níveis 

inferiores,72 seus elementos acabam se organizando de forma escalonada, 

evidenciando, assim, as relações de derivação/fundamentação. Como observa 

Kelsen: 

 
A ordem jurídica não é um sistema de normas jurídicas ordenadas no 
mesmo plano, situadas umas ao lado das outras, mas é uma construção 
escalonada de diferentes camadas ou níveis de normas jurídicas. A sua 
unidade é produto da conexão de dependência que resulta do fato de a 
validade de uma norma, que foi produzida de acordo com outra 
norma, se apoiar sobre essa outra norma, cuja produção, por sua vez, é 
determinada por outra; e assim por diante, até abicar finalmente na 
norma fundamental – pressuposta.73  
 

                                                 
70  “[…] operamos com a premissa da homogeneidade lógica das unidades do sistema, 

consoante a qual todas as regras teriam idêntica esquematização formal, quer dizer, em todas 
as unidades do sistema encontraremos a descrição de um fato “F” que, ocorrido no plano da 
realidade físico-social, fará nascer uma relação jurídica (S’ R S’’) entre dois sujeitos de 
direito, modalizada com um dos operadores deônticos: obrigatório, proibido ou permitido (O, 
V ou P). Este princípio vigora ao lado daquel’outro da heterogeneidade semântica, pelo que 
os conteúdos de significação das unidades normativas seriam necessariamente diversos, a fim 
de que o conjunto pudesse cobrir os múltiplos setores da vida social.” (Paulo de Barros 
Carvalho, Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência, p. 9) 

71  “[...] a subordinação hierárquica, no Direito, é uma construção do sistema positivo, nunca 
uma necessidade reclamada pela ontologia objetal.” (Paulo de Barros Carvalho, Curso de 
direito tributário, p. 221) 

72  Como assevera Clarice von Oertzen de Araújo, “além da relação linguagem-
objeto/metaliguagem que se verifica entre o direito positivo – linguagem prescritiva de 
condutas – e a Ciência que o descreve, observa-se relação semelhante na forma intra-
sistêmica, no interior do sistema de Direito Positivo, que trabalha com a organização 
hierárquica dos preceitos normativos e com critérios de interpretação para a solução e/ou 
eliminação de contradições no interior da linguagem prescritiva”. (Semiótica do direito. São 
Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 22) 

73  Hans Kelsen, Teoria pura do direito, p. 247. 



 

 

 

63 

Ao analisar essas relações de derivação, por outro lado, percebe-

se que, ao fundamentar a produção de outras prescrições, as normas de 

superior hierarquia determinam não apenas a autoridade competente para a 

produção da norma inferior e o procedimento que deve seguir, mas também a 

matéria da qual pode tratar. 

Com isso não queremos dizer que o direito positivo é um sistema 

estático, onde o conteúdo de todas as normas pode ser inferido a partir da 

norma fundamental.74 Pelo contrário: não temos dúvida quanto ao seu caráter 

dinâmico.75  

A dinamicidade do sistema, todavia, não afasta a idéia de que as 

normas jurídicas, ao conferirem competência para a produção de outras 

normas, não possam delimitar a matéria sobre a qual poderão versar.76 

É, portanto, qualidade comum a toda e qualquer norma jurídica o 

fato de ter a sua produção – e validade – totalmente condicionada ao que 

                                                 
74  “Segundo a natureza do fundamento de validade, podemos distinguir dois tipos diferentes de 

sistemas de normas: um tipo estático e um tipo dinâmico. As normas de um ordenamento do 
primeiro tipo, quer dizer, a conduta dos indivíduos por elas determinadas, é considerada 
como devida (devendo ser) por força de seu conteúdo: porque a sua validade pode ser 
reconduzida a uma norma a cujo conteúdo pode ser subsumido o conteúdo das normas que 
formam o ordenamento, como o particular ao geral. (Hans Kelsen, Teoria pura do direito, p. 
245) 

75  Como assevera Hans Kelsen, o sistema normativo do tipo dinâmico “é caracterizado pelo 
fato de a norma fundamental pressuposta não ter por conteúdo senão a instituição de um fato 
produtor de normas, a atribuição de poder a uma autoridade legisladora ou – o que significa o 
mesmo – uma regra que determina como devem ser criadas as normas gerais e individuais do 
ordenamento fundado sobre esta norma fundamental. […] Uma norma pertence a um 
ordenamento que se apóia numa tal norma fundamental porque é criada pela forma 
determinada através dessa norma fundamental – e não porque tem um determinado conteúdo. 
A norma fundamental apenas fornece o fundamento de validade e já não também o conteúdo 
das normas que formam este sistema.” (Teoria pura do direito, pp. 219-220) 

76  Hans Kelsen, ao tratar desse tema, reconhece que “[…] a peculiaridade que possui o direito 
de regular sua própria criação. Isso pode operar-se de forma a que uma norma apenas 
determine o processo por que outra norma é produzida. Mas também é possível que seja 
determinado ainda – em certa medida – o conteúdo da norma a produzir.” (Teoria pura do 
direito, p. 246) 
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prescrevem outras normas – as chamadas “normas de competência”.77 É 

interessante observar, no entanto, que uma norma criada com fundamento em 

outra regra acaba, ela própria, se convertendo numa norma de competência 

relativamente às normas a ela inferiores.78 

Sob essa perspectiva, podemos conceber o direito positivo como 

uma estrutura piramidal composta por uma série de normas de competência:79 

no grau mais alto, normas de competência mais abstratas; no nível inferior, 

normas de competência mais concretas.80  

As normas de competência não estariam, portanto, concentradas 

no ápice da pirâmide normativa, mas, pelo contrário, estariam distribuídas por 

todo o ordenamento e teriam idêntica formulação: no antecedente regulariam a 

forma de introdução da norma no sistema (sujeito + procedimento) e, no 

                                                 
77  Justamente pelo fato de regular a forma como seus elementos serão criados (e também 

extintos) é que o ordenamento jurídico é qualificado como um sistema autopoiético, significa 
dizer, “que reproduz seus elementos valendo-se de seus próprios componentes, por meio de 
operações internas. A peculiaridade do sistema autopoiético confere-lhe as seguintes 
características: (i) autonomia: é capaz de subordinar toda a mudança de modo que permaneça 
sua auto-organização; (ii) identidade: mantém sua identidade em relação ao ambiente, 
diferenciando-se deste ao determinar o que é e o que não é próprio ao sistema; (ii) não possui 
imputs ou outputs: o ambiente não influi diretamente no sistema autopoiético; não é o 
ambiente que determina as alterações, pois quaisquer mudanças decorrem da própria 
estrutura sistêmica que processa as informações vindas do ambiente.” (TOMÉ, Fabiana Del 
Padre. A prova no direito tributário. São Paulo: Noeses, 2006, p. 43) 

78  Como observa Tácio Lacerda Gama: “Esse encadeamento de normas, visto de cima para 
baixo, liga normas de competência que programam como a norma inferior deve ser criada. 
Sob esta perspectiva dinâmica, a norma criada se converte em norma de competência, 
relativamente à inferior, e assim sucessivamente.” (Competência tributária: fundamentos 
para uma teoria da nulidade, p. 134. 

79  “[...] há uma forte tendência de que as normas gerais e abstratas se concentrem nos escalões 
mais altos, surgindo as gerais e concretas, individuais e abstratas e individuais e concretas à 
medida que o direito vai se positivando.” (Paulo de Barros Carvalho, Direito tributário: 
fundamentos jurídicos da incidência, p. 36) 

80  “Costuma-se referir a generalidade e a individualidade da norma ao quadro de seus 
destinatários: geral, aquela que se dirige a um conjunto de sujeitos indeterminados quanto ao 
número; individual, a que se volta a certo indivíduo ou a grupo identificado de pessoas. Já a 
abstração e a concretude dizem respeito ao modo como se toma o fato descrito no 
antecedente.” (Paulo de Barros Carvalho, Direito tributário: fundamentos jurídicos da 
incidência, p. 35) 
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consequente, determinariam o conteúdo sobre o qual a norma introduzida 

poderá versar. 

O problema que se põe agora é: como, afinal, se dá esse processo 

de positivação? Ou seja, como ocorre a incidência da norma de competência 

geral e abstrata, de forma a introduzir no sistema a norma individual e 

concreta dela derivada? É o que veremos a seguir. 

 

2.2. Incidência normativa 

 

De acordo com Dicionário Houaiss de língua portuguesa, o 

vocábulo “incidir” pode ser utilizado no sentido de “refletir sobre”, “recair”, 

“atingir”, “afetar ou ter efeitos sobre”, dentre outros. 

Partindo dessas acepções, é possível concluir que, ao falar de 

incidência normativa, estaremos necessariamente falando de produção de 

efeitos jurídicos, ou seja, de eficácia. Esse tema, contudo, não é tratado de 

maneira uniforme pela doutrina.  

Paulo de Barros Carvalho, por exemplo, afirma que a eficácia 

pode ser analisada sob três ângulos: jurídico, técnico e social. Sob o ângulo 

jurídico, eficácia confunde-se com a própria incidência da norma, querendo 

significar justamente “o processo pelo qual, efetivando-se o fato previsto no 

antecedente, projetam-se os efeitos prescritos no conseqüente”.81  

Eficácia, no sentido técnico, estaria presente nas hipóteses em 

que a norma estiver apta a irradiar seus regulares efeitos, uma vez ocorridos os 

acontecimentos descritos no seu antecedente. Em outras palavras: a norma é 

                                                 
81  Paulo de Barros Carvalho, Curso de direito tributário, p. 83. 
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eficaz, tecnicamente, quando não há nenhum obstáculo de ordem material que 

impossibilite a sua aplicação ao caso concreto.82  

Eficácia social, por sua vez, diz respeito ao acatamento ou não, 

pela sociedade, do mandamento descrito na norma.  

Marcelo Neves, em oposição, trata o tema eficácia sob duas 

perspectivas: (i) jurídico-dogmático; e (ii) real ou empírico.83  

Eficácia no sentido jurídico-dogmático seria a possibilidade 

jurídica de aplicação da norma. Sua presença estaria condicionada ao fato de a 

norma ter preenchido as condições intra-sistêmicas para produzir seus efeitos 

jurídicos específicos, ou seja, para incidir. Eficácia no sentido real, empírico 

ou sociológico, por outro lado diz respeito à sua observância pelos 

destinatários à norma.  

Com base nas distinções feitas por esses autores, é possível 

afirmar, em princípio, que ao dizer que a norma produziu efeitos (incidiu), 

queremos significar que: (i) juridicizou um fato, o qual, por sua vez, 

                                                 
82  “Sob a rubrica de eficácia técnica vemos a condição que a regra de direito ostenta, no sentido 

de descrever acontecimentos que, uma vez ocorridos no plano do real-social, tenham o 
condão de irradiar efeitos jurídicos, já removidos os obstáculos de ordem material que 
impediam tal propagação. Diremos ausente a eficácia técnica de u’a norma (ineficácia 
técnico-sintática) quando o preceito normativo não puder juridicizar o evento, inibindo-se o 
desencadeamento de seus efeitos, tudo (a) pela falta de outras regras de igual ou inferior 
hierarquia, consoante sua escala hierárquica, ou, (b) pelo contrário, na hipótese de existir no 
ordenamento outra norma inibidora de sua incidência. A ineficácia técnica será de caráter 
semântico quando dificuldades de ordem material impeçam, iterativamente, a configuração 
em linguagem competente assim do evento previsto, quanto dos efeitos para ela estipulados.” 
(Paulo de Barros Carvalho, Curso de direito tributário, p. 83-84). 

83  “Distingue-se tradicionalmente a eficácia no sentido jurídico-dogmático da eficácia em 
sentido ‘sociológico’. A primeira refere-se à possibilidade jurídica de aplicação da norma, ou 
melhor, à sua aplicabilidade, exigibilidade ou executoriedade. A pergunta que se põe é, nesse 
caso, se a norma preencheu as condições intra-sistêmicas para produzir os seus efeitos 
jurídicos específicos. No sentido ‘empírico’, ‘real’ ou ‘sociológico’ – acolhido, no entanto, 
na ‘Teoria Pura do Direito’ – a eficácia diz respeito à conformidade das condutas dos 
destinatários à norma. A pergunta que se coloca é, então, se a norma foi realmente 
‘observada’, ‘aplicada’, ‘executada’ (imposta) ou ‘usada’. É essa questão que interessa aqui, 
ou seja, o problema da eficácia em sentido ‘empírico’.” (NEVES, Marcelo. A 
constitucionalização simbólica. São Paulo: Acadêmica, 1994, p 43).  
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desencadeou os efeitos previstos no seu consequente; ou (ii) foi cumprida 

voluntariamente (observância) ou imposta (executada).  

Como se verá a seguir, as duas principais teorias a respeito da 

incidência normativa defendem que este fenômeno equivale à situação descrita 

no item (i), ou seja, juridização de fatos e consequente instalação da relação 

jurídica correspondente. Entretanto, enquanto uns defendem que esta operação 

seria automática e infalível, outros a tomam como algo que depende de um ato 

humano (aplicação) para se verificar.  

 

2.2.1. Teorias sobre a incidência 

2.2.1.1. Incidência como operação automática e infalível 

 

Tradicionalmente, a doutrina trabalha com a noção de incidência 

como juridização automática e infalível do acontecimento social pela norma 

jurídica. Em outras palavras: no momento em que se verifica um 

acontecimento que preenche as características descritas no antecedente de uma 

norma jurídica (suporte fáctico),84 este é por ela juridicizado, desencadeando 

os efeitos correlatos.85  

                                                 
84  O elemento sobre o qual incide a regra jurídica é denominado suporte fáctico por Pontes de 

Miranda: “O suporte fáctico (Tatbestand) da regra jurídica, isto é, aquêle fato, ou grupo de 
fatos que o compõe, e sobre o qual a regra jurídica incide, pode ser da mais variada natureza 
[...].” (Tratado de direito privado. Tomo I. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1970, p. 19). 

85  Pontes de Miranda, ao tratar dos “fatos” (suporte fáctico) sobre os quais incidem as regras 
jurídicas, não se preocupa em distinguir os meros acontecimentos (evento) e sua descrição 
em linguagem social (fato social).  A questão é por ele tratada nos seguintes termos: “Quando 
se fala de fatos alude-se a algo que ocorreu, ou ocorre, ou vai ocorrer. O mundo mesmo, em 
que vemos acontecerem os fatos, é a soma de todos os fatos que ocorreram e o campo em que 
os fatos futuros vão se dar.” (Tratado de direito privado. Tomo I, p. 3). Por conta disso, ao 
explicar sua teoria, optamos por utilizar a expressão “acontecimento social”, sem nos 
preocupar em distinguir a simples ocorrência e sua descrição em linguagem, já que tal 
distinção não é feita pelo próprio autor.  
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Um dos percussores dessa teoria, Pontes de Miranda explica que 

a infalibilidade da incidência decorreria do fato de ela operar-se no mundo dos 

pensamentos, ou seja, na mente daqueles cuja conduta é regulada pela norma.86 

Basicamente, isso quer dizer que, verificando-se a ocorrência de uma situação 

regulada pelo direito, os interessados realizam, eles próprios, a subsunção do 

fato à norma e, como consequência, adotam as condutas que o direito reputa 

devidas naquele caso.87 

Incidência e aplicação, sob essa perspectiva, seriam coisas 

distintas e que ocorrem em momentos diversos. Primeiro a norma incidiria, 

juridicizando o fato e fazendo nascer direitos e deveres correlatos. A aplicação 

poderia ou não ocorrer em momento posterior. 

É importante destacar, contudo, que o conceito de aplicação 

utilizado por Pontes de Miranda é um pouco distinto daquele que é 

comumente adotado pela doutrina.88 

                                                 
86  “A incidência da lei, pois que se passa no mundo dos pensamentos e nele tem de ser 

atendida, opera-se no lugar, tempo e outros “pontos” do mundo, em que tenha de ocorrer, 
segundo as regras jurídicas. É, portanto, infalível. [...] A incidência ocorre para todos, pôsto 
que não a todos interesse: os interessados é que têm de proceder, após ela, atendendo-a, isto 
é, pautando de tal maneira a sua conduta que essa criação humana, essencial à evolução do 
homem e à sua permanência em sociedade, continue a existir.  (F. C. Pontes de Miranda, 
Tratado de direito privado. Tomo I, p. 16) 

87  Tal concepção só é possível porque, para os seus adeptos, o sistema jurídico e o sistema 
social são planos que se interligam. O direito seria um fato social, estando, pois, integrado ao 
sistema social. Nas palavras de Pontes de Miranda: “O mundo compõe-se de fatos jurídicos. 
Os fatos, que se passam no mundo jurídico, passam-se no mundo; portanto são. O mundo não 
é mais do que o total dos fatos e, se excluíssemos os fatos jurídicos, que tecem, de si-
mesmos, o mundo jurídico, o mundo não seria a totalidade dos fatos. […] O mundo jurídico 
está no conjunto a que se chama mundo.” (F. C. Pontes de Miranda, Tratado de direito 
privado. Tomo I, p. 5) 

88  Muitos doutrinadores identificam a atividade de aplicação da norma com a criação de outras 
normas. Marcelo Neves, por exemplo, afirma que “a aplicação normativa pode ser 
conceituada como a criação de uma norma concreta a partir da fixação do significado de um 
texto normativo abstrato em relação a um caso determinado [...].” (A constitucionalização 
simbólica, p. 45) Igual posicionamento é defendido por Fabiana Del Padre Tomé: “Convêm 
esclarecer que a aplicação do direito não dista da própria produção normativa. [...] Trata-se 
de ato mediante o qual se extrai de regras superiores o fundamento de validade para a edição 
de outras regras, cada vez mais individualizadas.” (A prova no direito tributário, p. 31-32) 
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Com efeito, ao analisar sua obra, verifica-se que, em diversas 

passagens, o termo “aplicação” é utilizado para designar exclusivamente 

aquelas hipóteses em que as normas não são respeitadas, demandando a 

atuação do Estado para que se adote conduta conforme o direito (coerção). 

Vejamos: 

 
Se bem meditarmos, teremos de admitir que a incidência é no mundo 
social, mundo feito de pensamentos e outros fatos psíquicos, porém 
nada tem com o que se passa dentro de cada um, no tocante à adesão à 
regra jurídica, nem se identifica com a eventual intervenção da 
coerção estatal. A incidência da lei independe da sua aplicação.89 
 
A incidência das regras jurídicas nada tem com o seu atendimento: é 
fato do mundo dos pensamentos. O atendimento é em maior númerp, e 
melhor, na medida do grau de civilização. A falta de atendimento (= 
auto-aplicação) e a necessidade de aplicação pelo Estado, uma vez 
que não se tem mais, na quase totalidade dos casos, a aplicação pelo 
outro interessado (justiça própria, ou de mão própria).90 
 

A aplicação, portanto, caracterizar-se-ia como um ato mediante o 

qual o Estado-juiz formaliza os direitos e deveres já constituídos com a 

incidência, possibilitando, assim, o uso da força para executá-los.  

Desta forma, nada impede que o fato ocorra e torne-se jurídico 

com a incidência. Entretanto, a aplicação da norma dependeria de um ato de 

vontade humano. 

 

2.2.1.2. Incidência como fenômeno que depende da ação humana 

 

Em sentido oposto àquele explicitado no item anterior, Paulo de 

Barros Carvalho, partindo de referencial teórico distinto, defende que a 

                                                 
89   F.C. Pontes de Miranda, Tratado de direito privado. Tomo I, p. 10-11. 
90   F.C. Pontes de Miranda, Tratado de direito privado. Tomo I, p. 16. 
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incidência não é automática e infalível, dependendo da ação humana para 

ocorrer.91 

Sua teoria reconhece o sistema jurídico como integrante 

(subsistema) da heterogeneidade social, porém distingue os planos do direito 

positivo e da realidade social. O primeiro é formado exclusivamente por 

normas jurídicas e materializado em linguagem prescritiva; o segundo é onde 

se concretizam as relações intersubjetivas. 

O plano do direito positivo, nesta concepção, é sintaticamente 

fechado, permitindo o ingresso de elementos exteriores (fatos sociais, 

econômicos etc) apenas quando relatados em linguagem competente, significa 

dizer, no código habilitado previamente pelo sistema.92  

Portanto, para que um fato possa ser qualificado como jurídico, 

não basta que possua as características descritas na hipótese normativa. É 

necessário que seja descrito em linguagem jurídica, ingressando no 

ordenamento jurídico positivo, de forma a produzir as consequências 

correlatas. 

Enquanto não houver o relato em linguagem competente, nada 

existe para o mundo do direito e, como consequência, nenhum efeito de ordem 

jurídica é constatado: 
                                                 
91  “[...] é importante dizer que não se dará a incidência se não houver um ser humano fazendo 

a subsunção e promovendo a implicação que o preceito normativo determina. As normas não 
incidem por força própria. Numa visão antropocêntrica, requerem o homem, como elemento 
intercalar, movimentando as estruturas do direito, extraindo de normas gerais e abstratas 
outras gerais e abstratas ou individuais e concretas e, com isso, imprimindo positividade ao 
sistema, quer dizer, impulsionando-o das normas superiores às regras de inferior hierarquia, 
até atingir o nível máximo de motivação das consciências e, dessa forma, tentando mexer na 
direção axiológica do comportamento intersubjetivo [...].” (Paulo de Barros Carvalho, Direito 
tributário: fundamentos jurídicos da incidência, p. 11) 

92  Como assevera Lourival Vilanova: “a norma jurídica, geral e abstrata (generalidade e 
abstrateza, que não é de todas as normas), não se realiza, i.e., não passa do nível conceptual 
para o domínio do real-social, sem o fato que lhe corresponde, como suporte fáctico de sua 
hipótese  fáctica. Sem a fattispecie concreta correspectiva à fattispecie abstrata.” (Lourival 
Vilanova, Causalidade e relação no direito, p. 144) 
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Ali onde houver direito, haverá sempre normas jurídicas e onde 
houver normas jurídicas haverá certamente uma linguagem que lhe 
sirva de veículo de expressão. Para que haja o fato jurídico e a relação 
entre sujeitos de direito, necessária se faz também a existência de uma 
linguagem: linguagem que relate o evento acontecido no mundo da 
experiência e linguagem que relate o vínculo jurídico que se instaura 
entre duas pessoas. E o corolário de admitirmos esses pressupostos é 
de suma gravidade, porquanto, se ocorrerem alterações na 
circunstância social, descritas no antecedente de regra jurídica como 
ensejadoras de efeitos de direito, mas que por qualquer razão não 
vierem a encontrar a forma própria de linguagem, não serão 
consideradas fatos jurídicos e, por conseguinte, não propagarão 
direitos e deveres correlatos.93 

 

Com base nessas premissas, o autor defende que a incidência não 

é nem automática, nem infalível, dependendo do homem para se verificar. O 

que é automático e infalível é apenas a propagação de efeitos jurídicos, uma 

vez que o fato social é traduzido em linguagem competente.94 

Como consequência imediata, incidência e aplicação acabam se 

confundindo, pois, como assinalado, para incidir a norma tem que ser 

aplicada. 

2.2.2. Considerações sobre as teorias a respeito da incidência 

 

Ao analisar as principais teorias sobre a incidência, verifica-se 

que ambas reconhecem que é por meio da incidência que um fato ingressa no 

ordenamento jurídico, produzindo seus correlatos efeitos, divergindo apenas 

                                                 
93  Paulo de Barros Carvalho, Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência, p. 10. 
94  Como destaca Tácio Lacerda Gama: “[...] criar, transformar ou extinguir direitos, que surgem 

na medida em que estão constituídos em linguagem, requer produção de mais linguagem. 
Nada no direito acontece de forma automática. É insólita a idéia de normas sendo criadas ou 
se modificando por conta própria, como entes de vida própria. Uma vez aceita a premissa de 
que o direito é um conjunto de normas, que se manifestam em linguagem, não se pode 
conceber que acontecimentos sociais, destituídos de uma linguagem competente, promovam 
qualquer tipo de alteração a esse conjunto.” (“Obrigação e crédito tributário – anotações à 
margem da teoria de Paulo de Barros Carvalho.” In: Revista tributária e de finanças 
públicas, 2002, 50: 98-113, p. 9) 
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quanto ao momento em que isso ocorre. Para a teoria de Pontes de Miranda, 

verificada a ocorrência descrita na hipótese normativa, instauram-se os efeitos 

jurídicos a ela correspondentes de forma automática e infalível. Na teoria de 

Paulo de Barros Carvalho, os efeitos só se propagam, automática e 

infalivelmente, após o relato do acontecimento em linguagem competente.  

Como se vê, Pontes de Miranda não processa a idéia de que o 

ordenamento jurídico é um sistema distinto do sistema social, que regula a 

movimentação de suas estruturas, fixando os requisitos necessários para que 

determinado elemento passe a integrá-lo. Sob essa perspectiva, não há como 

admitir a juridicização automática do fato social. 

A teoria de Paulo de Barros Carvalho, em contrapartida, não 

alcança, por exemplo, os casos de observância voluntária da norma jurídica. 

Como explicar as situações em que os comandos prescritivos são cumpridos 

pelos destinatários, sem que ocorra a constituição de uma relação jurídica 

individualizada? 

A nosso ver, são dois pontos de vistas possíveis sobre o tema, 

que decorrem de modos diversos de compreender o direito. Apesar de essas 

idéias partirem de sistemas de referência diversos, nos parece possível 

compatibilizar os dois posicionamentos. 

Como já destacado no capítulo anterior – com base em 

importante estudo desenvolvido por Tácio Lacerda Gama – a distinção entre 

observadores e participantes95 é decisiva para a superação de conflitos da 

Ciência do Direito, pois as divergências entre teorias seriam, em verdade, 

                                                 
95  Como destaca Tácio Lacerda Gama: “Os participantes seriam órgãos do sistema de direito 

positivo que interpretam e aplicam normas, produzindo, assim, mais normas. Esses sujeitos 
positivam suas interpretações. Já os observadores, diversamente, expõem aquilo que 
entendem da leitura dos textos legais. Fixam conceitos, classificações e sugerem como deve 
ser entendida uma norma. Ao fazer isso, produzem doutrina, ciência jurídica, não direito 
positivo.” (Competência tributária: fundamentos para uma teoria da nulidade, p. 128) 
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apenas “conflitos de pontos de vista” entre essas duas espécies de intérpretes 

do sistema jurídico.96  

Com efeito, não há dúvida quanto à divergência de propósitos 

entre os que participam do direito, positivando suas interpretações, e aqueles 

que simplesmente o observam. Justamente por cumprirem funções distintas é 

que esses discursos em nada se confundem.97 

Neste contexto, a incidência automática e infalível de que trata 

Pontes de Miranda é a perspectiva do observador do sistema. Quem está fora 

do ordenamento jurídico cumpre os mandamentos jurídicos sem que seja 

necessária a produção de outra norma que constitua essa relação individual. 

O ponto de vista defendido por Paulo de Barros Carvalho, por 

outro lado, pode ser qualificado como a perspectiva do participante. Quem 

atua dentro do ordenamento jurídico só pode julgar como relevante aquilo que 

foi traduzido em linguagem competente. Num ordenamento jurídico positivo 

como o nosso, os fatos só passam a integrá-lo quando preenchem os requisitos 

prescritos pelo próprio sistema para tanto. 

Não haveria, portanto, um único conceito de incidência, mas 

apenas concepções que partem de pontos de vista distintos sobre o mesmo 

tema. Para os observadores, a simples ocorrência do fato social – que preenche 
                                                 
96  Tácio Lacerda Gama, Competência tributária: fundamentos para uma teoria da nulidade, p 

312. 
97  “Adopta la perspectiva del participante quien en un sistema jurídico participa en una 

argumentación acerca de lo que en este sistema jurídico está ordenado, prohibido y permitido 
o autorizado. En el centro de la perspectiva del participante se encuentra el juez. Cuando 
otros participantes, por ejemplo, juristas, abogados o ciudadanos interesados, exponen 
argumentos en pro o en contra de determinados contenidos del sistema jurídico, entonces, en 
última instancia, se refieren a cómo hubiera decidido un juez si hubiera querido decidir 
correctamente. [...] Adopta la perspectiva del obsevador  quien no pregunta cuál es la 
decisión correcta en un determinado sistema jurídico sino cómo se decide de hecho en un 
determinado sistema jurídico. Un ejemplo de un observador tal es el de Norbert Hoerster: un 
americano blanco casado con una mujer de color desea viajar a Sudáfrica en la época de la 
vigencia de las leyes del apartheid y reflexiona acerca de los detalles jurídicos de su viaje.” 
(ALEXY, Robert. El concepto y la validez del derecho. Barcelona: Gedisa, 2004, p. 31) 
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as características prescritas no antecedente da norma jurídica – é suficiente 

para que ela incida. Para os participantes, a incidência da norma só se verifica 

quando se descreve o fato em linguagem jurídica, constituindo-se os 

respectivos efeitos. 

 

2.3. O posicionamento adotado neste trabalho: incidência e aplicação são 

conceitos sinônimos 

 

Ao tratar do tema validade, optamos por uma abordagem intra-

sistêmica do fenômeno jurídico, ou seja, adotamos o entendimento daquele 

que participa do sistema, que interpreta as normas com o fim de positivar 

novos comandos. 

Em consonância com esse posicionamento, adotaremos, também 

aqui, a perspectiva do participante. Portanto, utilizaremos o termo incidência 

como sinônimo de aplicação. 

Partimos, assim, da premissa de que as normas jurídicas, na 

regulação das condutas intersubjetivas, não tocam o mundo do ser. Apenas se 

traduzem em crescentes estímulos para que os sujeitos modifiquem seu 

comportamento, conduzindo-se na forma prescrita pela legislação. 

Esses estímulos, contudo, serão tanto mais fortes quanto mais 

concretas e individuais forem as normas jurídicas. Em outras palavras: as 

condutas serão alteradas na medida em que se vão aproximando e 

individualizando os comandos prescritivos.  

Esta aproximação, por sua vez, não ocorre sozinha, havendo a 

necessidade do homem como elemento para que se dê a criação de novas 

normas. Isso porque, apesar de estar inserido no sistema social, o ordenamento 



 

 

 

75 

é um subsistema autônomo, que não se comunica automaticamente com os 

demais subsistemas sociais. Como destaca Fabiana Del Padre Tomé: 

 
Com base na teoria da sociedade de Niklas Luhmann, tomamos o 
direito como um sistema comunicativo funcionalmente diferenciado e 
dotado de programas e códigos próprios, apresentando uma forma 
especial de abertura e fechamento com relação ao ambiente. Esclarece 
Gustavo Sampaio Valverde que, não obstante a sociedade se apresente 
como um grande sistema, compreendendo todas as formas possíveis 
de comunicação, na modernidade encontra-se dividida em subsistemas 
parciais, dos quais são exemplos os sistemas político, jurídico, 
econômico e científico. Esses sistemas possuem códigos de 
comunicação próprios e específicas operações de reprodução de 
elementos, que lhes conferem um fechamento operativo e também 
uma forma peculiar de abertura cognitiva do ambiente.98 
 

Não é automático, portanto, o processo por meio do qual novos 

elementos ingressam no sistema jurídico, ou seja, como normas de superior 

hierarquia fundamentam a produção de normas de nível inferior. 

Ao ato – ação – de produzir novas normas, por sua vez, 

denominaremos aplicação, com amparo nas considerações desenvolvidas por 

Hans Kelsen99 e Paulo de Barros Carvalho,100 os quais defendem que 

expressamente que aplicar uma norma não é outra coisa senão dar curso ao 

processo de positivação, ou seja, interpretar uma norma, fazendo-a incidir num 

                                                 
98  Fabiana Del Padre Tomé, A prova no direito tributário, p. 41. 
99  “Uma norma que regula a produção de outra norma é aplicada na produção, que ela regula, 

dessa outra norma. A aplicação do Direito é simultaneamente produção do Direito. […] É 
desacertado distinguir entre atos de criação e atos de aplicação do Direito. […] todo ato 
jurídico é simultaneamente aplicação de uma norma superior e produção, regulada por esta 
norma, de uma norma inferior.” (Hans Kelsen, Teoria pura do direito, p. 261) 

100  “Aplicar o direito é dar curso ao processo de positivação, extraindo de regras superiores o 
fundamento de validade para a edição de outras regras. É o ato mediante o qual alguém 
interpreta a amplitude do preceito geral, fazendo-o incidir no caso particular e sacando, 
assim, a norma individual. É pela aplicação que se constrói o direito em cadeias sucessivas de 
regras, a contar da norma fundamental, axioma básico da existência do direito enquanto 
sistema, até as normas particulares, não passíveis de ulteriores desdobramentos, e que 
funcionam como pontos terminais do processo derivativo de produção do direito.” (Paulo de 
Barros Carvalho, Curso de direito tributário, p. 90) 
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determinado caso e, com isso, produzindo uma outra regra, mais especializada 

que a primeira.101 

Neste contexto, surge o seguinte questionamento: se aplicar uma 

norma é produzir outra norma, é possível falar em aplicação das normas 

localizadas nos níveis inferiores da pirâmide jurídica?  

De fato, não há que se falar em aplicação, no sentido ora tratado, 

em situações como essas.102 No final da cadeia normativa o que se verifica é 

apenas a execução ou observância da lei, ou seja, o cumprimento voluntário do 

mandamento legal ou sua imposição forçada, em caso de resistência.103 104 

De igual forma, também não há que se falar em aplicação no 

grau mais alto da hierarquia normativa, onde se encontra a “norma hipotética 

                                                 
101  No mesmo sentido é o posicionamento de Marcelo Neves, para quem “[...] a aplicação 

normativa pode ser conceituada como a criação de uma norma concreta a partir da fixação do 
significado de um texto normativo abstrato em relação a um caso determinado”. (NEVES, 
Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 45) 

102  Alberto Xavier distingue “aplicação” de “adequação” ou “conformação”: “Mais curial 
parece, contudo, distinguir a aplicação do direito, caracterizada pela existência necessária de 
um ato heterônomo, obrigatório e vinculantȩ da adequação ou conformação ao direito, que 
resulta do simples ajustamento da conduta do sujeito a um modelo global pré-determinado e 
em que o eventual processo lógico que ela conduziu se revela absolutamente irrelevante.” 
(Do lançamento: teoria geral do ato, do procedimento e do processo tributário. Rio de 
Janeiro: Forense, 1997, p. 78-79) De igual forma, defende José Souto Maior Borges: “[…] a 
criação e a aplicação do Direito devem ser distintas da simples obediência, conformação ou 
subsunção ao Direito.” (BORGES, José Souto Maior. Lançamento tributário. Rio de Janeiro: 
Forense, 1999, p. 93) 

103  “A observância significa que se agiu conforme a norma legal, sem que essa conduta esteja 
vinculada a uma atitude sancionatória impositiva; a execução (ou imposição) surge 
exatamente como reação concreta a comportamentos que contrariam os preceitos legais, 
destinando-se à manutenção do direito ou ao restabelecimento da ordem violada.” (Marcelo 
Neves, A constitucionalização simbólica, p. 43)  

104  “[...] Com efeito, se deixarmos de lado os casos-limite – a pressuposição da norma 
fundamental e a execução do ato coercitivo – entre os quais se desenvolve o processo 
jurídico, todo ato jurídico é simultaneamente aplicação de uma norma superior e produção, 
regulada por esta norma, de uma norma inferior. [...] Somente a execução do ato coercitivo 
estatuído por estas normas individuais – o último ato do processo de produção jurídica – se 
opera em aplicação das normas individuais que a determinam sem que seja, ela própria, 
criação de uma norma. A aplicação do Direito é, por conseguinte, criação de uma norma 
inferior com base numa norma superior ou execução do ato coercitivo estatuído por uma 
norma.” (Hans Kelsen, Teoria pura do direito, p. 261) 
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fundamental”. Referida norma foi uma ficção105 concebida por Hans Kelsen 

para garantir a unidade, e também a validade, do ordenamento jurídico. Como 

explica o autor: 

 
Dado que o fundamento de validade de uma norma somente pode ser 
uma outra norma, este pressuposto tem de ser uma norma: não uma 
norma posta por uma autoridade jurídica, mas uma norma 
pressuposta.106 

 

Em outras palavras: a norma hipotética fundamental 

consubstancia o fundamento último de validade do direito positivo, mas não é 

uma norma posta, é apenas uma ficção criada com o objetivo de facilitar o 

estudo desse objeto. Como consequência, tem-se que a positivação da 

Constituição, com base nessa norma hipotética, não pode ser qualificada como 

ato de aplicação, na medida em que não há norma positiva que lhe dê 

fundamento. 

 

2.4. Fenomenologia da incidência/aplicação das normas 

 

Sob a perspectiva dos sujeitos que operam dentro do direito 

positivo – participantes –, a incidência de uma norma jurídica não é 

                                                 
105  Segundo a lição de Hans Kelsen: “A norma fundamental de uma ordem jurídica ou moral 

positivas – como evidente do que precedeu – não é positiva, mas meramente pensada, e isto 
significa uma norma fictícia, não o sentido de um real ato de vontade, mas sim de um ato 
meramente pensado. Como tal, ela é uma pura ou ‘verdadeira’ ficção no sentido da 
vaihingeriana Filosofia do Como-Se, que é caracterizada pelo fato de que ela não somente 
contradiz a realidade, como também é contraditória em si mesma. Pois a suposição de uma 
norma fundamental – como porventura a norma fundamental de uma ordem moral religiosa: 
‘Deve-se obedecer aos mandamentos de Deus, como determina historicamente a primeira 
Constituição’ – não contradiz apenas a realidade, porque não existe tal norma como sentido 
de um real ato de vontade; ela também é contraditória em si mesma, porque descreve a 
conferição de poder de uma suprema autoridade da Moral ou do Direito e com isto parte de 
uma autoridade – com certeza apenas fictícia – que está acima dessa autoridade.” (Teoria 
geral das normas, p. 328-329) 

106  Hans Kelsen, Teoria pura do direito, p.224.  
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automática e infalível, sendo indispensável a presença de um ser humano para 

que tal fenômeno ocorra. 

Em termos mais diretos: a juridicização de um evento – suporte 

fático, nos dizeres de Pontes de Miranda107 –, ou seja, a sua introdução no 

ordenamento jurídico na condição de fato jurídico, assim como a produção dos 

seus efeitos correlatos (relação jurídica), depende da intervenção humana. 

De fato, sob o ponto de vista do ordenamento jurídico – 

perspectiva do participante – os acontecimentos sociais são simples eventos, 

sem qualquer relevância para o direito enquanto não forem constituídos em 

linguagem jurídica própria.108 Não produzirão, portanto, quaisquer efeitos 

dentro desse sistema, ou seja, não darão ensejo a relações jurídicas. 

O papel do homem, nesse fenômeno, é justamente o de promover 

o ingresso desses acontecimentos no direito positivo, constituindo as relações 

jurídicas deles decorrentes, nos termos das normas de superior hierarquia. Esse 

processo, por sua vez, ocorre mediante duas operações: subsunção + 

implicação.  

A fenomenologia da incidência das normas, como assevera 

Paulo de Barros Carvalho,109 se reduz a duas operações formais: inicia-se com 

                                                 
107  “[...] Os elementos do suporte fáctico são pressupostos do fato jurídico; o fato jurídico é o 

que entra, do suporte fáctico, no mundo jurídico, mediante a incidência da regra jurídica 
sobre o suporte. Só de fatos jurídicos provém a eficácia jurídica. [...] Só após a incidência da 
regra jurídica é que os suportes fácticos entram no mundo jurídico, tornando-se fatos 
jurídicos.” (F.C. Pontes de Miranda, Tratado de direito privado. Tomo I, p. 4) 

108  Paulo de Barros Carvalho, Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência, p. 97. 
109  “Percebe-se que a chamada ‘incidência jurídica’ se reduz, pelo prisma lógico, a duas 

operações formais: a primeira, de subsunção ou de inclusão de classes, em que se reconhece 
que uma ocorrência concreta, localizada num determinado ponto do espaço social e numa 
específica unidade de tempo, inclui-se na classe dos fatos previstos no suposto da norma 
geral e abstrata; outra, a segunda, de implicação, porquanto a fórmula normativa prescreve 
que o antecedente implica a tese, vale dizer, o fato concreto, ocorrido hic et nunc, faz surgir 
uma relação jurídica também determinada, entre dois ou mais sujeitos de direito. [...]” (Paulo 
de Barros Carvalho, Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência, p. 11) 



 

 

 

79 

a subsunção, que consiste no reconhecimento do completo enquadramento do 

fato ocorrido no mundo fenomênico (evento) à descrição prevista no 

antecedente de uma norma geral e abstrata; e finaliza-se com a implicação, 

tendo em vista que a estrutura lógico-sintática das normas jurídicas, composta, 

dentre outros elementos, pelo operador deôntico interproposicional (neutro), 

determina que o antecedente implica o consequente. Num exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando esse esquema exemplificativo, fica claro que, uma 

vez relatado em linguagem competente um evento que se subsome ao disposto 

no antecedente da norma geral e abstrata, tem-se, por conta da implicação, a 

instauração, automática e infalível, da relação jurídica prescrita no 

consequente normativo.  

Assim, não basta que ocorra um evento, que preencha os 

critérios previstos no antecedente da norma geral e abstrata (hipótese de 

incidência), para que se possa falar em incidência. É necessária a descrição 

deste evento em linguagem competente – edição de norma individual e 
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concreta – constituindo o fato jurídico tributário, que dará ensejo a uma 

relação jurídica. 

Por outro lado, verifica-se que, para que seja possível a 

constituição, pelo aplicador do direito, da relação jurídica, por meio da edição 

de norma individual e concreta, é necessário não apenas que haja subsunção 

do fato à norma, ou seja, que a classe dos objetos denotados pelo conceito do 

fato se inclua na classe denotada pelo conceito da norma.110  

É preciso, também, que a relação jurídica constituída pela norma 

individual e concreta se subsuma ao consequente da norma geral e abstrata. 

Afinal, a relação jurídica é, igualmente, um fato. A única diferença é que esse 

fato jurídico, ao contrário daquele prescrito no antecedente, é relacional. Ao 

tratar das relações jurídicas tributárias, Paulo de Barros Carvalho destaca que 

“[...] a hipótese tributária está para o fato jurídico assim como a conseqüência 

tributária está para a relação jurídica tributária”.111 

 

2.5. A incidência e as normas de competência  

 

O nosso ordenamento jurídico, como já destacado, pode ser visto 

como uma estrutura hierárquica composta por diversas normas de 

competência, as quais condicionam a forma como uma norma será produzida 

(sujeito + procedimento), bem como o conteúdo sobre o qual poderá versar 

                                                 
110  “Discorremos, em edições anteriores, acerca da subsunção do conceito do fato ao conceito da 

norma, baseados no entendimento de que a subsunção só se operaria entre iguais. A 
subsunção, porém, como operação lógica que é, não se verifica simplesmente entre iguais, 
mas entre linguagens de níveis diferentes. Em homenagem à precisão que devemos 
incessantemente perseguir, o certo é falarmos em subsunção do fato à norma, pois ambos 
configuram linguagens. E, toda vez que isso acontece, com a conseqüente efusão de efeitos 
jurídicos típicos, estamos diante da própria essência da fenomenologia do direito. [...].” 
(Paulo de Barros Carvalho, Curso de Direito Tributário, p. 249) 

111  Curso de Direito Tributário, p. 252. 
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(matéria). Competência, portanto, é um juízo condicional que permite ou 

obriga112 que um determinado sujeito, obedecidos determinados limites 

materiais e formais, produza uma nova regra jurídica. 

Como já destacado no capítulo anterior, a norma dispositiva de 

competência pode ser representada por um juízo condicional, cuja hipótese 

descreveria conotativamente os atributos dos fatos (sujeito, procedimento, 

espaço e tempo) que concorrem para a produção de uma norma, enquanto o 

consequente prescreveria a matéria sobre a qual esta norma poderá versar.113 

Estariam, pois, inteiramente disciplinados pelo direito tanto o processo de 

introdução de uma norma no sistema quanto o seu conteúdo.114 

Uma norma é válida quando o processo de enunciação115 

observou as disposições do antecedente da norma de competência e cujo 

conteúdo (regra por ela introduzida) está de acordo com o que estabelece o 

consequente dessa norma. Contudo, nas hipóteses em que a norma foi criada 

de forma ilícita, ou seja, há vícios na sua enunciação e no seu conteúdo, ela 
                                                 
112  Utilizamos, aqui, o termo “competência” em acepção ampla, ou seja, para designar o poder 

para legislar (lei em sentido estrito), julgar, administrar e até mesmo se conduzir perante a 
administração (competência do particular). Neste contexto, não há como fixar uma regra de 
modalização dessa conduta, uma vez que ela pode variar a depender do tipo de competência 
do qual estamos tratando e também da forma como é disciplinada pelo direito positivo. Tácio 
Lacerda Gama, ao tratar desse tema, destaca que “[...] em regra, as competências legislativas 
são facultativas e as infralegais, obrigatórias. O direito positivo, no entanto, prescreve 
algumas exceções.” (Competência tributária: fundamentos para uma teoria da nulidade, p. 
278.) 

113  Competência tributária: fundamentos para uma teoria da nulidade, p. 91. 
114  “A forma, já vimos, é descrita pela hipótese da norma de competência; a matéria, por seu 

turno, encontra-se delineada no objeto da relação jurídica. O vínculo entre ambas, então, só 
pode ser estabelecido pelo conectivo deôntico neutro (→), aquele que vincula o 
acontecimento A à conseqüência B. Destarte, o encontro entre forma e matéria é sintetizado 
pelo “dever ser” que vincula a previsão hipotética do fato – enunciação da norma – à relação 
jurídica entre sujeito competente e os demais que integram a sociedade, tendo como objeto a 
possibilidade de inserir texto jurídico versando sobre certa matéria. E esse conectivo 
interproposicional sintetiza a decisão, positivada na norma de competência, de submeter 
determinada matéria à enunciação de certo tipo.” (Tácio Lacerda Gama, Competência 
tributária: fundamentos para uma teoria da nulidade, p. 75) 

115  Segundo José Luiz Fiorin: “o primeiro sentido de ‘enunciação’ é o ato produtor do 
enunciado”. (As astúcias da enunciação: as categorias de pessoa, espaço e tempo. São Paulo: 
Ática, 1998, p. 31) 
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será considerada inválida, por não está em relação com a norma de 

competência, mas sim com a que sanciona o exercício inadequado da atividade 

de produção de outras normas.  

A verificação da existência ou não de um vício caberá sempre a 

um sujeito participante do sistema jurídico.116 Por outro lado, tal verificação 

está condicionada, sempre, a análise exclusiva do produto da enunciação.117 

Com efeito, apesar de o processo de produção das normas ser 

inteiramente regulado pelo direito, não é possível ter acesso a este fato senão 

quando em contato com o produto (enunciado), por conta da sua 

efemeridade.118 Tal acontecimento se perde no tempo, restando apenas alguns 

registros de sua ocorrência, os quais, de acordo com o próprio direito, servirão 

de parâmetro para determinar sua regularidade. 

Para facilitar a análise das normas produzidas e verificar sua 

perfeição, Tárek Moysés Moussalém propõe a divisão dos enunciados 

prescritivos em dois conjuntos de elementos: aqueles que servem de suporte 

                                                 
116  “[...] Sendo o direito positivo um sistema do tipo dinâmico, só um órgão do próprio sistema 

pode, validamente, decidir se uma norma foi ou não produzida segundo a respectiva norma 
de competência tributária.” (Competência tributária: fundamentos para uma teoria da 
nulidades, p. 325-326) 

117  Como assevera Tárek Moysés Moussallém: “[…] a partir da linguagem do veículo introdutor 
(enunciação-enunciada), reconstruímos a linguagem do procedimento produtor de enunciados 
(enunciação), e realizamos o confronto entre esta e a linguagem da norma de produção 
normativa (fundamento de validade do veículo introdutor) para aferirmos se a produção 
normativa se deu ou não em conformidade com o prescrito no ordenamento.” (Fontes do 
direito tributário. São Paulo: Noeses, 2008, p. 141) 

118  “A enunciação jurídica, processo de produção do direito, por exigência do requisito de 
validade, é regulada pelo próprio direito. [...] Mas, tendo em vista a efemeridade do processo 
de produção (= enunciação), toda a análise dessa produção só pode ser empreendida a partir 
do produto: os enunciados prescritivos. Antes de produzido o documento normativo, não se 
pode averiguar o processo. Toda análise jurídica começa a partir do plano da expressão [...]. 
A enunciação consome-se. Escorre. Por estar instalada no passado, é impossível ser 
revisitada. Vivemos sempre a ditadura do presente; o passado, na sua inteireza, não pode ser 
reconstruído. O presente da enunciação é a enunciação enunciada. Por meio dela podemos 
reconstruir, juridicamente, parte do passado. Parte que o próprio direito, por meio das suas 
normas, reputa suficiente para controlar sua produção.” (IVO, Gabriel. Norma jurídica: 
produção e controle. São Paulo: Noeses, 2006, p. 3) 
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para a construção da norma introdutora – “enunciação-enunciada” – e aqueles 

que servem de suporte para a construção da norma introduzida – “enunciados-

enunciados”. 

Por meio da enunciação-enunciada se constrói uma norma geral 

e concreta que, simplificadamente, estabelece que “se determinada norma foi 

veiculada nos moldes previstos pelo ordenamento (de acordo com o 

antecedente da norma de competência) então deve ser observada por todos. É 

a norma introdutora. Por meio do enunciado-enunciado, por sua vez, se 

constrói a norma a ser introduzida. 

Ao analisar a estrutura da norma de competência idealizada por 

Tácio Lacerda Gama e por nós adotada neste trabalho, verifica-se que o 

resultado da sua aplicação é justamente a norma introdutora, figurando a 

norma introduzida como conteúdo daquela.  

De fato, o resultado da aplicação da norma de competência será 

uma norma cujo antecedente descreve uma enunciação já ocorrida, ou seja, 

refere-se a um procedimento já praticado por um determinado sujeito, num 

local e data específico. O consequente, por sua vez, estabelece uma relação 

jurídica cujo objeto é outra norma, com um conteúdo específico. Num 

exemplo: 

 

O Congresso Nacional realizou uma enunciação, segundo um determinado 

procedimento, então DEVE SER a aplicação da norma jurídica construída com base no 

enunciado decorrente dessa enunciação, a qual possui um determinado conteúdo. 
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Em outras palavras: a norma de competência, em sentido estrito, 

fundamenta a validade tanto do instrumento introdutor quanto da norma 

introduzida, que figura no consequente daquele.  

Ao analisar esse tema, Tácio Lacerda Gama afirma que referida 

norma prescreve, no seu antecedente, as características que o veículo 

introdutor deve observar para ser válido. São requisitos relacionados ao 

procedimento (formais). Já o consequente determina os requisitos da norma 

introduzida, estando relacionados à matéria (materiais).  

 
Uma norma de competência, em sentido estrito, fundamenta a 
validade de duas outras normas jurídicas: o instrumento introdutor e a 
norma introduzida. Há licitude quando as normas criadas se ajustam 
ao que prescreve a norma de competência. 
Sob esta perspectiva, a de existirem dois tipos de normas introduzidas, 
é possível a existência de dois tipos de incompatibilidade, sendo uma 
delas entre o instrumento introdutor com o antecedente da norma de 
competência, e outra a da norma introduzida com o conseqüente da 
norma de competência. Para um caso e outro, a doutrina convencionou 
empregar os termos vício de forma e vício de matéria ou, como 
preferem alguns, invalidade formal e invalidade material.119 
 

Sob essa perspectiva, quando a antinomia é entre a norma 

introdutora e o antecedente da competência, há vício de forma. Quando há 

incompatibilidade é entre a norma introduzida e o consequente da norma de 

competência, ou seja, quando o problema é de cunho exclusivamente material, 

fala-se em vício de matéria, o qual, também ele, prejudica a validade das 

normas. 

Acatamos esse posicionamento, mas com uma pequena ressalva: 

tendo em vista que a norma introduzida figura como conteúdo da norma 

introdutora, cremos que tanto os vícios de natureza material quanto os de 

                                                 
119  Competência tributária: fundamentos para uma teoria da nulidades, p. 315. 
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natureza formal seriam verificados pela antinomia entre essa regra 

(introdutora) e a norma de competência.  

Em termos mais diretos: quando a incompatibilidade é entre o 

antecedente da norma introdutora e a hipótese da norma de competência, o 

vício é de forma. Quando essa incompatibilidade é entre o consequente da 

norma introdutora – cujo conteúdo é a norma introduzida – e consequente da 

norma de competência, o vício é de matéria. 

  Hipótese  →     Consequente 

(Norma de competência)        (Norma de competência) 

 

 

         Antecedente  →     Consequente 

   (Norma introdutora)            (Norma introdutora)   

 

No entanto, como será melhor demonstrado nos capítulo IV, não 

há uniformidade na doutrina quanto à dualidade vício formal / vício material. 

A despeito disso, não se pode negar que os vícios de forma e matéria são 

indissociáveis, uma vez que só podem ser verificados se confrontarmos essas 

duas realidades. 
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CAPÍTULO III – Lançamento tributário 

Sumário: 
3.1. A ambiguidade do termo “lançamento”. 3.2. A definição do conceito de 
lançamento pelo Código Tributário Nacional. 3.3. A definição do conceito de 
lançamento pela doutrina em face das disposições do Código Tributário Nacional. 
3.4. Nossa definição do conceito de lançamento. 3.5. Lançamento e teoria dos atos 
administrativos 

 

De acordo com o art. 3º do CTN, tributo é “toda prestação 

pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que 

não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante 

atividade administrativa plenamente vinculada”.  

Essa definição deixa expressa um dos cânones que informam o 

regime jurídico tributário, qual seja, o de que todos os tributos deverão ser 

instituídos por lei para que possam ser exigidos (art. 5º, II, da CF/88). Mas, 

mais do que isso, é indispensável que todos os elementos essenciais do tributo 

estejam previstos abstratamente na lei (150, I,120 da CF/88).121 

Segundo Paulo de Barros Carvalho, para que uma norma institua 

um tributo validamente, deve trazer, no seu antecedente, a previsão de um 

determinado comportamento (critério material = verbo + complemento), 

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

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I – exigir ou aumentar tributo sem lei que o 
estabeleça; 

121  “O veículo introdutor da regra tributária no ordenamento há de ser sempre a lei (sentido lato), 
porém o princípio da estrita legalidade dis mais do que isso, estabelecendo a necessidade de 
que a lei adventícia traga no seu bojo os elementos descritores do fato jurídico tributário e os 
dados prescritores da relação obrigacional.” (Paulo de Barros Carvalho, Curso de direito 
tributário, p. 174) 
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condicionado no tempo (critério temporal) e no espaço (critério espacial). Seu 

consequente, por sua vez, prevê uma relação jurídica, designando seus sujeitos 

ativo e passivo (critério pessoal), bem como o seu objeto (critério quantitativo 

= base de cálculo + alíquota).122 

Uma vez instituído o tributo, por meio da fixação dos critérios 

supra referidos – ou seja, positivando-se a regra-matriz de incidência 

tributária123 – surge a possibilidade de exigência concreta do valor do tributo. 

Todavia, para que se obrigue alguém a recolher determinado montante aos 

cofres públicos a título de tributo, não basta a previsão geral e abstrata.124 É 

necessária, também, a edição de uma norma individual e concreta, o que se dá, 

por vezes,125 mediante o ato de lançamento – que é, também ele, uma norma.  

 

                                                 
122  Curso de direito tributário, p. 262-263. 
123  “Deveras, são numerosos os postulados que regem a atividade impositiva do Estado, 

praticamente todos inscritos, expressa ou de modo implícito, na Constituição. Igualmente, 
abundantes as regras tributárias que envolvem a instituição do gravame, tornando possível 
sua existência como instrumento efetivo de desempenho do poder político, social e 
econômico-financeiro. Todavia, são poucas, individualizadas e especialíssimas as regras-
matrizes de incidência dos tributos. Em princípio, há somente uma para cada figura tributária 
[...]. Baseados nessa verificação empírica, nada mais congruente do que designar por norma 
tributária em sentido estrito àquela que marca o núcleo do tributo, isto é, a regra-matriz de 
incidência fiscal, e de normas tributárias em sentido amplo a todas as demais.” (Paulo de 
Barros Carvalho, Curso de direito tributário, p. 251-252). 

124  Como ensina Lourival Vilanova: “Em nossa terminologia, não há relação jurídica geral 
(como não há situação jurídica geral, seu equivalente). Da norma geral não se passa 
imediatamente para a relação ou situação jurídica sem interposição de um fato (fato natural 
ou conduta). Se fato não ocorreu, a norma geral (ou individual) permanece em seu status 
proposicional, lógico, sintático, sem os correspondentes semânticos ou fácticos: o direito-
norma não se realiza, não é realidade sóciocultural. (Causalidade e relação no direito, p. 
139) 

125  Como será melhor demonstrado nos itens subsequentes, adotamos, nesse trabalho, o 
posicionamento segundo o qual a constituição do crédito tributário – ou seja, a aplicação da 
norma geral e abstrata que institui o tributo e a conseqüente produção de uma norma 
individual e concreta – é competência que pode ser exercida tanto pela Administração 
Publica quanto pelo particular (sujeito passivo). Contudo, estaremos diante do fenômeno 
“lançamento” apenas quando tal operação for realizada pela Administração, nos termos 
prescritos pelo art. 142. 
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3.1. A ambiguidade do termo “lançamento” 

 

É por meio do chamado “processo de positivação” – em que as 

normas gerais e abstratas fundamentam a produção de normas individuais e 

concretas – que o direito regula as condutas intersubjetivas,126 prescrevendo 

direitos e deveres. Como destaca Paulo de Barros Carvalho:  

 
[...] a norma geral e abstrata, para alcançar o inteiro teor de sua 
juridicidade, reivindica, incisivamente, a edição de uma norma 
individual e concreta. Uma ordem jurídica não se realiza de modo 
efetivo, motivando alterações no terreno da realidade social, sem que 
os comandos gerais e abstratos ganhem concreção em normas 
individuais.127 

 

No âmbito do direito tributário não é diferente. Para criar-se um 

vínculo entre o Fisco e determinado contribuinte em torno de uma conduta 

consubstanciada no pagamento de uma quantia a título de tributo – ou seja, 

para constituir uma relação jurídica – também é necessária a produção de uma 

norma individual e concreta por um sujeito competente. 

A este ato de produção normativa – que não é outra coisa senão a 

aplicação da regra-matriz de incidência tributária – o Código Tributário 

Nacional dá o nome genérico de “lançamento”.  

 

                                                 
126  “O direito positivo se exprime com locuções como “estar facultado a fazer ou omitir”, “estar 

obrigado a fazer ou omitir”, “estar impedido de fazer ou omitir”. E tais locuções não 
descrevem como factualmente o sujeito agente se comporta, mas como deve comportar-se.” 
(Lourival Vilanova, As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo, p. 68) 

127  Curso de direito tributário, p. 404. 
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Essa expressão, todavia, padece do problema semântico da 

ambiguidade.128 Com efeito, ao analisar os enunciados prescritivos que 

disciplinam a constituição do crédito tributário, bem como a doutrina 

relacionada ao tema, verifica-se que esse termo é utilizado para designar 

fenômenos dos mais diversos. Tanto é assim que Eurico Marcos Diniz de 

Santi identifica nada menos do que 11 (onze) significados para esse termo:  

 
(i) ação ou (ii) efeito de escriturar uma verba em livros de escrituração 
comercial; (iii) a própria verba que se escritura; (iv) efetuar o cálculo, 
conferindo liquidez a um crédito ou débito; (v) procedimento 
administrativo da autoridade competente, conforme previsto no artigo 
142 do Código Tributário Nacional; (vi) ato-norma administrativo, 
como norma individual e concreta, produto de um processo, consoante 
dispõe o artigo 145 do Código Tributário Nacional; (vii) procedimento 
administrativo que se integra com o ato-norma administrativo de 
inscrição da dívida ativa; (viii) ato-fato administrativo derradeiro da 
série em que se desenvolve um procedimento com o escopo de 
formalizar o crédito tributário; (ix) atividade material do sujeito 
passivo de calcular o montante do tributo devido, juridicizada pela 
legislação tributária da qual resulta uma norma individual e concreta; 
(x) norma individual e concreta expedida pelo particular que constitui 
o crédito tributário, que é o caso dos chamados lançamentos por 
homologação, de acordo com o artigo 150, §§, do Código Tributário 
Nacional.129 

 

Em face dessa pluralidade de significações, e tendo em vista que 

o objetivo desse trabalho é determinar as hipóteses em que o lançamento pode 

ser alterado, torna-se imprescindível delimitar o sentido em que empregaremos 

a palavra “lançamento” neste trabalho. 

                                                 
128  Paulo de Barros Carvalho, ao tratar dos problemas de ambigüidade e vaguidade, esclarece 

que se tratam de ruídos que atrapalham a comunicação. São suas palavras: “Existem fatores 
que distorcem, dificultam ou retardam o recebimento da mensagem, tecnicamente 
denominados ‘ruídos’. A ambigüidade e a vaguidade, por exemplo, são problemas 
semânticos presentes onde houver linguagem. Um termo é vago quando não existe regra que 
permita decidir os exatos limites para sua aplicação, havendo um campo de incerteza relativa 
ao quadramento de um objeto na denotação correspondente ao signo. Já a ambigüidade é caso 
de incerteza designativa, em virtude da coexistência de dois ou mais significados.” 
(CARVALHO, Paulo de Barros. “O sobreprincípio da segurança jurídica e a revogação de 
normas tributárias.” In: CARVALHO, Paulo de Barros et al. Crédito-prêmio de IPI: estudos 
e pareceres. v. 3. Barueri: Manole, 2005, p. 22-3) 

129  Lançamento tributário, p. 125. 
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3.2. A definição do conceito de lançamento pelo Código Tributário 

Nacional 

 

De acordo com o que dispõe o art. 146, III, “b”, da Constituição 

da República, cabe à lei complementar estabelecer normas gerais relativas à 

“obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários”.  

No exercício desse papel, o Código Tributário Nacional (Lei nº 

5.172/66) estabelece o seguinte: 

 
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa 
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o 
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato 
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, 
calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o 
caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 
 

Como é possível perceber, por meio dessa prescrição o legislador 

pretende responder as principais questões relativas ao fenômeno do 

lançamento, quais sejam: 

(i) O que é? Um procedimento administrativo.  

(ii)  Quem é competente para realizá-lo? A autoridade 

administrativa. 

(iii)  Qual sua finalidade? Constituir o crédito tributário e, em caso 

de descumprimento do dever de pagar tributo, a correspondente 

relação sancionatória. 

Essas questões, contudo, ainda ensejam inúmeras discussões na 

doutrina e na jurisprudência e a razão para tanto é simples: ao examinarmos 

com mais cuidado o próprio art. 142, bem como os demais dispositivos do 
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Código Tributário Nacional que disciplinam o lançamento, identificamos 

inúmeras contradições entre o conceito fixado no enunciado acima e aquele 

adotado em outras passagens.  

 

3.3. A definição do conceito de lançamento pela doutrina em face das 

disposições do Código Tributário Nacional 

3.3.1. O que é? Ato ou procedimento 

 

Como já destado, o art. 142 do CTN define o lançamento como 

um procedimento administrativo. Contudo, ao analisar o art. 150 desse mesmo 

diploma, nota-se que o lançamento é tratado pelo legislador, também, como 

um ato administrativo:  

 
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos 
tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar 
o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-
se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da 
atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. 
(grifamos) 
  

Ao contrário do que pode parecer num primeiro momento, essa 

divergência de entendimentos não configura um mero conflito verbal, sem 

quaisquer repercussões jurídicas. Pelo contrário. A conceituação do 

lançamento como ato ou como procedimento tem importantes efeitos práticos. 

Num exemplo proposto por Paulo de Barros Carvalho: se 

considerarmos o lançamento como um procedimento, ele se configurará no 

momento em que for praticado o primeiro da sequência de atos destinados a 

verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável etc, 

iniciando-se, assim, o curso do prazo prescricional. Por outro lado, enquanto 

ato, só há que se falar em início do prazo prescricional quando este for 
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realizado nos termos e condições prescritos em lei, ainda que seja precedido 

de um longo procedimento para sua realização.130 

Qualquer pesquisa séria fica prejudicada, portanto, se esta 

questão não for adequadamente solucionada. Cientes desse problema, os 

cientistas do direito têm se debruçado sob este tema. Todavia, não chegam a 

um consenso quanto a essa matéria. 

Rubens Gomes de Sousa,131 por exemplo, defendia que o 

lançamento poderia ser representado tanto por um ato como por uma séria 

deles (procedimento). 

Alfredo Augusto Becker132 e Ruy Barbosa Nogueira,133 em 

contrapartida, acolhem a tese do lançamento como procedimento. 

Em oposição a estes autores, Amilcar Araújo Falcão, ao estudar 

o problema da eficácia do lançamento, deixa fora de dúvida seu entendimento 

no sentido de que se trata de um ato administrativo. Igual posicionamento é 

defendido por Alberto Xavier, o qual afirma, categoricamente, que o art. 142 
                                                 
130  Paulo de Barros Carvalho, Curso de direito tributário, p. 412-413. 
131  “O lançamento pode portanto ser definido como o ato ou série de atos de administração 

vinculada e obrigatória que tem como fim a constatação e a valoração qualitativa e 
quantitativa das situações que a lei define como pressupostos da incidência; e, como 
conseqüência, a criação da obrigação tributária em sentido formal.” (Compêndio de 
legislação tributária. São Paulo: Resenha Tributária, 1975, p. 102) 

132  “O lançamento (‘accertamento’) tributário consiste na série de atos psicológicos e materiais 
ou jurídicos praticados pelo sujeito passivo (contribuinte), ou pelo sujeito ativo (Estado) da 
relação jurídica tributária, ou por ambos, ou por um terceiro [...].” (Alfredo Augusto Becker, 
Teoria geral do direito tributário, p. 359) 

133  Ao definir o conceito de lançamento, esse autor refere-se a este fenômeno como uma 
“sequência de atos”, ou seja, como um procedimento. Contudo, é bom ressaltar que, em 
outras passagens de sua obra, qualifica o lançamento ora como relação jurídica, ora como ato 
administrativo. Por exemplo, ao tratar das normas gerais que disciplinam esse fenômeno, 
afirma que “ao estudarmos a relação jurídica de lançamento, examinaremos sua importância 
e íntima ligação com a relação tributária.” (Teoria do lançamento tributário. São Paulo: 
Resenha Tributária, 1965, p. 23) Em oposição, ao manifestar-se sobre sua natureza jurídica, o 
faz nos seguintes termos: “[...] desde logo, podemos acentuar a verdadeira natureza de ato 
declaratório do lançamento, tendo em vista que uma vez concluído, êle nada mais faz do que 
declarar, na conformidade da lei material e preexistente, se há um débito tributário, qual o 
montante devido e quem é o devedor.” (Op. cit, p. 39) 
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do CTN incorre em sério equívoco ao caracterizar o lançamento como um 

procedimento.134 

Paulo de Barros Carvalho, igualmente, advoga a tese segundo a 

qual o lançamento é um ato administrativo.135 Contudo, chama a atenção para 

o seguinte ponto: “se nos detivermos na concepção de que o ato é, sempre, o 

resultado de um procedimento e que tanto ato quanto procedimento hão de 

estar, invariavelmente, previstos em normas do direito posto, torna-se intuitivo 

concluir que norma, procedimento e ato são momentos significativos de uma e 

somente uma realidade”.136 Sob essa perspectiva, o “lançamento” pode ser 

concebido como norma, procedimento ou ato.  

Aliás, ao analisar a obra de José Souto Maior Borges, verifica-se 

que, amparado justamente no fato de que um ato decorre de um procedimento, 

faz questão de distinguir o procedimento administrativo do lançamento e o ato 

administrativo do lançamento. O primeiro seria o caminho percorrido pela 

administração pública para produzir o segundo.137 

 

                                                 
134  “[...] o artigo 142 do Código Tributário Nacional incorre em sério equívoco ao caracterizar o 

lançamento como procedimento administrativo, quando na realidade este instituto assume o 
caráter de um ato jurídico, mais precisamente o ato administrativo que aquele procedimento 
visa preparar.” (Alberto Xavier, Do lançamento: teoria geral do ato, do procedimento e do 
processo tributário, p. 44) 

135  O conceito de lançamento é definido por este autor da seguinte forma: “Lançamento 
tributário é o ato jurídico administrativo, da categoria dos simples, constitutivos e vinculados, 
mediante o qual se insere na ordem jurídica brasileira u’a norma individual e concreta, que 
tem como antecedente o fato jurídico tributário e, como consequente, a formalização do 
vínculo obrigacional, pela individualização dos sujeitos ativo e passivo, a determinação do 
objeto da prestação, formado pela base de cálculo e correspondente alíquota, bem como pelo 
estabelecimento dos termos espaço-temporais, em que o crédito há de ser exigido.” (Paulo de 
Barros Carvalho, Curso de direito tributário, p. 458) 

136  Curso de direito tributário, p. 399. 
137  “O procedimento administrativo de lançamento é [...] o caminho juridicamente condicionado 

por meio do qual certa manifestação jurídica de plano superior – a legislação – produz 
manifestação jurídica de plano inferior – o ato administrativo do lançamento.” (José Souto 
Maior Borges, Lançamento tributário, p. 120) 
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Estevão Horvath, por sua vez, atento às imprecisões que o uso do 

binômio procedimento/ato pode provocar, utiliza a expressão “procedimento 

de lançamento” para designar o conjunto de atos destinados a apurar o tributo 

devido pelo sujeito passivo, deixando o termo “lançamento” para identificar o 

ato que é resultado deste procedimento ou que é praticado independentemente 

deste (nas hipóteses em que ele é desnecessário).138 

Do exposto, percebe-se que, apesar das divergências quanto ao 

conceito de lançamento, os autores mencionados concordam que o este 

fenômeno envolve um procedimento – quase sempre – que culmina com a 

prática de um ato de aplicação da regra-matriz de incidência de um 

determinado tributo, constituindo, assim, uma relação jurídica tributária. A 

escolha de uma acepção em detrimento de outra dependerá, portanto, “do 

interesse protocolar de quem se ocupe do assunto”.139 

 

3.3.2. Quem é competente para efetuar o lançamento? Apenas a 

autoridade administrativa? 

 

O Código Tributário enseja dúvidas, também, quanto à 

autoridade competente para efetuar o lançamento. Isso porque, apesar de o art. 

                                                 
138  “Fulcrados na idéia de que existem (ou podem existir) tributos sem que haja procedimento de 

lançamento e que, por outro lado impõe a lei que o lançamento é ato privativo de autoridade 
administrativa (art. 142 do CTN), parece-nos mais tecnicamente adequado entender o 
lançamento como o ato administrativo em que culmina o procedimento impositivo. [...] Em 
outras palavras, preferimos denominar procedimento de apuração dos tributos ao 
‘procedimento de lançamento’ (quando, por óbvio, este exista ou seja necessário), deixando o 
termo lançamento para identificar o ato em que culmina esse procedimento ou é praticado 
independentemente da existência deste último.” (Lançamento tributário e “autolançamento”. 
São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 34) 

139  Paulo de Barros Carvalho, Curso de direito tributário, p. 453. 
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142 conferir à autoridade administrativa a competência para tanto, os §§ 1º e 

4º do art. 150 permitem que se atribua igual poder140 ao particular: 

 
§ 1º. O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo 
extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação 
ao lançamento.  
[...] 
§ 4º. Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a 
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a 
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o 
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada 
a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (grifamos) 
 

De fato, ao estabelecer que o pagamento antecipado extingue o 

crédito tributário, o legislador permite que se conclua que o crédito é 

constituído (pelo particular) antes da prática de qualquer ato pela 

Administração Pública. Afinal, não se pode extinguir aquilo que não existe.  

O § 4º do art. 150 autoriza igual interpretação quando utiliza a 

expressão “homologação do lançamento”, pois dá a entender que, nas 

situações disciplinadas por esse enunciado, não cabe à Administração Pública 

efetuar o lançamento, mas referendá-lo apenas. Ou seja: compete a terceira 

pessoa o exercício dessa atividade. 

Por conta dessas imprecisões, a doutrina tem divergido também 

no que se refere ao sujeito competente para realizar o lançamento. 

                                                 
140  Há muitas discussões quanto à possibilidade de utilizar o termo “poder” como sinônimo de 

competência. Alguns autores equiparam a idéia de “poder” à “competência”; outros vinculam 
um ao outro como se fossem gênero e espécie, respectivamente; outros, ainda, sustentam não 
só a diferença das acepções, como a inadequação do termo “poder” ao discurso da dogmática 
jurídica. Todavia, concordamos com Tácio Lacerda Gama quando afirma que “esse é um 
típico caso de conflito verbal, justificado por razões culturais, mas sem qualquer relevância 
conceitual. Todas as correntes concordam com o seguinte ponto: o exercício das faculdades 
impositivas deve ser feito nos termos prescritos pela ordem jurídica, em especial, pela própria 
Constituição da República.” (Competência tributária: fundamentos para uma teoria da 
nulidade, p. 223). Utilizamos a palavra poder, portanto, como sinônimo de uma competência, 
nos estritos termos prescritos pela Constituição. 
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Rubens Gomes de Sousa, por exemplo, é categórico ao afirmar 

que “só os funcionários do governo, especialmente encarregados dessa missão, 

é que podem fazer lançamentos”.141  

Igual posicionamento é defendido Ruy Barbosa Nogueira, o 

qual, aliás, faz questão de ressaltar que o fato de a legislação prever a 

participação do contribuinte na feitura do lançamento não autoriza a afirmação 

de que este pode ser realizado por pessoa que não seja funcionária da 

Administração. A razão para tanto seria o fato de que a atividade do 

contribuinte seria apenas de colaboração, não fazendo parte da essência do 

instituto.142 

José Souto Maior Borges, de igual forma, defende que o ato de 

lançamento, “em qualquer hipótese, é sempre de competência privativa da 

autoridade administrativa (art. 142, caput)”.143 O mesmo não se poderia 

afirmar relativamente ao procedimento de lançamento, o qual admitiria a 

participação do particular. 

Por essa razão, afirma que não haveria qualquer incongruência 

no tratamento conferido pelo Código ao “lançamento por homologação”, já 

que, nessa hipótese, permitiu-se apenas que o contribuinte participe do 

processo de lançamento, não do ato, o qual, este sim, é privativo da autoridade 

administrativa e só se verifica ao final, no momento da homologação. 

                                                 
141  Compêndio de legislação tributária, p. 102. 
142  “[...] a atividade do contribuinte ou do terceiro obrigado, no procedimento de lançamento, é 

apenas de colaboração ou cooperação e se é de grande auxílio aos trabalhos administrativos, 
como de interesse do próprio contribuinte para melhor vigilância de seus direitos, entretanto 
ela não chega a ser imprescindível. Essa atividade é, pois administrativa e finalmente 
privativa da autoridade fiscal. Por isso mesmo a participação do particular na atividade de 
lançamento não é elemento caracterizador da natureza jurídica do lançamento, pois essa 
participação não faz parte da sua essência.” (Teoria do lançamento tributário, p. 61) 

143  Lançamento tributário, p. 370. 
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De fato, para este autor, nos chamados “lançamentos por 

homologação”, os atos praticados pelo contribuinte que antecedem a 

homologação sequer podem ser considerados como atos de aplicação do 

Direito, configurando-se como mero cumprimento da norma tributária.144 

Portanto, todas as atividades do contribuinte que antecedem o ato 

homologatório não poderiam, em hipótese alguma, ser qualificadas como ato 

de lançamento, ou seja, como atos de aplicação de normas jurídicas. 

Lançamento só haveria no momento da homologação. 

O problema, como o próprio autor ressalta, é que o ato de 

homologação tem conteúdo diverso daquele estipulado no art. 142 do CTN.145 

Afinal, destina-se não a determinar o tributo devido, mas sim a fiscalizar os 

atos praticados pelo administrado.146 

Para superar esse inconveniente, José Souto Maior Borges se 

volta para a distinção inicialmente fixada por ele entre ato e procedimento de 

lançamento, defendendo que o conteúdo prescrito pelo art. 142 do CTN pode 

ser tanto do ato como do procedimento, não sendo privativo de qualquer deles. 

Dessa forma, um ato pode ser qualificado como ato de lançamento ainda que 

sua finalidade não seja quantificar o crédito tributário. São suas palavras: 

  
Com referência ao Direito Positivo brasileiro, não há como resolver-se 
a aparente inconformação entre o conceito genérico do lançamento e 
sua modalidade específica que é o lançamento por homologação senão 
mediante essa via: a consideração do lançamento tanto como ato 
quanto como procedimento. E, para os efeitos do art. 142, as 

                                                 
144  “[...] a atividade do sujeito passivo antecedente à homologação não corresponde a um ato de 

criação do Direito, mas a simples observância da norma tributária, potencialmente objeto de 
infração que deflagrará a aplicação da norma sancionadora pela autoridade administrativa 
competente.” (Lançamento tributário, p. 373) 

145  Cf. Lançamento tributário, p. 377. 
146  “A homologação insere-se, pois, na categoria dos atos administrativos de controle. O 

pagamento ou a atividade do sujeito passivo, que lhe são antecedentes, caracterizam-se como 
atos controlados. Mas a homologação não constitui um requisito de existência (validade) do 
ato controlado. Apenas lhe acrescenta eficácia.” (Lançamento tributário, p. 388) 
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operações de quantificação estão referidas expressamente ao 
procedimento de lançamento. Por isso mesmo, não constituirão 
necessariamente o conteúdo do ato que dele emana. Até porque se 
assim não fosse o conteúdo do ato de homologação, não tendo 
correspondência com o art. 142, caput, segunda parte, estaria fora da 
definição normativa do lançamento. É, portanto, irredutível, em face 
do Direito posto, esse dualismo. Sob esse prisma, combinam-se 
harmonicamente o art. 142 – genérico – e o art. 150 – específico – do 
CTN. Compete à autoridade administrativa, ex vi do art. 150, caput, 
homologar a atividade previamente exercida pelo sujeito passivo, 
atividade que em princípio implica, embora não necessariamente, 
pagamento. E o ato administrativo de homologação, na disciplina do 
Código Tributário Nacional, identifica-se precisamente com o 
lançamento (art. 150, caput).147 

 

Contudo, ao analisar mais detidamente a obra deste autor, 

verifica-se que, em diversas passagens, afirma expressamente que a atividade 

de constituição do crédito tributário é privativa da Administração Pública.148 

Se isso é verdade, a tarefa de constituir o crédito, nos chamados “lançamento 

por homologação”, só poderia ser realizada pelo ato de homologação, já que 

este é o único ato administrativo praticado nessas hipóteses. 

Ocorre que, conforme já destacado linhas atrás, o próprio autor 

reconhece que referido ato tem função meramente fiscalizatória. E nem 

poderia ser diferente. Afinal, o pagamento realizado pelo sujeito passivo 

extingue o crédito tributário, pelo que se conclui que ele já existe antes da 

homologação. 

Justamente a fim de driblar essas dificuldades de ordem lógica é 

que Paulo de Barros Carvalho, com base no conceito de lançamento prescrito 

pelo art. 142, bem como na disciplina conferida ao chamado lançamento por 

homologação, defende que dois são os sujeitos competentes para aplicar a 

                                                 
147  Lançamento tributário, p. 388. 
148  “O que o Código Tributário Nacional privativamente atribui à autoridade administrativa é a 

constituição do crédito tributário, não a competência para intervir no procedimento de 
lançamento.” (Lançamento tributário, p. 377) 
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regra-matriz de incidência de um tributo: a Administração Pública e o 

particular: 

 
Quando se fala em expedição de norma individual e concreta vem, 
desde logo, à nossa mente o desempenho de um órgão da 
Administração ou do Poder Judiciário. [...] Mas, não é assim no direito 
brasileiro. Basta soabrirmos os textos do ordenamento positivo, no 
que concerne aos tributos, para verificarmos esta realidade empírica 
indiscutível: o subsistema prescritivo das regras tributárias prevê a 
aplicação por intermédio do Poder Público, em algumas hipóteses, e, 
em outras, outorga esse exercício ao sujeito passivo, de quem se 
espera, também, o cumprimento da prestação pecuniária.149 
 

Todavia, deixa claro que apenas na primeira hipótese – ou seja, 

apenas quando a aplicação da norma tributária é feita pela Administração – é 

que é possível falar em “lançamento”. Afinal, por força do que estabelece o 

art. 142, o lançamento é ato privativo do agente público, não havendo como 

incluir nessa classe, portanto, a introdução da norma individual e concreta pelo 

contribuinte.150 

De fato, referido autor defende, categoricamente, que enquanto 

nos chamados “lançamento de ofício” e “lançamento por declaração” a edição 

da norma individual e concreta e a constituição da relação jurídica cabem ao 

Fisco, apesar de envolverem, em maior ou menor grau, deveres instrumentais 

do contribuinte, no “lançamento por homologação” é o contribuinte que 

introduz esta norma no sistema. Ou seja, de modo contrário à doutrina de 

Souto Maior Borges, defende que o contribuinte não se limita a cumprir os 

mandamentos da lei, realizando, também ele, um ato de aplicação.151 

                                                 
149  Curso de direito tributário, p. 383. 
150  “Quando celebrado pelo Poder Público, mediante iniciativa que a lei prevê, seja de modo 

originário, seja em caráter substitutivo daquele que o contribuinte não fez em tempo hábil, 
como também a lei estabeleceu, utilizaremos o nome ‘lançamento’, empregando 
‘autolançamento’ para as circunstâncias em que a expedição da norma individual e concreta 
fique por conta do sujeito passivo.” (Curso de direito tributário, p. 384) 

151  “A figura canhestra do ‘lançamento por homologação’ é um mero disfarce que o direito 
positivo criou para atender ao capricho de não reconhecer, na atividade do sujeito passivo, o 
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Por essa razão, conclui que, apesar de o fenômeno que o 

legislador chama de “lançamento por homologação” não ser, efetivamente, um 

lançamento, pode sim ser qualificado como uma modalidade de veículo que 

insere no sistema norma que constitui o crédito tributário.  

O “ato de lançamento por homologação” e o “ato de 

lançamento” assemelhar-se-iam, portanto, exatamente porque ambos 

configuram-se como normas gerais e concretas introdutoras de normas 

individuais e concretas no sistema de direito positivo. Todavia, não se 

confundiriam, na medida em que o sujeito competente para realizar a 

enunciação é diferente em cada um dos dois casos. No segundo o sujeito 

emissor do ato seria necessariamente um agente do Poder Público, enquanto 

que no primeiro seria o próprio particular, o que, por si só, seria suficiente 

para adjudicar-lhes regimes jurídicos diversos. 

 

3.3.3. Qual a finalidade do lançamento?  

 

Ao elucidar o sentido em que emprega o termo lançamento, o 

legislador afirma que sua finalidade é “verificar a ocorrência do fato gerador 

da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o 

montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a 

aplicação da penalidade cabível”. Em outras palavras: por meio desse 

procedimento, seria constituída a relação jurídica tributária e, em caso de 

descumprimento do dever nela prescrito, a relação jurídica sancionatória 

correspondente. 

                                                                                                                                          
mesmo ato que costuma celebrar, de aplicação da norma geral e abstrata para o caso 
concreto.” (Curso de direito tributário, p. 386) 
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Essa prescrição, contudo, conflita frontalmente com a parte 

inicial do art. 142, que diz competir privativamente à autoridade 

administrativa “constituir o crédito tributário pelo lançamento”. E isso por 

uma razão simples, mas contundente: crédito tributário é aquele que deriva de 

ato lícito, o que afasta, de plano, os créditos decorrentes da aplicação de 

normas sancionatórias.  

Com efeito, ao utilizar o adjetivo “tributário”, esse enunciado 

limita o papel que pode ser exercido pelo lançamento, posto que, nos termos 

do art. 3º do CTN, tributo é prestação pecuniária que decorre de ato lícito, 

estando excluídas da classe denotada por essa palavra, portanto, todas as 

prestações decorrentes de ato ilícito.  

Para superar esses inconvenientes, Souto Maior Borges defende 

que a aplicação de penalidades não é atividade indispensável para a 

configuração do “lançamento”. Ou seja: para que se possa falar em 

lançamento, é irrelevante se há ou não a imposição de penalidades.152 

Isso, contudo, não impediria que, por meio desse ato, as 

penalidades decorrentes da prática de ilícitos fossem imputadas ao sujeito 

competente. 

Paulo de Barros Carvalho, em oposição, considera impossível 

congregar, em um único ato, a aplicação de duas normas de conteúdos tão 

diversos – norma tributária e norma sancionatória – amparando suas 

conclusões naquilo que dispõe o art. 3º do CTN: 

                                                 
152  “[...] como – exceto a aplicação da penalidade tributária – todos os outros elementos são 

essenciais ao suporte fático da definição do lançamento, faltantes qualquer deles ou todos 
eles (como é o caso), o art. 142 não incide sobre a situação fática subjacente. Logo, o auto de 
infração pode ou não encontrar correspondência com o lançamento, dependendo de ser ou 
não cumulada a exigência do tributo – em tudo e por tudo identificável ao lançamento – com 
a aplicação da penalidade, elemento acidental, mas que nem por isso deixa de ser afeiçoado, 
se presente, à definição do lançamento.” (Lançamento tributário, p. 162-163) 
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O legislador não diversificou a atividade de aplicação da regra que 
prevê a incidência tributária e a que descreve a infração, cominando 
sanções. Operou a equiparação, contrariando o que prescrevera no art. 
3º e, principalmente, a fenomenologia que o sistema consagra. Não há 
como aplicar duas normas de conteúdos diferentes num único ato 
administrativo que deve conter motivo, objeto e finalidades 
específicas.153 
 

Referido autor não nega que a imposição de sanções, assim 

como o ato formalizador do crédito tributário – lançamento – possuem a 

mesma dinâmica (subsunção + implicação). Contudo, tal fato não autoriza a 

equiparação desses atos, justamente porque têm finalidades diversas. 

Alberto Xavier também afasta, com propriedade, a idéia segundo 

a qual o lançamento congregaria a aplicação de penalidades. Para este autor, 

trata-se de um defeito grave na enunciação do conceito, uma vez que coloca 

no mesmo plano a norma tributária que institui o tributo e aquela que 

estabelece penalidades em caso de descumprimento de suas disposições, 

apesar de o CTN, no seu art. 3º, deixar expresso que o tributo não é sanção de 

ato ilícito.154 

Ressaltamos, por fim, o posicionamento de Estevão Horvath, o 

qual afirma, categoricamente, que o legislador incorreu numa “impropriedade 

técnico-jurídica” ao determinar que, por meio do lançamento, se proponha a 

                                                 
153  Curso de direito tributário, p. 465. 
154  “O terceiro erro traduz-se na afirmação de que o lançamento tem por objeto “propor a 

aplicação de penalidade cabível”. Trata-se de defeito sobremodo grave – e deu aso a 
inúmeros equívocos na construção jurídica do auto de infração – uma vez que coloca no 
mesmo plano, confundindo-as, a norma tributária material – reguladora dos tributos – e a 
norma penal tributária – que rege as penalidades. Assim fazendo, o artigo 142 do Código 
Tributário Nacional entra em conflito aberto com o art. 3º do mesmo Código, o qual – de 
modo cientificamente discutível, mas certeiramente quanto ao fundo – afirma que o tributo 
não tem a natureza de sanção de ato ilícito. Lançamento é o ato de aplicação da norma 
material, de tal modo que o ato de aplicação da penalidade é ato administrativo de 
diversa natureza. (grifamos)” (Do lançamento: teoria geral do ato, do procedimento e do 
processo tributário, p. 66) 
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aplicação de penalidades, por se tratar de instituto completamente diverso da 

cobrança do tributo.155 

 

3.4. Nossa definição do conceito de lançamento 

 

Como foi possível perceber, os juristas, de um modo geral, têm 

encontrado dificuldade para definir o conceito de lançamento. No esforço de 

superar a ambiguidade156 de que padece esse termo, acabaram aprofundando 

ainda mais esse problema semântico. 

Apesar das diversas posições na doutrina quanto a esse tema – o 

que, de certa forma, dificulta o trabalho daquele que se dedica ao seu estudo – 

não podemos deixar de oferecer uma definição para o conceito de lançamento.  

Essa definição, é bom ressaltar, será fixada com base nas 

premissas adotadas e na interpretação conjunta dos enunciados que 

disciplinam a aplicação das normas tributárias, sem preocupação em observar 

o disposto no art. 142 do CTN. Afinal, como destaca Alberto Xavier, “as 

                                                 
155  “Sendo coisas diferentes, não se deveria englobar num mesmo instituto o tributo e a 

aplicação da penalidade, como fez o artigo 142 do CTN ao prever que lançamento tanto 
declara o quantum de tributo devido, como também possibilita a aplicação de sanção.” 
(Lançamento tributário e “autolançamento”, p. 81) 

156  Paulo de Barros Carvalho, ao tratar dos problemas de ambigüidade e vaguidade, esclarece 
que se tratam de ruídos que atrapalham a comunicação. São suas palavras: “Existem fatores 
que distorcem, dificultam ou retardam o recebimento da mensagem, tecnicamente 
denominados ‘ruídos’. A ambigüidade e a vaguidade, por exemplo, são problemas 
semânticos presentes onde houver linguagem. Um termo é vago quando não existe regra que 
permita decidir os exatos limites para sua aplicação, havendo um campo de incerteza relativa 
ao quadramento de um objeto na denotação correspondente ao signo. Já a ambigüidade é caso 
de incerteza designativa, em virtude da coexistência de dois ou mais significados.” (Paulo de 
Barros Carvalho, O sobreprincípio da segurança jurídica e a revogação de normas 
tributárias, p. 22-3) 
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simples definições legislativas não são, por si sós, vinculantes para o 

intérprete”.157 

Para fins de elucidação, fixemos a definição de lançamento 

tributário como ato administrativo consubstanciado numa norma geral e 

concreta que tem como conteúdo outra norma – esta individual e concreta 

– que relata, no seu antecedente, um evento que preenche as 

características descritas na hipótese da regra-matriz de incidência 

tributária e, no consequente, prevê uma relação jurídica obrigacional, 

igualmente prescrita no consequente daquela norma.158 De forma mais 

direta: 

(i) O que é? Um ato (no sentido de norma geral e concreta) 

administrativo.  

(ii)  Quem é competente para realizá-lo? A autoridade 

administrativa. 

(iii)  Qual sua finalidade? Introduzir no sistema uma norma 

individual e concreta que constitui uma relação jurídica tributária 

(da qual o crédito tributário é integrante constitutivo). 

Vejamos essas questões com mais vagar. 

 

                                                 
157  Do lançamento: teoria geral do ato, do procedimento e do processo tributário, p. 23. 
158  “Enquanto veículo introdutório, lançamento consiste num ato de aplicação normativa 

composto por um conjunto de enunciados prescritivos a partir dos quais poderá ser construída 
a regra tributária individual e concreta. […] A norma veiculada pelo lançamento tributário 
não apresenta existência concreta, sensível, pertence ao plano normativo. Como norma, 
apresenta estrutura lógica de juízo implicacional, semelhante à das normas gerais e abstratas, 
com a ressalva de que, no antecedente, encontra-se não a previsão abstrata de evento futuro, 
mas sim a descrição normativa de um evento já consumado.” (CERQUEIRA, Marcelo Fortes 
de. Repetição do indébito tributário. São Paulo: Max Limonad, 2000, p. 195-198) 
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3.4.1. Lançamento como ato administrativo 

3.4.1.1. A relação indissociável entre ato, procedimento e norma 

 

Para os fins desse trabalho, “lançamento” é um ato, não um 

procedimento (sequência de atos que evoluem, conjuntamente, para a 

consecução de um determinado fim).159  

Entretanto, como observa Gregório Robles, ato (enquanto ação) 

e procedimento são apenas duas formas distintas de analisar uma mesma 

realidade jurídica. Ato seria sinônimo de ação na sua perspectiva estática, ou 

seja, como algo pronto e acabado, enquanto procedimento representaria ação 

na sua perspectiva dinâmica, significa dizer, como processo de atuação ou 

conjunto de elementos de caráter sucessivo.160 

Ambas as perspectivas, por outro lado, estariam expressas nas 

normas que estabelecem os requisitos necessários (procedimento) para realizar 

um determinado ato (ação).161 Para facilitar a compreensão da idéia, o autor se 

                                                 
159  Consideramos importante fixar o sentido no qual empregamos o vocábulo “procedimento”, 

uma vez que pode ser utilizado em pelo menos duas acepções distintas, como assevera Paulo 
de Barros Carvalho: “Tanto a legislação como a doutrina utilizam a voz ‘procedimento’ em 
duas acepções bem distintas: (1) ‘procedimento’ como conjunto ordenado de atos 
administrativos e termos que evoluem, unitariamente, para a consecução de ato específico, 
que é sua finalidade [...]; e (2) ‘procedimento’ como qualquer atividade físico-material e 
intelectual para a produção de ato jurídico administrativo [...].” (Curso de direito tributário, 
p. 395) 

160  “[...] para que podamos hablar de juramento primero tiene que producirse el jurar; para hablar 
de saludo, antes es preciso que haya tenido lugar el saludar; el asesinato presupone e asesinar. 
Dicho con la máxima concisión: el sustativo presupone el verbo; el concepto estático 
presupone el dinâmico; lo actuado presupone la acción. La acepción estática de acción (como 
algo acabado y consumado, como la que ya ha sido actuado) da por supuesta la acepción 
dinámica (el proceso de actuación, la acción como proceso de elementos de carácter 
sucesivo). Vistas así las cosas, parece fora de duda que la acción, en su acepción preoritária, 
que es la dinámica, no puede ser outra cosa que el procedimiento.” (Teoria del derecho: 
fundamentos de teoria comunicacional del derecho, vol. I, p. 234) 

161  “El procedimiento, a mi modo de ver, no es otra cosa que una regla o norma que estabelece 
lo que um sujeto tiene que hacer para realizar una acción (en su sentido estático). Dicho de 
otra forma: todo procedimiento se expresa verbalmente (comunicativamente) por médio de 
una regla o norma que establece los requisitos necesarios del hacer em que consiste una 
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vale do seguinte exemplo: se queremos fazer uma torta, temos que realizar um 

conjunto de operações básicas previstos numa receita de cozinha. A receita de 

cozinha é, pois, uma norma que nos diz os passos que devemos seguir para 

conseguir preparar um determinado prato. 

Em síntese, Gregório Robles defende que os conceitos de 

ato/ação e procedimento são indissociáveis, sendo que este último se 

manifestaria sempre por meio de uma regra ou norma procedimental. Com 

base nessas premissas, o autor conclui que esses três conceitos – ato, 

procedimento e norma procedimental – se assimilam ao ponto de serem 

indissociáveis: 

 
De lo expuesto em los capítulos anteriores se desprende que el 
concepto de acción genérica ES intercambiable con el de 
procedimiento, y que este se manifiesta siempre por médio de uma 
regla o norma procedimental. Los tres conceptos (acción, 
procedimiento y norma procedimental) se asimílan hasta tal punto que 
casi son intercambiables.162 

 

Com efeito, se partirmos da idéia de que um ato é, sempre, 

resultado de um procedimento e que tanto o ato quanto o procedimento devem 

estar previstos em normas jurídicas, é possível concluir que ato, procedimento 

e norma são três aspectos de uma mesma realidade.163 

Poderia, pois, ser qualificada como “lançamento” tanto a norma 

que disciplina o procedimento para sua realização (art. 142 do CTN), como a 

atividade dos agentes administrativos, desenvolvida na conformidade daquele 

                                                                                                                                          
determinada acción.” (Teoria del derecho: fundamentos de teoria comunicacional del 
derecho, vol. I, p. 234) 

162  Teoria del derecho: fundamentos de teoria comunicacional del derecho, vol. I, p. 241. 
163  “[...] se nos detivermos na concepção de que o ato é, sempre, o resultado de um 

procedimento e que tanto ato quanto procedimento hão de estar, invariavelmente, previstos 
em normas do direito posto, torna-se intuitivo concluir que norma, procedimento e ato são 
momentos significativos de uma e somente uma realidade.” (Paulo de Barros Carvalho, 
Curso de direito tributário, p. 420-421) 
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preceito, e o resultado dessa atividade, ou seja, o ato  que introduz uma regra 

tributária no sistema jurídico. 

Optamos, contudo, por estudar apenas o último desses aspectos, 

sem, contudo, desprezar os demais. Aliás, não há como ignorá-los, 

especialmente num trabalho cuja finalidade é analisar a regularidade do ato de 

lançamento. Afinal, sua validade está relacionada à regularidade do 

procedimento que o precede, o qual, como já vimos, é regulado pelo art. 142.  

 

3.4.1.2. Ato como norma geral e concreta que introduz outra regra no 

sistema 

 

O vocábulo “ato”, assim como a maioria das palavras que 

utilizamos no discurso jurídico, não é unívoco, podendo designar realidades 

das mais variadas.  

Visualizando as possíveis confusões que essa imprecisão 

semântica pode ensejar, Eurico Marcos Diniz de Santi inicia o estudo do ato 

administrativo observando que pode receber tal qualificação tanto o processo 

por meio da qual a autoridade administrativa introduz uma norma no 

ordenamento (ato-fato), como também a própria norma introduzida por esse 

sujeito competente (ato-norma).164 

Aquilo que o autor chama de ato-fato é, portanto, a enunciação, 

sendo ato-norma o enunciado (suporte físico para a construção da norma). Em 

termos mais diretos: ato-fato é o processo cujo produto é o ato-norma.  

                                                 
164  “Residem, no uso técnico-jurídico, da locução ‘ato administrativo’ duas acepções: uma, o 

ato-fato da autoridade que configurou o fato jurídico suficiente, fonte material; outra, o 
produto desse processo, o ato-norma administrativo, a norma individual e concreta que 
exsurge desse contexto existencial.” (Lançamento tributário, p. 78-79) 
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Ocorre que “ato”, enquanto processo, não é uma unidade de 

sentido senão quando estamos também diante de um produto.165 Por essa 

razão, optamos por utilizar esse vocábulo como sinônimo de produto final do 

processo de enunciação, ou seja, como a norma jurídica que resultou desse 

procedimento. 

Acompanhamos, aqui, o posicionamento de Paulo de Barros 

Carvalho,166 o qual, ao elucidar o sentido em que emprega a palavra “ato”, 

deixa claro que o produto final do procedimento é um conjunto de enunciados 

de teor prescritivo que servem de suporte para a criação de normas jurídicas. 

Dessa forma, “ato” não seria outra coisa senão um juízo condicional composto 

por um antecedente e um consequente.167 

Ressaltamos, contudo, que a norma a que nos referimos, quando 

falamos de “lançamento tributário”, não é aquela resultado da aplicação da 

regra-matriz de incidência tributária. A norma individual e concreta que 

resulta da incidência da regra-matriz figura como conteúdo do “lançamento”, 

                                                 
165  “[...] Decidir criar texto novo não supõe apenas a mera decisão, o mero ato de vontade, mas a 

geração de tudo o que se decidiu, o novo texto. A ação supõe ontologicamente a decisão e a 
propaga. O que ocorre é que normalmente, quando falamos de decisão jurídica, incluímos 
neste termo não apenas o elemento decisório, puramente volitivo, mas também o elemento do 
que foi decidido, a decisão consumada no ato. Posso, por exemplo, decidir hoje que vou 
estudar arqueologia e fazer planos para participar de algumas escavações para as quais fui 
convidado; mas, apesar de minha decisão, posso perfeitamente não ir a tais escavações e 
sequer ler um livro sobre arqueologia. Neste caso, estamos diante de uma decisão frustrada. 
[...] A decisão não se consuma na ação, é uma decisão sem ação. Mas, noutro sentido, é claro 
que a própria decisão constitui uma ação, a ação de decidir. Quando falamos de ‘decisão 
jurídica’ incluímos nesta denominação os dois aspectos, o ato volitivo (se é que é possível 
falar disso) e o que foi decidido ou desejado como produto que se plasmou no texto.” 
(ROBLES, Gregório. O direito como texto: quatro estudos de teoria comunicacional do 
direito. São Paulo: Manole, 2005, p. 35)  

166  “No ato, consoante a proposta semântica com que iremos trabalhar, não encontraremos mais 
do que as duas peças do enlace implicacional das normas jurídicas individuais e concretas: 
antecedente e consequente, com seus elementos constitutivos.” (Paulo de Barros Carvalho, 
Curso de direito tributário, p. 396)  

167  No mesmo sentido é o posicionamento de Lúcia Valle Figueiredo: “[...] ato administrativo é 
norma concreta, emanada pelo Estado ou por quem esteja no exercício da função 
administrativa, que tem por finalidade criar, modificar, extinguir ou declarar relações 
jurídicas entre este (o Estado) e o administrado, suscetível de ser contrastada pelo Poder 
Judiciário.” (Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 33.) 
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sendo este a norma geral e concreta que resulta da aplicação de uma norma de 

competência. Valemo-nos, novamente, da lição de Paulo de Barros Carvalho: 

 
A norma que configura o ato ou a regra de conduta que o expediente 
visa a inserir no sistema tem feições internas diversas: enquanto a de 
lançamento é concreta e geral, a que reside em seu conteúdo é 
concreta, mas individual. A primeira, tem como suposto ou 
antecedente um acontecimento devidamente demarcado no espaço e 
no tempo, identificada a autoridade que a expediu. Muitas vezes vêm 
enumeradas, como é o caso das leis, dos decretos, das portarias, ou 
referidas diretamente ao número do processo, do procedimento ou da 
atuosidade administrativa que lhe deu ensejo. A verdade é que a 
hipótese dessa norma alude a um fato efetivamente acontecido. Já o 
consequente revela o exercício de conduta autorizada a certo e 
determinado sujeito de direitos e que se pretende respeitada por todos 
os demais da comunidade. Nesse sentido é geral. 
Quando faço alusão ao conteúdo do ato, estou me referindo àquilo que 
a conduta autorizada do sujeito ativo da primeira norma produziu, isto 
é, a norma ou normas gerais e abstratas, individuais e concretas, ou 
individuais e abstratas, inseridas no ordenamento por força da 
juridicidade da regra introdutora. Eis o campo onde residem a regra-
matriz de incidência (norma geral e abstrata) e a norma individual e 
concreta, objeto do ato jurídico-administrativo do lançamento.168 
 

Lançamento, em síntese, é uma norma geral e concreta, resultado 

da aplicação de uma norma de competência tributária, e que tem como 

conteúdo uma norma individual e concreta que decorre da regra-matriz de 

incidência tributária:  

 

 
                                                 
168  Curso de direito tributário, p. 418. 

 

Lançamento 

Dado o fato de um 
sujeito, no exerci-
cio da função 
administrativa, ter 
realizado um proce-
dimento em deter-
minadas condições 
de espaço e tempo 

Deve ser a obser-
vância de uma 
norma individual e 
concreta que prevê 
um fato jurídico 
tributário no ante-
cedente e, no con-
sequente, uma rela-
ção jurídica tribu-
tária. 
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3.4.1.3. A qualificação do ato como “administrativo” 

 

“Ato”, como ressaltado no item anterior, é uma norma geral e 

concreta que introduz outra regra no sistema. O problema que se põe agora é: 

que características um ato deve ter para ser qualificado como 

“administrativo”? 

Responder a essa pergunta, todavia, não é uma tarefa fácil, pois 

muitas são as divergências doutrinárias no que se refere ao conceito de ato 

administrativo.169 

Como observa Maria Sylvia Zanella Di Pietro,170 muitos são os 

critérios que têm sido adotados para definir esse conceito, mas dois deles 

merecem especial destaque: o subjetivo e o objetivo. 

Para aqueles que adotam o critério subjetivo como elemento 

individualizador dessa categoria de normas,171 seria ato administrativo toda 

regra que provém dos órgãos administrativos. Basta, pois, identificar o sujeito 

que produz o ato.  

                                                 
169  Como destaca Celso Antônio Bandeira de Mello: “Não há definição legal de ato 

administrativo. Sendo assim, não é de estranhar que os autores divirjam ao conceituá-lo. Com 
efeito, tratando-se de uma noção teórica pela qual se busca abarcar sob uma denominação 
comum um certo número de atos que possuem afinidades recíprocas, compreende-se o 
surgimento de discrepâncias entre os estudiosos. De fato, nada há que obrigue, do ponto de 
vista lógico, a uma coincidência de opiniões sobre a qualidade ou o número dos traços de 
afinidade que devam ser compartilhados, pelos atos designáveis por tal nome; isto é: pelo 
nome ‘ato administrativo’.” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de Mello. Curso de direito 
administrativo. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 343) 

170  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2010, p. 192-
196. 

171  Dentre os autores que elegem tal critério como um dos elementos que diferencia os atos 
administrativos dos demais atos jurídicos está Amílcar de Araújo Falcão. De fato, referido 
autor assim define o conceito de ato administrativo: “Ato administrativo é toda manifestação 
de vontade da administração pública que tem por objeto produzir um efeito jurídico imediato, 
específico do direito administrativo”. (Introdução ao direito administrativo. São Paulo: 
Resenha Universitária, 1977, p. 41) 
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O critério objetivo , de lado, está relacionado às funções 

exercidas pelo sujeito que produz o ato. Somente poderíamos falar em ato 

administrativo se foi praticado no exercício da função administrativa, ou seja, 

destina-se a “prover de maneira imediata e concreta às exigências individuais 

ou coletivas para a satisfação dos interesses públicos preestabelecidos em 

lei”.172 

No entanto, a eleição desses critérios para qualificar um ato 

como administrativo tem sido criticada pela doutrina. Isso porque o critério 

subjetivo deixaria de fora atos emanados pelos Poderes Legislativo e 

Judiciário com idêntico conteúdo e incluiria atos da Administração que não 

poderiam ser enquadrados nessa categoria. A eleição do critério objetivo como 

elemento diferenciador, por sua vez, encontraria obstáculos no fato de que 

permite a inclusão de atos da Administração sujeitos a regime jurídico 

diverso.173 

Como se pode perceber, essas críticas partem da equivocada 

premissa de que cada palavra tem um único significado, quando, na verdade, 

as palavras têm muitos significados, a depender do contexto que são 

utilizadas.174  

O critério objetivo, por exemplo, sofre críticas por conta do 

regime jurídico aplicável aos atos administrativos, pelo que se conclui que, 

para os autores que elaboram tal crítica, o regime jurídico a que o ato está 

                                                 
172  Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Direito administrativo, p. 193. 
173  Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Direito administrativo, p. 193-194. 
174  A palavra “manga”, por exemplo, pode ser utilizada tanto para designar partes de uma peça 

de vestuário (“manga da camisa”) quanto para designar uma fruta (“pé de manga”). 
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submetido é um dos pressupostos que devem ser observados para que um 

determinado elemento integre a classe dos “atos administrativos”.175 

Não há, portanto, que se falar em genuína divergência quanto a 

este conceito, uma vez que nem mesmo há um consenso quanto ao sentido 

atribuído à expressão “ato administrativo”. 

A semelhança do que ocorre com o termo “validade” – bem 

como em relação a tantos outros utilizados no discurso jurídico – as 

divergências perduram porque cada jurista utiliza a expressão “ato 

administrativo” em um sentido distinto e se esquece que não há como refutar 

as acepções em que um termo é empregado num determinado discurso.  

De fato, ao definir um conceito de uma determinada forma – em 

detrimento de outras igualmente possíveis – o jurista não faz outra coisa senão 

elaborar uma classificação, já que aponta os critérios que um determinado 

objeto deve preencher para integrar a classe denotada por esta ou aquela 

palavra.176 As classificações, todavia, não são verdadeiras nem falsas, são 

apenas úteis ou inúteis. 

                                                 
175  Aliás, incorrem em graves equívocos os juristas que definem um determinado elemento com 

base no regime jurídico a ele aplicável. Isso porque, para determinar o regime jurídico 
aplicável, primeiro precisamos delimitar a natureza jurídica do instituto, o que se faz 
justamente por meio da definição do seu conceito. Como observa Tácio Lacerda Gama: 
“Quando há referência à natureza jurídica de um tributo, o que se deve ter em mente é o seu 
conceito. [...] Por outro lado, a importância de se fixar a natureza jurídica de um tributo está 
justamente nas conseqüências jurídicas que isso implica para regulação do instituto.” 
(Contribuição de intervenção no domínio econômico. São Paulo: Quartier Latin, 2003, p. 
132)  

Portanto, quando definimos a natureza jurídica pelo regime jurídico, nada esclarecemos 
quanto a um ou outro, vez que ambos se justificam. Por exemplo: ao definirmos ato 
administrativo como ato sujeito ao regime jurídico de direito público, não afirmamos outra 
coisa senão que é ato administrativo porque está sujeito a esse regime e está sujeito a esse 
regime porque é ato administrativo!  

176  “[…] definir o significado de um termo é apontar a sua conotação ou seja, os critérios de uso 
de uma expressão. É esse procedimento que torna possível aos demais intérpretes identificar 
a denotação de um conceito. Tomando a expressão ‘livro’ como exemplo, podem-se apontar 
os seguintes critérios de uso: conjunto de enunciados, dispostos de forma organizada, que 
possua, no mínimo, o equivalente a 45 laudas entre textos e gravuras. Com tais critérios de 
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 É, pois, estéril qualquer discussão a respeito da verdade ou 

falsidade de uma ou outra definição. Cabe ao jurista adotar aquela que lhe seja 

mais útil, deixando-a expressa, uma vez que serve como parâmetro para a 

verificação da veracidade de suas conclusões. 

No presente trabalho, adotaremos a definição do conceito de “ato 

administrativo” elaborada por Celso Antônio Bandeira de Mello e assim 

sintetizada: “declaração do Estado (ou quem lhe faça as vezes – como, por 

exemplo, um concessionário de serviço público), no exercício de prerrogativas 

públicas, manifestada mediante providências jurídicas complementares da lei a 

título de lhe dar cumprimento, e sujeitas a controle de legitimidade por órgão 

jurisdicional”.177 

Portanto, ao afirmar que o lançamento é um ato jurídico 

administrativo, queremos dizer que, para que um elemento possa ser 

qualificado como lançamento, é necessário que se trate de norma jurídica: (i) 

produzida pelo Poder Público, ou por quem lhe faça as vezes, no exercício de 

função administrativa; (ii) cuja finalidade é introduzir no ordenamento uma 

norma destinada a dar continuidade ao processo de positivação iniciado com a 

elaboração de uma lei; e (iii) esteja sujeita a controle do Poder Judiciário.178  

 

                                                                                                                                          
uso, é possível apontar a denotação do conceito, identificando os objetos que podem e que 
não podem ser chamados livro.” (Tácio Lacerda Gama, Contribuição de intervenção no 
domínio econômico, p. 122) 

177  Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de direito administrativo, p. 352. 
178  Seria, aliás, desnecessário incluir o controle pelo Poder Judiciário como elemento que 

distintivo, uma vez que, ao estabelecer, no seu art. 5º, XXXV, que “a lei não excluirá da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, a Constituição Federal deixa fora 
de dúvida que todas as normas jurídicas estão sujeitas a apreciação por esse órgão. Trata-se 
do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, o qual é descrito por Nelson Nery 
Júnior nos seguintes termos: “Isso quer dizer que todos têm acesso à justiça para postular 
tutela jurisdicional preventiva ou reparatória relativamente a um direito. Estão aqui 
contemplados não só os direitos individuais, como também os difusos e coletivos.” 
(Princípios do processo na Constituição Federal: processo civil, penal e administrativo. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 171) 
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3.4.2. Lançamento como ato privativo da Autoridade Administrativa 

 

Como já assinalado, utilizaremos a expressão “lançamento 

tributário” como sinônimo de ato administrativo, o que significa dizer, dentre 

outras coisas, que estão enquadrados nesta categoria apenas os produzidos por 

uma Autoridade Administrativa com a finalidade de constituir uma relação 

jurídica tributária. 

Não queremos, com isso, dizer que a Administração Pública é o 

único sujeito competente para realizar tal tarefa. Apenas ressaltamos que, sob 

a alcunha “lançamento” se enquadram apenas os atos que praticados por um 

agente público no exercício da função administrativa. 

De fato, ao analisar as disposições do Código Tributário 

Nacional que tratam da constituição do crédito tributário, verificamos que dois 

são os sujeitos que têm competência para introduzir normas com esse 

conteúdo no sistema: a Administração Pública e o particular.179  

Isso porque, nos chamados “lançamentos por homologação”, a 

constituição do crédito tributário fica a cargo do particular, cabendo à 

Administração tão-somente homologar a sua atividade.180  

É importante ressaltar que, o Superior Tribunal de Justiça – a 

quem cabe fixar o sentido dos enunciados que compõem a legislação federal – 

                                                 
179  “[…] o subsistema prescritivo das regras tributárias prevê a aplicação por intermédio do 

Poder Público, em algumas hipóteses, e, em outras, outorga esse exercício ao sujeito passivo, 
de quem se espera, também, o cumprimento da prestação pecuniária.” (Paulo de Barros 
Carvalho, Curso de direito tributário, p. 383) 

180  Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação 
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade 
administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da 
atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. 
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já pacificou, sob a égide dos recursos repetitivos,181 posicionamento no sentido 

de que cabe ao particular constituir o crédito tributário nos lançamentos por 

homologação. Este entendimento, aliás, já foi devidamente sumulado por 

aquela E. Corte. 

 
Súmula 436. A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo 
débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra 
providência por parte do fisco. (DJ 13/05/2010) 

 

Neste contexto, entendemos que o fenômeno que o legislador 

chama de “lançamento por homologação” não é lançamento, mas sim outra 

modalidade de veículo que insere no sistema norma que constitui o crédito 

tributário. Afinal, sendo o lançamento ato privativo do agente público, não há 

como incluir nessa classe a introdução da norma individual e concreta pelo 

contribuinte. 182 

 

 

 

                                                 
181  “TRIBUTÁRIO. TRIBUTO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE E PAGO COM 

ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 360/STJ. 
1. Nos termos da Súmula 360/STJ, “O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos 
tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a 
destempo.” É que a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários 
Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra 
declaração da mesma natureza, prevista em lei, é modo de constituição  do crédito 
tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco. Se o 
crédito for assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se configura 
denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora do prazo 
estabelecido. 2. Recurso especial desprovido. Recurso sujeito ao regime do art. 543-C do 
CPCP e da Resolução STJ 08/08.” (REsp 962.379/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Teori Albino 
Zavaski, DJ 28/10/2008) 

182  “[...] o ‘lançamento por homologação’ é um mero disfarce que o direito positivo criou para 
atender ao capricho de não reconhecer, na atividade do sujeito passivo, o mesmo ato que 
costuma celebrar, de aplicação da norma geral e abstrata para o caso concreto.” (Paulo de 
Barros Carvalho, Curso de direito tributário, p. 386) 
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3.4.3. Lançamento como ato destinado a constituir o crédito tributário 

3.4.3.1. Crédito tributário como elemento indissociável da obrigação 

 

O lançamento é um ato (norma geral e concreta) que tem como 

finalidade introduzir no ordenamento uma norma jurídica individual e 

concreta que constitui uma relação jurídica tributária.  

Essa norma surge em decorrência da aplicação da regra-matriz 

de incidência tributária (RMIT). O antecedente dessas normas representará, 

invariavelmente: (ii) no caso da RMIT, uma previsão hipotética relacionando 

as notas que o acontecimento social há de ter, para ser considerado fato 

jurídico; (ii) na norma introduzida, descreve a realização efetiva e concreta de 

um sucesso que, por ser relatado em linguagem própria, passa a configurar o 

fato na sua feição enunciativa peculiar. Lá, na norma geral e abstrata, um 

enunciado conotativo; aqui, na norma individual e concreta, um enunciado 

denotativo.183 

De fato, verifica-se que enquanto a RMIT projeta-se para o 

futuro, selecionando critérios para a identificação não de um acontecimento 

isolado, mas de um número indeterminado de situações, a norma individual e 

concreta que é resultado da sua aplicação volta-se para acontecimento 

devidamente individualizado no tempo e no espaço. 

O consequente dessas normas, por sua vez, prescreve um vínculo 

entre dois sujeitos tendo como objeto uma determinada prestação, em que um 

deles tem o dever jurídico de pagar o tributo e o outro é o titular do direito de 

                                                 
183  Ricardo A. Guibourg, Alejandro M. Ghigliani e Ricardo V. Guarinoni identificam duas 

formas ou componentes do significado: a denotação e a conotação. Segundo ensinam, o 
conjunto de todos os elementos que cabem numa palavra é denominado denotação. Já os 
requisitos que devem ser cumpridos para que um objeto esteja incluído na classe representada 
por uma palavra denomina-se conotação desta palavra. (Introduccion al conocimiento 
científico, p. 41-42). 
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exigir o cumprimento deste dever. A diferença é que a RMIT traz uma 

previsão geral, sem individualizar os sujeitos ou objeto da relação, 

característica esta presente na norma introduzida pelo lançamento (razão pela 

qual é denominada “individual”).184 

Assim como os demais elementos que integram o sistema 

jurídico, essas normas, com o fito de regular as relações jurídicas tributárias, 

adotam a forma lógica de um juízo condicional, compondo-se de duas 

proposições: proposição antecedente e proposição consequente.185 E é a 

proposição consequente que prescreve uma relação jurídica, interligando dois 

ou mais sujeitos de direito, em torno de uma conduta regulada como 

obrigatória, permitida ou proibida.  

A relação jurídica tributária, de acordo com os ensinamentos de 

Paulo de Barros Carvalho, possui a seguinte configuração:  

 

 

 

 

                                                 
184  “[...] aconselhamos falar em normas gerais quando nos encontramos frente a normas que se 

dirigem a uma classe de pessoas; e em normas abstratas quando nos encontramos frente a 
normas que regulam uma ação-tipo (ou uma classe de ações). Às normas gerais se 
contrapõem as que têm por destinatário um indivíduo singular, e sugerimos chamá-las de 
normas individuais; às normas abstratas se contrapõem as que regulam uma ação singular, e 
sugerimos chamá-las de normas concretas.”  (Norberto Bobbio, Teoria da norma jurídica, p. 
181) 

185  “As normas jurídicas atuam, na sociedade, segundo o princípio da imputação: dado um certo 
antecedente normativamente previsto, um descritor normativo (Voraussetzung), deve-se 
seguir um certo conseqüente, um prescritor normativo (Folgerung). Quer dizer: ao 
comportamento normativamente regulado imputa-se uma conseqüência juridicamente 
relevante. Mas a conduta juridicamente prescrita não se conformará necessariamente à 
previsão expressa da norma.” (BORGES, José Souto Maior. Obrigação tributária: uma 
introdução metodológica. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 20) 
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Como se percebe, 5 (cinco) são os componentes da obrigação 

tributária: (i) sujeito ativo (SA ): é o titular do direito subjetivo de exigir o 

cumprimento da prestação; (ii) sujeito passivo (SA ): tem o dever de cumprir 

com a pretensão fiscal; (iii) objeto ($): é a conduta prestacional de entregar 

uma porção de moeda;186 (iv) crédito: direito subjetivo de que está investido o 

sujeito ativo de exigir o objeto da obrigação; e (v) débito: dever do sujeito 

passivo de prestar o objeto da obrigação. 

Como se percebe, o crédito tributário é um dos elementos 

integrantes da obrigação tributária, não se podendo falar em obrigação sem 

crédito ou crédito sem obrigação.  

Portanto, ao constituir o crédito tributário, o lançamento não faz 

outra coisa senão introduzir a relação jurídica tributária no ordenamento 

jurídico. 

Incorre, pois, em grave impropriedade o Código Tributário 

Nacional ao distinguir o crédito e a obrigação, fazendo crer que esses 

elementos nascem em momentos distintos: a obrigação, com a ocorrência do 

fato gerador (art. 113, § 1º, do CTN), e o crédito, com o lançamento (art. 142 

do CTN). Tratando-se de elementos indissociáveis, nascerão e se extinguirão 

concomitantemente. 

 

 

 

                                                 
186  Como destaca Paulo de Barros Carvalho: “[...] uma coisa é o objeto da obrigação: no caso, a 

conduta prestacional de entregar uma porção de moeda; outra, o objeto da prestação, 
representado aqui pelo valor pecuniário pago ao credor ou por ele exigido.” (Curso de direito 
tributário, p. 377) 
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3.4.3.2. Crédito tributário e as relações jurídicas decorrentes da aplicação 

das normas secundárias 

 

O crédito tributário, como ressaltado no item precedente, é o 

direito de que está investido o sujeito ativo de exigir o pagamento do tributo 

pelo sujeito passivo, integrando a relação jurídica tributária. 

Essa relação jurídica está prevista no consequente da norma 

individual e concreta introduzida pelo lançamento e decorre, automática e 

infalivelmente, de um acontecimento lícito previsto no antecedente desta 

regra. 

E nem poderia ser diferente, pois, conforme prescreve o art. 3º 

do CTN, a obrigação de pagar um tributo não pode decorrer de um ato ilícito, 

sendo este um dos elementos que o distingue das demais prestações 

pecuniárias. 

Portanto, ao nos referirmos a crédito tributário para fixar o 

conceito de lançamento, excluímos quaisquer outras obrigações pecuniárias, 

em especial aquelas decorrentes de atos ilícitos.187 

Como se percebe, o que distingue esta norma das demais 

prescrições que integram o ordenamento jurídico é justamente o fato de o 

objeto da relação jurídica prevista no seu consequente ser a obrigação de pagar 

um tributo. Não guarda, pois, qualquer identidade com a regra decorrente da 

aplicação de uma norma primária sancionatória.  

 

                                                 
187  “Lançamento é o ato de aplicação da norma material, de tal modo que o ato de aplicação da 

penalidade é ato administrativo de diversa natureza.” (Alberto Xavier, Do Lançamento: 
Teoria geral do ato, do procedimento e do processo tributário, p. 25) 
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Como já destacado no capítulo I deste trabalho, é comum a 

existência de normas que instituem prestações pecuniárias (como multas, por 

exemplo) para o caso de descumprimento do dever de pagar o tributo. São as 

chamadas normas primárias sancionatórias. 

Seu consequente, de forma semelhante às normas primárias 

dispositivas relativas à instituição de tributos, prevê uma relação jurídica que 

tem como objeto uma prestação de cunho patrimonial. O elemento que as 

distingue é justamente o seu antecedente: na norma primária dispositivo, um 

acontecimento lícito; na norma primária sancionadora, um acontecimento 

ilícito. 

Como se vê, apesar de o consequente dessas normas ser 

semelhante – já que ambos instituem o dever de pagar um valor em pecúnia – 

o fato previsto no antecedente das normas sancionatórias é completamente 

distinto daquele previsto nas normas primárias dispositivas.188 

Não há, pois, como colocar tais normas no mesmo plano, 

equiparando-as. Concordamos, assim, com Paulo de Barros Carvalho e 

Alberto Xavier quando defendem que é equivocado afirmar que o lançamento 

constitui, também, o dever de pagar penalidades decorrentes do 

descumprimento do dever de pagar o tributo devido.  

 

 

 

                                                 
188  “Aquilo que permite distinguir a norma sancionatória, em presença da regra tributária, é 

precisamente o exame do suposto. Naquela, sancionatória, temos um fato delituoso, 
caracterizado pelo descumprimento de um dever estabelecido no consequente de norma 
tributária. Neste, um fato lícito, em que não encontraremos a violação de qualquer preceito, 
simplesmente uma  alteração no mundo social a que o direito atribui valoração positiva.” 
(Curso de direito tributário, p. 430) 
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2.4.3.3. Eficácia constitutiva do lançamento 

 

Na doutrina há muito se discute sobre a eficácia do ato de 

lançamento tributário: se declaratória ou constitutiva. O ponto de partida dessa 

divergência é o modo que cada um dos cientistas encaram o direito positivo. 

Como já tivemos oportunidade de anotar, quando analisamos o 

fenômeno da incidência normativa, alguns autores, adotando uma perspectiva 

de mero observador do sistema jurídico, entendem que as normas jurídicas 

juridicizam os eventos automática e infalivelmente, constituindo a 

correspondente relação jurídica sem que seja necessária qualquer interferência 

de uma autoridade competente. 

Para os que adotam essa premissa, o lançamento, enquanto ato 

de aplicação, se limitaria a declarar fatos já constituídos. Alberto Xavier, por 

exemplo, em abrangente estudo sobre o “lançamento tributário”, define-o 

como “ato administrativo de aplicação de uma norma tributária material que se 

traduz na declaração da existência e quantitativo da prestação pecuniária e na 

sua consequente exigência”.189 Igual posicionamento é defendido por Estevão 

Horvath: 

 

Adotamos a tese declarativista, porquanto entendemos que a 
obrigação nasce com a ocorrência do fato gerador, sendo somente 
declarada mediante o ato de lançamento.190 

 

Todavia, autores há que, adotando a perspectiva dos 

participantes do sistema, defendem que os fatos jurídicos e as relações 

                                                 
189  Alberto Xavier, Do lançamento: teoria geral do ato, do procedimento e do processo 

tributário, p. 66. 
190  Lançamento tributário e “autolançamento”, p. 77. 
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jurídicas correlatas só se constituem quando descritos em linguagem 

competente. Nesta concepção, os atos de aplicação/lançamento seriam 

indispensáveis para a constituição dos efeitos jurídicos, não atos meramente 

declaratórios. Na lição de Paulo de Barros Carvalho:  

 
Lançamento tributário é o ato administrativo, da categoria dos 
simples, constitutivos e vinculados, mediante o qual se insere na 
ordem jurídica brasileira u’a norma individual e concreta, que tem 
como antecedente o fato jurídico tributário e, como conseqüente, a 
formalização do vínculo obrigacional.191 (grifamos) 

 

No sistema de referência que operamos, é necessária a 

linguagem competente para que algo passe a existir dentro de determinado 

sistema linguístico.  

 Algo, portanto, só será relevante para o direito quando descrito 

em linguagem e, por se tratar de um sistema com regras próprias, é necessário 

não só linguagem, mas sim uma linguagem competente, significa dizer, que 

atenda aos requisitos prescritos pelo próprio ordenamento.  

 Não é relevante para o direito positivo o acontecimento social 

que preenche as características prescritas no antecedente das normas jurídicas, 

mas sim a descrição em linguagem desse evento. Ou seja, ingressa no mundo 

jurídico não aquilo que ocorre no meio social (evento), mas a tradução de 

elementos deste fato social para a linguagem prescritiva das normas (fato 

jurídico), conforme a escolha programada normativamente pela hipótese.192 

                                                 
191  Paulo de Barros Carvalho, Curso de direito tributário, p. 404. 
192  Explica F.C. Pontes de Miranda: “o fato jurídico provém do mundo fático, porém, nem tudo 

que o compunha entra, sempre no mundo jurídico (...)”. Mais adiante, conclui: “No dizer o 
que é que cabe no suporte fáctico da regra jurídica, ou, melhor, no que recebe a sua 
impressão, a sua incidência, a regra jurídica discrimina o que há de entrar e, pois, por 
omissão, o que não pode entrar.” (Tratado de direito privado. Tomo 2, p.183). 
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Daí a importância da distinção, preconizada por Paulo de Barros Carvalho,193 

entre evento, fato e fato jurídico. 

 Chamamos de evento o acontecimento do mundo fenomênico 

despido de qualquer formação lingüística. O fato, por sua vez, é o relato do 

evento. Constitui-se num enunciado denotativo de uma situação delimitada no 

tempo e no espaço. Por fato jurídico entende-se o relato do evento em 

linguagem jurídica. A diferença entre evento e fato repousa no dado lingüístico 

e, entre fato e fato jurídico, na competência da linguagem. Evento é uma 

situação de ordem natural, pertencente ao mundo da experiência, fato é a 

articulação lingüística desta situação de ordem natural e fato jurídico é a sua 

articulação em linguagem jurídica. 

Um acontecimento só poderá ser qualificado como fato jurídico, 

portanto, quando descrito em linguagem competente. No direito tributário, 

duas são as linguagens competentes para constituir o fato jurídico que dá 

ensejo à relação jurídica tributária: a da Administração Pública, nos 

lançamentos de ofício e por declaração, e a do particular, no lançamento por 

homologação. 

Em qualquer dessas hipóteses, no entanto, só haverá relação 

jurídica quando estivermos em presença dessas linguagens, razão pela qual 

concluímos pela eficácia constitutiva do lançamento. 

 

3.4.4. Síntese da definição do conceito de lançamento 

 

Sintetizando o que acabamos de expor, utilizaremos a palavra 

“lançamento” no sentido de norma geral e concreta, introduzido por uma 

                                                 
193  Curso de direito tributário, p. 258-259. 
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Autoridade Administrativa, cuja finalidade é constituir uma relação jurídica de 

natureza tributária. 

 

3.5. Lançamento e teoria dos atos administrativos 

 

A doutrina tem se dedicado, há muito, ao estudo do ato 

administrativo, mas não há consenso quanto aos seus elementos e pressupostos 

de validade.194 

De acordo com a teoria tradicional, seriam elementos estruturais 

do ato administrativo: (i) sujeito: autor do ato; (ii) forma: revestimento do ato, 

sua exterorização; (iii) objeto: aquilo que o ato estabelece; (iv) motivo: 

situação que leva à prática do ato; e (v) finalidade: bem jurídico que o ato deve 

atender.195 

Contudo, ao estudar esse tema, Celso Antônio Bandeira de Mello 

esmiuçou esses critérios e os dividiu em elementos e pressupostos. A 

justificativa para tanto é o fato de que nem todos os critérios citados são, 

propriamente, elementos do ato, pois são exteriores a ele. 

                                                 
194  “Não há concordância total entre os autores sobre a identificação e o número de elementos; 

porém, frequentemente, a divergência (ou, pelo menos, parte dela) procede ora de 
discordância terminológicas, ora de que, por vezes, os autores englobam em um único 
elemento aspectos que em outros autores encontram-se desdobrados.” (Celso Antônio 
Bandeira de Mello, Curso de direito administrativo, p. 357) 

195  “No ato administrativo há cinco elementos a considerar: a manifestação da vontade, o 
motivo, o objeto, a finalidade e a forma. A manifestação da vontade é o impulso gerador do 
ato e tem lugar por meio de órgãos, que são pessoas postas ao serviço do Estado para o 
exercício de atribuições determinadas. [...] No motivo se compreendem as razões que dão 
lugar ao ato, isto é, as razões em que ele se baseia. [...] O objeto do ato está na modificação 
que por meio dele se vise trazer à ordem jurídica. A finalidade é o resultado prático que se 
procura alcançar pela modificação trazida à ordem jurídica [...] A forma é o meio pelo qual se 
exterioriza a manifestação da vontade. Por ela se corporifica o ato.” (FAGUNDES, Miguel 
Seabra. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. São Paulo: Saraiva, 1984, 
p. 21-24) 
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Na visão deste autor, seriam elementos do ato apenas o 

conteúdo e a forma. O primeiro – conteúdo – é o próprio ato, em sua essência. 

O segundo – forma – diz respeito ao revestimento do ato, o modo pelo qual 

este aparece e revela a sua existência. 

Como se pode perceber, os elementos do ato dizem respeito à 

própria substância do ato, ao suporte físico que serve de base para a 

construção da norma jurídica que o ato representa. De nada vale a edição de 

uma lei complementar se ela não é composta por enunciado algum. Sem os 

enunciados-enunciados (conteúdo), não é possível construir a norma 

introduzida pelo ato (objeto).196 

Os pressupostos, por sua vez, se dividiriam em duas classes: os 

de existência e de validade.  

Os pressupostos de existência são apenas dois: (i) objeto: 

aquilo sobre o que o ato dispõe; e (ii) pertinência à função administrativa: ato 

deve ser imputável ao Estado, no exercício da função administrativa. 

Cinco seriam, por outro lado, os pressupostos de validade: (i) 

sujeito: produtor do ato; (ii) motivo: razão para a prática do ato; (iii) requisitos 

procedimentais: os atos que devem preceder a prática do ato administrativo 

propriamente dito; (iv) finalidade: resultado previsto legalmente como aquele 

que deve ser alcançado com a prática do ato; e (v) causa: relação de adequação 

entre o conteúdo e o motivo do ato, tendo em vista a finalidade a ser atendida. 

Ao analisar o ato administrativo do lançamento, verifica-se que 

este preenche todos os requisitos citados.  

                                                 
196  Celso Antônio Bandeira de Mello distingue, claramente, o conteúdo e o objeto do ato, 

afirmando que “o conteúdo dispõe sobre alguma coisa, que é, esta sim, o objeto do ato. Com 
efeito, quem decide, decide alguma coisa a respeito de outra coisa.” (Curso de direito 
administrativo, p. 360) 
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Elementos do ato 

O conteúdo e a forma são elementos comuns a toda e qualquer norma 

jurídica, pois não existe norma sem suporte físico levado ao 

conhecimento dos destinatários. 

Pressupostos de existência 

(i) objeto: norma individual e concreta que resulta da aplicação da 

regra-matriz de incidência tributária. 

(ii)  pertinência à função administrativa: ser produzido por uma 

autoridade administrativa. 

Pressupostos de validade 

(i) sujeito: autoridade administrativa a quem cabe efetuar o 

lançamento. 

(ii)  motivo: ocorrência de um evento que preenche as características 

descritas na hipótese da regra-matriz de incidência tributária. 

(iii)  requisitos procedimentais: conjunto de atos preparatórios 

previstos em lei como necessários para a elaboração do 

lançamento. 

(iv) finalidade: tornar possível que se exija, juridicamente, o 

pagamento do tributo previsto em lei. 

(v) causa: evidente nexo entre o evento que preenche as 

características previstas na hipótese da RMIT (motivo) e o 

crédito constituído pelo lançamento (objeto construído a partir 

do conteúdo). 
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Fica fora de dúvida, portanto, que o lançamento se encaixa, em 

tudo e por tudo, ao conceito de ato administrativo. 
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CAPÍTULO IV – Revisão do lançamento tributário 

Sumário: 
4.1. Introdução. 4.2. Revisão X Alteração: imprecisão terminológica. 4.3. Revisão: 
processo, procedimento ou ato? 4.4. A partir de que momento é possível a revisão do 
lançamento? 4.5. O que motiva a revisão do revisão. 4.6. O procedimento de revisão. 
4.7. O ato de revisão do lançamento. 

 

No capítulo anterior, definimos o lançamento como uma norma 

geral e concreta produzida pela Administração e cuja finalidade é constituir o 

crédito tributário mediante a introdução de outra regra, esta individual e 

concreta, que relata, no seu antecedente, um evento que preenche as 

características descritas na hipótese da regra-matriz de incidência tributária, 

constituindo o fato jurídico e a ele imputando uma relação jurídica de natureza 

tributária. 

Essa norma geral e concreta, bem como a regra que ela introduz 

no sistema, não é definitiva, melhor dizendo, não é inalterável. Caso se 

verifique um vício na sua produção ou no seu conteúdo, é possível que seja 

alterada ou até mesmo suprimida do ordenamento e isso se dá justamente por 

meio de um ato de revisão, como veremos a seguir.  

 

4.1. Introdução 

 

O direito, ao regular a forma como seus elementos serão criados, 

estabelece quem é competente para criar uma norma, qual o procedimento a 
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ser seguido para tanto, bem como o conteúdo sobre o qual essa norma pode 

versar.  

Contudo, não se limita a isso. O ordenamento prescreve, 

também, uma penalidade para as hipóteses em que esses requisitos não são 

observados. Melhor dizendo: uma vez verificado que a norma foi criada 

ilicitamente, prescreve uma reação negativa, que é justamente a nulidade dessa 

norma. 

A licitude ou ilicitude na criação de uma norma – e, portanto, sua 

validade/invalidade – está relacionada à observância ou não dos requisitos 

prescritos pelo próprio sistema (nas normas de competência) para sua regular 

produção. E isso se faz justamente por meio da revisão.  

Ao revisar uma norma, o sujeito competente não faz outra coisa 

senão verificar se determinada regra foi (ou não) produzida de acordo com o 

que prescreve o direito e se seu conteúdo atende os requisitos prescritos pela 

norma de superior hierarquia que autorizou sua produção. Caso a resposta seja 

positiva, a norma é mantida nos seus exatos termos. Inversamente, caso a 

resposta seja negativa – quer dizer, se se verificar que a norma possui vício –, 

o resultado, como regra,197 é a declaração da sua nulidade.198 

Assim como as demais normas que compõem o sistema, o ato de 

lançamento está, igualmente, sujeito à revisão. Surgem, então, os seguintes 

                                                 
197  Ao final deste capítulo, veremos que, nas hipóteses em que os vícios que a norma possui são 

considerados como de menor gravidade, o próprio ordenamento autoriza a não aplicação 
dessa penalidade, permitindo a manutenção da regra no sistema. 

198  Pontes de Miranda é um dos muitos autores que concebem a nulidade como uma sanção: 
“[...] Se o que praticou o ato não era legitimado jurídico, por ser estranho ao declarado o 
declarar, ou estranho ao manifestar o manifestado, ou estranho ao comunicar o comunicado, 
declarou, manifestou ou comunicou, fora da ordem interior em que o mundo jurídico 
encadeia os direitos, as pretensões e ações, pôsto que dentro do mundo jurídico. A sanção 
pode ser a nulidade; mas essa sanção supõe infração das leis reguladoras do ato 
jurídico , em vez de acontecimento fora.” (Tratado de direito privado. Tomo IV. Rio de 
Janeiro: Borsoi, 1970, p. 15 – grifamos) 
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questionamentos: o que é revisão do lançamento? Quando ela ocorre? Quem é 

competente para efetuar a revisão do lançamento? Em que condições ela pode 

ocorrer? Quais os seus efeitos? Essas são as questões que tentaremos 

responder neste capítulo. 

 

4.2. Revisão X Alteração: imprecisão terminológica 

 

De acordo com o que estabelece o art. 145 do Código Tributário 

Nacional, “o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo” só pode 

ser alterado mediante: (i) impugnação do sujeito passivo; (ii) recurso de ofício; 

ou (iii) iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nas hipóteses 

previstas no art. 149.  

Esse dispositivo, por sua vez, ao disciplinar as situações de 

revisão de ofício, prescreve o seguinte: 

 
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade 
administrativa nos seguintes casos: 
I - quando a lei assim o determine;  
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no 
prazo e na forma da legislação tributária;  
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado 
declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e 
na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento 
formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não 
o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;  
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer 
elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração 
obrigatória;  
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa 
legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo 
seguinte;  
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de 
terceiro legalmente obrigado, que de lugar à aplicação de penalidade 
pecuniária;  
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em 
benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;  
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado 
por ocasião do lançamento anterior;  
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IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude 
ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela 
mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.  
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada 
enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública. 

 

Como é possível perceber, o legislador optou por utilizar a 

palavra “alteração” para designar todas as modalidades de reapreciação do 

lançamento – por iniciativa do contribuinte ou do Fisco –, empregando a 

expressão “revisão” para referir-se a apenas uma delas, qual seja, quando a 

alteração decorre da iniciativa de ofício da autoridade administrativa. 

“Alteração”, neste contexto, seria o gênero do qual a “revisão” seria uma das 

espécies.  

Todavia, ao analisar mais de perto as hipóteses designadas pelo 

legislador como de “alteração” do lançamento – da qual a “revisão” seria uma 

das espécies – verifica-se que, em muitas delas, não há modificação do 

lançamento, mas, pelo contrário, a integral manutenção do ato ou, 

inversamente, a sua supressão. Não poderiam, portanto, ser designadas como 

modalidades de “alteração” desse ato, já que, em sentido estrito, alteração 

ocorre apenas nas hipóteses em que se o lançamento é modificado 

parcialmente.  

Por essa razão, preferimos adotar, na linha defendida por Alberto 

Xavier,199 a palavra “revisão” para designar todas as hipóteses de reapreciação 

do lançamento – não apenas aquelas decorrentes de iniciativa de ofício do 

administrador –, e empregar a palavra “alteração” para designar umas das 

inúmeras consequências decorrentes da revisão do lançamento. 
                                                 

199  “Afigura-nos, todavia, preferível adotar um conceito amplo de revisão, mais rigoroso do que o 
de alteração, pois o ato secundário pode traduzir-se tanto na alternativa de ‘alteração’, caso se 
repute incorreto o ato primário, quanto na de ‘confirmação’, no caso oposto. O conceito de 
revisão abrangeria, assim, tanto a revisão oficiosa, de iniciativa da autoridade administrativa 
competente, quanto a revisão por impugnação, de iniciativa dos sujeitos passivos, quanto 
ainda a revisão por recurso de ofício, por força de lei.” (Do lançamento: teoria geral do ato, do 
procedimento e do processo tributário, p. 240) 



 

 

 

133 

 

4.3. Revisão: procedimento ou ato? 

 

Assim como ocorre com o vocábulo “lançamento”, também a 

palavra “revisão” padece do problema semântico da ambiguidade, podendo 

designar tanto “o procedimento tendente à reapreciação de um ato jurídico, 

como o próprio ato em que esse procedimento se encerra”.200  

De fato, não se pode negar que, assim como ocorre com as 

demais ações (atos), também o ato de revisão do lançamento deve ser 

precedido de uma série de operações (procedimento), sendo ato e 

procedimento, pois, duas perspectivas distintas de uma mesma realidade, qual 

seja: a revisão do ato pelo qual a Administração constitui o crédito tributário. 

Sob essa perspectiva, procedimento de revisão é o conjunto de 

atos praticados por uma autoridade – que, como veremos, pode ser 

administrativa ou judicial – a fim de verificar a existência ou não de um vício 

no ato de lançamento.201 

O ato (norma geral e concreta) de revisão, por sua vez, é o 

produto dessa atividade, ou seja, é a decisão proferida por um sujeito 

competente que reconhece a existência ou não de um vício e constituindo os 

correlatos efeitos – manutenção, alteração, supressão etc. 

Como se percebe, tais realidades são indissociáveis, 

especialmente porque o caminho percorrido para praticar uma ação influencia 

sensivelmente na validade do resultado, ou seja, na própria ação. 

                                                 
200  Do lançamento: teoria geral do ato, do procedimento e do processo tributário, p. 240. 
201  Procedimento é, aqui, entendido como o rito a ser seguido para a solução de conflitos. (Cf. 

CONRADO, Paulo Cesar. Processo tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 39-40). 
Como veremos mais a frente, são vários os procedimentos possíveis para revisão do 
lançamento. 
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Fazendo uma analogia: para fazer uma torta, por exemplo, é 

necessário realizar uma série de operações previstas numa receita. Ocorre que, 

se por algum motivo nos desviamos dessa receita, esquecendo, por exemplo, 

de incluir o fermento, não é possível obter uma torta perfeita.  

Na revisão do lançamento não é diferente. Para reconhecer a 

existência de um vício neste ato e constituir os efeitos daí decorrentes, é 

necessário, antes, percorrer um iter procedimental, o qual, se não for 

observado, certamente prejudicará a validade da norma de revisão. 

Como já destacado, a validade de uma norma está condicionada 

à observância de todos os requisitos prescritos pela norma de competência que 

autoriza sua produção. E um desses pressupostos é justamente o 

procedimental, ou seja, é a observância do percurso prescrito na norma de 

competência para a produção de outra regra. 

Assim como a inobservância do procedimento prescrito pela 

regra de competência pode prejudicar a validade da norma de lançamento, o 

mesmo pode ocorrer relativamente à norma de revisão. É por essa razão que, 

antes de analisar esta regra (ato), vamos traçar, em linhas gerais, os requisitos 

para sua produção (procedimento). 

Antes, contudo, é necessário verificar a partir de que momento é 

possível falar em procedimento de revisão. 

 

4.4. A partir de que momento é possível a revisão do lançamento?  

4.4.1. A dicotomia lançamento provisório X lançamento definitivo 

 

Para empreender um estudo consistente a respeito do tema 

“revisão do lançamento”, é preciso determinar, primeiro, em que momento se 
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considera praticado este ato lançamento. Afinal, só há que se falar em revisão 

se o lançamento estiver pronto e acabado. 

A questão não é pacífica, especialmente por conta da distinção 

entre lançamento provisório e lançamento definitivo que prevalece na 

jurisprudência.  

Com efeito, ao analisar recentes decisões pelo Supremo Tribunal 

Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que estas E. Cortes 

costumam utilizar o adjetivo provisório para qualificar os lançamentos 

suscetíveis de alteração no curso de um processo administrativo. 

Inversamente, só haveria que se falar em lançamento definitivo quando o ato 

não estivesse mais sujeito à revisão na esfera administrativa.202  

O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, fixou esse 

entendimento ao decidir sobre o momento em que se considera possível a 

instauração de ação penal, relativamente aos crimes contra a ordem tributária. 

De fato, atualmente prevalece nesta E. Corte o posicionamento segundo o qual 

essas modalidades de ilícito só se consumam após o término do processo 

administrativo, já que é apenas nesse momento em que se considera 

definitivamente constituído o crédito tributário: 

 
HABEAS CORPUS. CRIME TRIBUTÁRIO. PENDÊNCIA DE 
PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE 
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 
FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. A sonegação 
fiscal, sendo crime material, somente se consuma com a 
constituição definitiva do crédito tributário. Demonstrada, no 
caso, a existência de processo administrativo tributário pendente 
de decisão definitiva, não há justa a causa à ação penal. Ordem 

                                                 
202  “Incumbe-nos, neste ponto, dizer uma palavra acerca do denominado lançamento provisório 

e lançamento definitivo. Com relação a este último, seria a palavra final do Fisco como ato 
último de um procedimento administrativo tributário, da qual não caberia nenhum tipo de 
revisão ou recurso. O lançamento provisório, por sua vez, seria aquele ato suscetível de ser 
alterado no decorrer do procedimento tributário.” (Estevão Horvath, Lançamento tributário e 
“autolançamento”, p. 89). 
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concedida. (HC 91725, Rel.  Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 
26.11.2009)  
 
INQUÉRITO ORIGINÁRIO. CRIMES CONTRA A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CONTRA A ORDEM 
TRIBUTÁRIA. COTA DE PASSAGENS AÉREAS. DENÚNCIA 
EMBASADA EM EXTENSO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. 
DESVIO DE DINHEIRO PÚBLICO DE QUE SE TINHA A POSSE 
POR EFEITO DE INVESTIDURA EM CARGO DE NATUREZA 
PÚBLICA, MAS USADO EM BENEFÍCIO PRÓPRIO E DE 
TERCEIROS. CONDUTA, EM TESE, CONSTITUTIVA DO 
CRIME DE PECULATO. FALSIFICAÇÃO DE FATURAS POR 
AGÊNCIAS DE VIAGENS. FALTA DE CONSTITUIÇÃO 
DEFINITIVA DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. (...) 3. Quanto ao delito 
tributário, é de incidir a nossa pacífica jurisprudência no sentido 
de que a necessidade de constituição definitiva do crédito 
tributário, na via administrativa, é condição sine qua non de toda 
discussão quanto à tipicidade penal das condutas descritas no art. 
1º da Lei nº 8.137/90. Pelo que é de se rejeitar a denúncia quanto às 
supostas infrações aos incisos I e II da Lei nº 8.137/90, nos termos do 
inciso III do art. 395 do Código de Processo Penal. 4. Denúncia 
parcialmente recebida. (Inq 2486, Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal 
Pleno, DJe 17.12.2009)  

 

Também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

amparada no posicionamento da Corte Suprema, é no sentido de que o 

lançamento definitivo, para fins de ação penal tributária, se dá apenas com o 

término do processo administrativo: 

 
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS 
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ART. 337-A DO 
CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO 
DA VIA ADMINISTRATIVA. CONDIÇÃO OBJETIVA DE 
PUNIBILIDADE. I - Esta Corte, em outras oportunidades, 
destacando a mudança de entendimento do Pretório Excelso em 
relação à existência de justa causa para a apuração do delito de 
apropriação indébita previdenciária, que só se verificaria após o 
esgotamento da via administrativa com a constituição definitiva 
do crédito tributário, passou a adotar o mesmo raciocínio em 
relação ao delito de sonegação de contribuição previdenciária 
previsto no art. 337-A do Código Penal. II - Desta forma, no caso, é 
de se determinar o trancamento da ação penal instaurada para apurar a 
prática, em tese, de delito de sonegação de contribuição 
previdenciária, quando além de certidão expedida pelo Ministério da 
Fazenda, também o e. Tribunal a quo reconhece expressamente que a 
persecutio criminis in iudicio se deu quando ainda pendente processo 
administrativo instaurado em face da Notificação Fiscal de 
Lançamento de Débito mencionada na exordial acusatória. Habeas 
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corpus concedido para determinar o trancamento da ação penal 
2007.51.01.8066341-3 em trâmite perante a 3ª Vara Federal Criminal 
da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. (HC 132.803/RJ, Rel. Min. 
Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 31/08/2009) 

 

Há, também na doutrina, defensores dessa distinção entre 

lançamento provisório e definitivo. Hugo de Brito Machado, por exemplo, 

afirma expressamente que o lançamento, enquanto comportar alterações na 

esfera administrativa, não pode ser considerado definitivo.203 

Cremos, contudo, que essa distinção entre lançamento provisório 

e definitivo não se sustenta após uma análise mais apurada. 

Com efeito, o simples fato de um ato poder ser impugnado não é 

suficiente para qualificá-lo como provisório. Se assim fosse, quase tudo no 

direito seria provisório, pois, salvo as exceções expressamente indicadas pelo 

próprio sistema, todas as normas são impugnáveis, podendo ser expulsas do 

sistema – seja por possuírem um vício (invalidade), seja por conveniência e 

oportunidade da pessoa competente para a expulsão (revogação). 

Como observa Maria Leonor Leite Vieira, a suscetibilidade a 

impugnações é apenas uma garantia prevista no sistema para dar efetividade 

aos princípios do contraditório e do devido processo legal, em nada alterando 

o caráter definitivo da norma jurídica posta no sistema.204 

                                                 
203  “O procedimento administrativo de lançamento tem duas fases: a oficiosa e a contenciosa. 

Concluída a primeira fase, com a determinação do valor do crédito tributário, é feita a 
notificação ao sujeito passivo. É a partir daí somente pode ser modificado em virtude de (a) 
impugnação do sujeito passivo; (b) recurso de ofício; (c) iniciativa da própria autoridade 
administrativa, nos casos previstos em lei (CTN, art. 145). Enquanto comporta alterações na 
própria esfera administrativa, o lançamento não é definitivo, não está juridicamente 
concluído, está em processo de elaboração.” ( Curso de direito tributário. São Paulo: 
Malheiros, 2004, p. 178) 

204  “O ato administrativo [...] nasce com características de definitividade, decisivo, final 
resolvido, assentado, portanto, e não de provisoriedade, de interinidade, de temporaneidade. 
Ao ser publicado (noticiado ao sujeito passivo) ele há de estar pronto, acabado e não apenas 
alinhavado, esboçado. A circunstância de poder ser impugnado não lhe retira tal 
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De fato, enquanto sistema dinâmico, o direito prevê uma série de 

mecanismos para movimentação e alteração das estruturas normativas, como 

meio de acompanhar a evolução social. É por essa razão que Clarice Von 

Oertzen de Araújo, ao analisar o ordenamento jurídico, identifica uma 

produção metalinguística contínua dentro desse sistema cuja principal 

finalidade é, justamente, resolver conflitos quanto à validade dos preceitos 

normativos: 

 
[...] verifica-se ainda a relação linguagem-objeto/metalinguagem na 
forma intra-sistêmica, no interior do sistema do Direito Positivo, que 
trabalha com a organização hierárquica dos preceitos normativos e 
com critérios de interpretação para a solução e/ou eliminação de 
contradições no interior da linguagem prescritiva. 
[...] 
Um procedimento administrativo ou judicial, seguindo todas as etapas 
recursais previstas e permitidas pelo sistema de Direito Positivo, 
ilustra fielmente como se desenvolve a relação linguagem-
objeto/metalinguagem. Uma sentença, ao decidir em primeira 
instância sobre a procedência ou improcedência do pedido formulado 
na ação proposta, toma a petição inicial, assim como toda a 
argumentação expendida pelas partes processuais, como linguagem-
objeto. O acórdão que decide sobre o cabimento e o mérito do recurso 
o toma como sua linguagem-objeto e tem, em relação ao recurso 
interposto, um caráter metalingüístico. E assim, sucessivamente, os 
exames jurisdicionais da seqüência de recursos cuja interposição for 
permitida pelo processo civil pátrio constituirão, sucessivamente, 
novos pares relacionais de linguagem-objeto/metalinguagem.205 
 

Portanto, se partirmos da premissa de que uma norma só é 

definitiva se não puder mais ser revisada, teremos necessariamente que 

                                                                                                                                          
característica, pois que, com ela, o que se pretende é dar seguimento ao princípio do 
contraditório e ao do ‘dues process of law’, prestigiados pela Carta Magna. 
Fosse assim e, mesmo, as decisões judiciais deveriam ser tomadas como provisórias 
enquanto não transitadas em julgado, na pendência de recurso ao órgão superior ou, mesmo, 
acórdão emanado do STF – ainda que dele não coubesse mais recurso – também seria tomado 
como provisório enquanto não transitado em julgado. Por óbvio que, com o trânsito em 
julgado, o acórdão encontra seu grau máximo de definitividade, pois que independe de 
qualquer verificação ou providência ‘a posteriori’. No ato administrativo a ‘imperatividade’ 
que lhe cerca já confere essa característica.” (A suspensão da exigibilidade do crédito 
tributário. São Paulo: Dialética, 1997, p. 36) 

205  Semiótica do direito, p. 22-24. 
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reconhecer que quase nada, no direito, pode ser qualificado como definitivo 

(inalterável), uma vez que tudo é, em princípio, passível de revisão.206  

Por outro lado, afirmar que as estruturas normativas são, em sua 

maioria, provisórias, dá a entender que nenhuma delas alcançou seu teor de 

juridicidade, não podendo, por essa razão, disciplinar condutas. Essa 

afirmação, contudo, não procede em face do que dispõe o próprio 

ordenamento jurídico. 

Não se cogita, por exemplo, afirmar que uma sentença não tem 

força suficiente para regular uma conduta. Pelo contrário. Tanto se reconhece 

a sua força juridicizante que o próprio sistema prevê mecanismos – atribuição 

de efeito suspensivo aos recursos (art. 520207 do CPC) – para, se necessário, 

obstar a produção de efeitos por essas decisões. 

O mesmo se verifica em relação ao lançamento. O processo 

administrativo, longe de constituir uma etapa de constituição do crédito 

tributário, nada mais é do que um mecanismo que, assim como o efeito 

devolutivo concedido à apelação, permite seja paralisado, momentaneamente, 

o processo de positivação tendente a exigir o crédito tributário regularmente 

constituído enquanto não for analisada a impugnação do contribuinte. 

De fato, o art. 151 do Código Tributário Nacional é expresso ao 

dispor que “as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do 

processo tributário administrativo” são causas de suspensão da exigibilidade 

do crédito tributário. Ou seja, impedem que o agente administrativo exerça sua 

                                                 
206  “‘Definitividade’ é qualidade do que é definitivo, no sentido de permanente, ‘tal qual deve 

ficar’. É categoria que não se presta para qualificar norma jurídicas, servindo mais, para 
contrastar com circunstâncias jurídicas caracterizadas pela transitividade, e.g., a sentença 
ante prazo tempestivo de recurso. A ‘definitividade’ no direito não é absoluta, mas relativa. 
Depende de outras normas que interagem na trama do sistema normativo, que é dinâmico.” 
(Eurico Marcos Diniz de Santi, Lançamento tributário, p. 206). 

207  Art. 520. A apelação será recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo. Será, no entanto, 
recebida só no efeito devolutivo, quando interposta de sentença que: 
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competência para “produzir normas com o propósito de tornar efetivo o direito 

de crédito por parte da Fazenda Pública,”208 já devidamente constituído pelo 

lançamento.209  

Como se percebe, para que se verifiquem essas causas de 

suspensão, é indispensável que o crédito seja constituído, estando apto a ser 

exigido pelo Fisco, do que se conclui que não teria sentido prever essa causa 

de suspensão se o lançamento já não estivesse perfeito e acabado. 

Tanto isso é verdade que o próprio Supremo Tribunal Federal, 

assim como o Superior Tribunal de Justiça, apesar de haverem exarado 

inúmeras decisões no sentido de que o lançamento só se consuma após o 

término do processo administrativo, já decidiram, em diversas oportunidades, 

que uma vez que o sujeito passivo é cientificado da lavratura do lançamento, 

considera-se este ato definitivo, podendo o crédito por ele constituído ser 

plenamente exigido pelo Fisco: 

 
Prazos de prescrição e de decadência em direito tributário. - Com a 
lavratura do auto de infração, consuma-se o lançamento do crédito 
tributário (art. 142 do C.T.N.). Por outro lado, a decadência só é 
admissível no período anterior a essa lavratura; depois, entre a ocorrência 
dela e até que flua o prazo para a interposição do recurso administrativo, 
ou enquanto não for decidido o recurso dessa natureza de que se tenha 
valido o contribuinte, não mais corre prazo para decadência, e ainda não 
se iniciou a fluência de prazo para prescrição; decorrido o prazo para 
interposição do recurso administrativo, sem que ela tenha ocorrido, ou 
decidido o recurso administrativo interposto pelo contribuinte, há a 

                                                 
208  PEIXOTO, Daniel Monteiro. “Suspensão da exigibilidade do crédito tributário.” In SANTI, 

Eurico Marcos Diniz de. Curso de especialização em direito tributário: estudos analíticos em 
homenagem a Paulo de Barros Carvalho. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 604. 

209  A depender do momento do processo de positivação em que se verificarem uma das causas 
de suspensão de exigibilidade, diferentes serão os seus efeitos. Por exemplo: uma tutela 
antecipada concedida no bojo de Ação Anulatória proposta após a o término do processo 
administrativo obsta a inscrição em dívida; em contrapartida, se a tutela antecipada for 
concedida após a inscrição, obstará apenas a propositura de execução fiscal. No caso das 
reclamações e recursos administrativos, contudo, por se tratarem de causas que se verificam 
imediatamente após a constituição do crédito pelo lançamento, seu efeito será sempre 
impedir a inscrição em dívida e a consequente propositura de execução fiscal. Não impedirá, 
contudo, a própria constituição do crédito, já que a suspensão do crédito pressupõe que ele 
seja constituído. 
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constituição definitiva do crédito tributário, a que alude o artigo 174, 
começando a fluir, daí, o prazo de prescrição da pretensão do fisco. - É 
esse o entendimento atual de ambas as turmas do S.T.F. Embargos de 
divergência conhecidos e recebidos. (RE 94462 embargos, Relator(a):  
Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/1982, DJ 17-
12-1982 PP-13209 EMENT VOL-01280-06 PP-01390 RTJ VOL-00106-
01 PP-00263)  
 
PRESCRIÇÃO TRIBUTARIA. ISS. ENTRE O FATO GERADOR E 
O LANCAMENTO FISCAL CORRE O PRAZO DE 
DECADENCIA. FICA EM SUSPENSO A EXIGIBILIDADE DO 
CRÉDITO TRIBUTÁRIO SE HÁ RECURSO DO CONTRIBUINTE 
E ATÉ QUE SEJA ELE JULGADO, MAS, APENAS HAVENDO 
FORMULAÇÃO DE CONSULTA E FORA DO PRAZO 
RECURSAL, INEXISTE SUSPENSÃO. EM TAL CASO, O INICIO 
DO PRAZO PRESCRICIONAL SE INICIA APÓS O TERMINO DO 
PRAZO DO RECURSO CONTADO DA NOTIFICAÇÃO DO 
LANCAMENTO OU DA CIENCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO, E 
SE O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL OCORREU 
AINDA DENTRO DE CINCO ANOS, ASSIM CONTADOS, NÃO 
INCIDIU A PRESCRIÇÃO A FULMINAR O DIREITO A 
COBRANÇA DO CRÉDITO. (STF, RE 100378, Relator(a):  Min. 
ALDIR PASSARINHO, SEGUNDA TURMA, julgado em 
14/10/1983, DJ 02-12-1983 PP-19044 EMENT VOL-01319-06 PP-
00128 RTJ VOL-00110-02 PP-00816)  
 
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 
DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO (TERMO INICIAL. 
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 
RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE JULGAMENTO). 
SÚMULA 153, DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS. 
ARTIGOS 142, 173 e 174, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO 
NACIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07 DO STJ. (...) 2. A constituição 
definitiva do crédito tributário, sujeita à decadência, inaugura o 
decurso do prazo prescricional de cinco anos  para o Fisco cobrar 
judicialmente o crédito tributário. (...) 5. Nos casos em que o Fisco 
constitui o crédito tributário, mediante lançamento, inexistindo 
quaisquer causas de suspensão da exigibilidade ou de interrupção 
da prescrição, o prazo prescricional conta-se da data em que o 
contribuinte for regularmente notificado do lançamento tributário 
(artigos 145 e 174, ambos do CTN). (...) 12. Recurso especial 
desprovido. (STJ, REsp 1107339/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2010, DJe 23/06/2010) 
 

Como se percebe, estes Tribunais deixam claro que, uma vez que 

o contribuinte é notificado do lançamento, o crédito tributário por ele 

constituído passa a ser plenamente exigível, salvo se presente causa de 

suspensão da exigibilidade. Ora, se o crédito já pode ser regularmente exigido 
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pelo Fisco, isso quer dizer que o lançamento já produziu os efeitos que lhe são 

correlatos – introdução de uma norma apta a constituir o crédito tributário – 

estando, pois, pronto e acabado. 

Esta parece, a nosso ver, a idéia que melhor se coaduna com a 

atual configuração do nosso ordenamento jurídico, o qual prevê uma série de 

mecanismos de revisão de suas estruturas.  

Portanto, a despeito das divergências doutrinárias e 

jurisprudenciais em relação ao tema, o processo administrativo, neste trabalho, 

não será concebido como uma etapa para introdução do lançamento no sistema 

jurídico, mas sim como plataforma para a sua revisão. O lançamento estará 

perfeito e acabado no momento em que: (i) preencher os requisitos de 

existência das normas jurídicas em geral e do lançamento em particular; e (ii) 

for comunicado ao sujeito passivo. Vejamos essa questão com mais vagar. 

 

4.4.2. Lançamento definitivo: elementos constitutivos 

  

Lançamento definitivo, no sentido de inalterável, é figura 

inexistente no nosso ordenamento, pois, como já destacado no item 

precedente, quase tudo no direito pode ser modificado ou suprimido.  

Para fins desse trabalho, o lançamento será definitivo quando 

estiver pronto e acabado, ou seja, quando preencher os requisitos mínimos 

para qualificá-lo como lançamento e o sujeito passivo for notificado da sua 

existência. 

O lançamento é, antes de tudo, uma norma jurídica, mas se 

diferencia das demais regras justamente por possuir certas características 

específicas. Portanto, para determinar se se trata de um lançamento definitivo, 



 

 

 

143 

temos que verificar se: (i) estamos diante de uma norma jurídica; e (iii) se essa 

norma jurídica é da espécie lançamento. Ou seja, deve-se determinar se o 

elemento em questão está incluído ou não nos conjuntos denotados pelas 

palavras “norma jurídica” e “lançamento”.210 

Como é possível perceber, tais conjuntos não são independentes. 

Muito pelo contrário. Há, aqui, uma relação de inclusão, pois os elementos que 

compõem a classe “lançamento” estão, todos eles, incluídos na classe 

“direito”, sendo a primeira uma subclasse da segunda:  

 

 

 

 

De fato, todo lançamento é uma norma jurídica, mas nem toda 

norma jurídica é um lançamento. A classe representada pela palavra 

“lançamento” representa apenas uma pequena parte do direito positivo. 

Podemos, pois, falar em relação gênero/espécie. O direito positivo (mundo 

jurídico) é gênero do qual o lançamento é espécie. 

Como já ressaltado no capítulo I, uma norma é jurídica quando 

pode ser aplicada coercitivamente pelo Poder Judiciário em caso de 

descumprimento de suas disposições e, para tanto, é necessário o 

preenchimento genérico dos seguintes requisitos: (i) ter sido produzida por um 

                                                 
210  Ao tratar desse tema, Cezar Mortari observa que são duas são as formas de representar um 

conjunto: mediante a enumeração de seus elementos ou fazendo a descrição das propriedades 
comuns aos seus elementos. Não sendo possível a enumeração, “a solução é fazer uma 
descrição do conjunto, o que se consegue por meio de uma propriedade comum aos 
elementos do conjunto, e só a eles (...)”. (Introdução à lógica. Campinas: UNESP, 2007, p. 
43) 

 
Direito positivo 

 
Lançamento 
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sujeito competente dentro do direito; (ii) mediante um procedimento previsto 

no ordenamento; e (iii) a fim de dirigir as ações dos indivíduos. Além disso, é 

indispensável a regular comunicação do sujeito passivo do tributo.211 

Mas, para que a norma jurídica possa ser qualificada como 

lançamento, é necessário, ainda, que observe os “pressupostos de existência” 

referidos no capítulo III, quais sejam: (i) objeto/conteúdo: norma individual e 

concreta que, no seu antecedente, descreve a ocorrência de um fato jurídico 

tributário e, no seu consequente, prevê uma relação jurídica tributária, ou seja, 

que prevê o dever de pagar um tributo; e (ii) pertinência à função 

administrativa: ter sido introduzido no ordenamento por um sujeito no 

exercício da função administrativa. 

Se observados esses requisitos, estaremos diante de norma 

jurídica (gênero), da espécie lançamento, passível de revisão. Do contrário, 

podemos estar diante de figura que sequer ingressou no ordenamento ou, se o 

fez, não pode ser qualificada como lançamento, não estando sujeita, portanto, 

à disciplina ora estudada.212 

Ressaltamos, contudo, que este posicionamento não é unânime 

na doutrina. Paulo de Barros Carvalho, por exemplo, afirma que, para que uma 

norma se enquadre na classe designada pela palavra lançamento, é necessário 

que preencha os seguintes requisitos: (i) sujeito competente; (ii) objeto lícito; e 

(iii) forma prescrita ou não defesa em lei. 

                                                 
211  “Um ato administrativo tem-se por pronto e acabado quando, reunindo os elementos que a 

ordem jurídica prescrever como indispensáveis à sua compostura, vier a ser oficialmente 
comunicado ao destinatário.” (Paulo de Barros Carvalho, Curso de direito tributário, p. 428) 

212  “[...] Se o lançamento é ato administrativo, instrumento introdutório de norma individual e 
concreta no ordenamento positivo, desde que atinja os requisitos jurídicos para seu 
acabamento, dado a conhecer ao destinatário seu inteiro teor, ingressa no sistema, passando a 
integrá-lo. Outra coisa, porém, é a possibilidade de vir a ser modificado, consoante as 
técnicas previstas para esse fim. A susceptibilidade a impugnações é predicado de todos os 
atos administrativos.” (Paulo de Barros Carvalho, Curso de direito tributário, p. 427). 
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No ato jurídico administrativo encontramos os requisitos de essência 
do gênero atos jurídicos, isto é, agente capaz, objeto lícito, possível, 
determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei 
(CC, art. 104), além de elementos que lhe dão especificidade, quais 
sejam os motivos e a finalidade.213 
 

Como se percebe, esse autor parte da premissa de que algo só 

ingressa no sistema de direito positivo se não contiver vícios no sujeito, no 

procedimento ou na matéria. 

Nosso sistema de referência, contudo, é diverso. Partimos da 

premissa de que é possível o ingresso, no ordenamento, de normas que contém 

vícios. A sua juridicidade decorrerá justamente da possibilidade de ser 

aplicada coercitivamente, até que um órgão do sistema reconheça sua 

invalidade.   

É importante ressaltar, por fim, que, uma vez preenchido os 

requisitos de existência, o lançamento ingressa no ordenamento jurídico, o que 

não significa dizer que passa a gozar dos atributos que acompanham essa 

espécie de atos. 

Quatro são, em regra, os atributos indicados pelos 

administrativistas para qualificar os atos administrativos: (i) presunção de 

legitimidade; (ii) exigibilidade; (iii) imperatividade; e (iv) executoriedade.  

No entanto, apenas dois deles acompanham o lançamento. Com 

efeito, não há dúvida que o lançamento, assim como os demais atos 

administrativos, é tido como regular, válido, até que se demonstre o contrário, 

ou seja, que possui vícios (presunção de legitimidade). De igual forma, a 

exigibilidade lhe é inerente, pois, uma vez não cumprido pelo sujeito passivo o 

dever por ele constituído, está o Poder Público autorizado a constituir as 

                                                 
213  Curso de direito tributário, p. 406. 
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penalidades decorrentes desse descumprimento e, se for o caso, se socorrer do 

Poder Judiciário para exigir o pagamento dos valores em questão. 

O mesmo não se pode falar dos demais atributos. Como observa 

Paulo de Barros Carvalho, não pode a Administração gravar a conduta do 

administrado salvo nas situações expressamente previstas na lei, não havendo, 

pois, que se falar em imperatividade. 214 A executoriedade, por outro lado, está 

ausente pelo simples fato de a Fazenda Pública não possuir recursos próprios 

para promover a execução patrimonial do sujeito passivo. Trata-se de 

competência privativa do Poder Judiciário.215 

 

4.5. O que motiva a revisão do lançamento 

 

Como já assinalado, a revisão do lançamento envolve: (i) um 

processo por meio do qual um sujeito competente coloca este ato jurídico 

administrativo sob nova análise para corrigir possíveis defeitos; e (ii) um ato 

final, por meio do qual se reconhece ou não a existência desses defeitos, 

constituindo os correlatos efeitos jurídicos (anulação, manutenção etc).  

Antes, contudo, de analisar esses dois momentos distintos da 

revisão do lançamento, é importante delimitar, primeiro, o que a motiva.  

                                                 
214  “[...] não se pode atribuir à autoridade lançadora o poder de gravar a conduta do 

administrado, quando bem lhe aprouver. Sua atividade, nesse campo, sendo vinculada à lei, 
não deixa espaço para expedientes animados com esse tipo de imperatividade.” (Paulo de 
Barros Carvalho, Curso de direito tributário, p. 426) 

215  “Se vencido o prazo para recolhimento do tributo e da multa correspondente sem que o 
sujeito passivo compareça para solver o débito, a entidade tributante não terá outro caminho 
senão recorrer ao Poder Judiciário, para lá deduzir sua pretensão impositiva. Por 
determinação de princípios constitucionais expressos, é-lhe vedado, terminantemente, imitir-
se na esfera patrimonial do devedor, para sacar os valores que postula como seus.” (Paulo de 
Barros Carvalho, Curso de direito tributário, p. 426) 
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Pois bem. Partindo da premissa de que a revisão do lançamento 

está relacionada ao reexame do ato para verificar se se adéqua às disposições 

da norma de superior hierarquia que autoriza a sua produção, é possível 

concluir que o motivo para revisão seria a crença de que este ato possui um 

vício qualquer.216 Esse processo de revisão – que culminará com um ato de 

revisão – inaugura-se, pois, a partir de uma controvérsia quanto à 

compatibilidade entre duas normas. 

Ao analisar a dinâmica dos processos judiciais – que, no nosso 

sistema jurídico, é o meio de revisão de normas por excelência – Cândido 

Rangel Dinamarco217 e Cassio Scarpinella Bueno218 observam que o exercício 

da função jurisdicional pressupõe a existência de conflitos quanto à aplicação 

de normas no caso concreto. É por essa razão, aliás, que o nosso sistema 

jurídico condiciona a atuação do Poder Judiciário à provocação das partes e, 

de outro lado, lhes garante o direito de participar do processo igualitariamente: 

 
Sabido que o processo tem o escopo magno de eliminar conflitos, não 
só é natural que às pessoas envolvidas nestes se confie a iniciativa de 
procurar a ajuda do Poder Judiciário, sendo proibida ao juiz a 
instauração do processo-de-ofício – como ainda que se conte com a 
participação de cada um, no curso do processo instaurado, em busca 
de solução favorável. Instaurado o processo, cresce hoje a tendência a 
reforçar os poderes do juiz e seus deveres de participação – mas ainda 
assim todo sistema processual é construído de modo a oferecer a cada 

                                                 
216  Como esse defeito ainda não foi reconhecido por uma autoridade competente – ou seja, não 

existe uma linguagem prescrevendo que o ato é viciado – podemos qualificá-lo como um 
defeito potencial. 

217 “Todo o discurso sobre o acesso à justiça, seja mediante a tutela jurisdicional de que se 
encarrega o Estado ou por obra dos meios alternativos (arbitragem, mediação, conciliação), 
insere-se na temática dos conflitos e da busca de soluções. O processo civil, como técnica 
pacificadora, deita raízes na existência de conflitos a dirimir (ou crises judiciais) e é daí que 
recebe legitimidade social e política como instituição destinada a preservar valores vivos da 
nação.” (Instituições de direito processual civil. V. I. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 120) 

218  “O ‘plano processual’, por assim dizer, alimenta-se de conflitos ocorridos no ‘plano 
material’, ocorridos, portanto, fora dele. O ‘plano processual’, para ser concebido, para atuar, 
pressupõe conflitos entre pessoas diversas. Sem ‘conflito’, sem ‘frustação de expectativas’, 
sem ‘lesões ou ameaças a direitos materiais’ (...), não há espaço para falar de tutela 
jurisdicional.” (Curso sistematizado de direito processual civil. V. 1. São Paulo: Saraiva, 
2007, p. 8) 
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uma das partes, ao longo de todo o procedimento, oportunidades para 
participar pedindo, participar alegando e participar provando.219 
 

No processo administrativo não é diferente. Também aqui se 

pressupõe um conflito entre as partes, razão pela qual a Constituição não 

estabelece distinção entre o processo judicial e o administrativo ao garantir aos 

litigantes, no seu art. 5º, LV, o direito ao contraditório e à ampla defesa, com 

todos os recursos a ela inerentes. 

Parece-nos correto, pois, afirmar que o processo de revisão do 

lançamento – que pode se dar no âmbito judicial ou administrativo – se inicia 

em razão de um conflito, que neste caso está relacionado ao próprio 

lançamento e sua validade dentro do ordenamento jurídico vigente. 

Com efeito, a todo o momento se verificam discussões quanto à 

legitimidade das exigências fiscais e são duas, basicamente, as razões para 

tanto: (i) ou o lançamento não observa as prescrições da norma que 

fundamenta sua produção; ou (ii) a norma que autoriza sua produção possui, 

ela própria, vícios que acabam maculando as regras introduzidas com base em 

suas disposições. Exemplificando: 

Vício no lançamento (item i) 

Constituição da República: autoriza a instituição, pela União, do Imposto sobre a Renda.  

Lei ordinária:  institui o Imposto sobre a Renda, determinando, dentre outras coisas, que o 
tributo, para as pessoas jurídicas, deve ser calculado com base nas alíquotas de 15% ou 25%. 

Lançamento: ao constituir a relação jurídica tributária, a Administração o faz aplicando uma 
alíquota de 30%.  

Há evidente desacordo entre o lançamento (aplicação da alíquota de 30%) e a lei ordinária 
que autoriza sua produção (determina a aplicação das alíquotas de 15% e 25%). 

 

 

                                                 
219  Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de direito processual civil. V. I, p. 221. 
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Vício na norma que autoriza a produção do lançamento (item ii) 

Constituição da República: autoriza a instituição pela União, do Imposto sobre a Renda.  

Lei ordinária:  institui, a título de Imposto sobre a Renda, um tributo incidente sobre a receita. 

Lançamento: ao constituir a relação jurídica tributária, a Administração o faz utilizando a 
receita como base de cálculo.  

O lançamento observa as disposições da lei ordinária que autoriza sua produção. Esta, 
contudo, não observa os enunciados da Constituição da República, que é norma superior 

em relação a ela. 

Observando os exemplos acima, fica claro que, tanto na situação 

descrita no item (i) quanto naquela descrita no item (ii), o que motiva o 

conflito de interesses é a existência de um defeito em uma norma, quando 

comparada com a regra que a fundamenta. A diferença é que esse defeito é 

identificado em momentos diversos do processo de positivação, melhor 

dizendo, em planos distintos da hierarquia normativa.  

É importante ressaltar, por outro lado, que vícios na norma que 

fundamenta a produção do lançamento e que indiretamente maculam este ato 

administrativo só motivam sua revisão se esta é inaugurada pelo sujeito 

passivo. 

De fato, o art. 145 do Código Tributário Nacional é expresso ao 

dispor que tanto o sujeito passivo quanto a Autoridade Administrativa são 

competentes para inaugurar o processo de revisão. No entanto, a depender da 

pessoa responsável por suscitar a revisão, diferentes serão as motivações para 

tanto e a própria legislação é que estabelece tais parâmetros. 

Ora, a Administração Pública, como é cediço, está adstrita aos 

termos da lei, não podendo deixar de cumprir seus mandamentos, ainda que 

manifestamente em desacordo com os enunciados que a fundamentam 

(Constituição da República, por exemplo). Não cabe ao Poder Executivo 

emitir juízos quanto à constitucionalidade ou legalidade das normas a serem 
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por ele aplicadas. Essa competência é do Poder Judiciário, por força do que 

estabelece o art. 5º, XXXV e XXXVII , da Constituição da República.220 

Portanto, se o lançamento observa as disposições da lei, ainda que esta seja, 

ela própria, maculada por inconstitucionalidades ou ilegalidades, não poderá a 

Administração Pública inaugurar o processo revisional. 

O sujeito passivo, pelo contrário, poderá valer-se de quaisquer 

dos motivos citados acima – vícios no lançamento ou na norma que autoriza 

sua produção (inconstitucionalidade, por exemplo) – para se insurgir contra a 

relação jurídica tributária constituída pelo lançamento. Muitos doutrinadores, 

no entanto, têm adotado um posicionamento um pouco mais restrito, 

condicionando a revisão do lançamento unicamente à existência de um 

possível defeito no próprio ato administrativo. 

Ao analisar as obras de Paulo de Barros Carvalho221 e José Souto 

Maior Borges,222 por exemplo, verifica-se que, também na visão desses 

                                                 
220  Cremos que, ao estabelecer, no seu art. 5º, XXXV e XXXVII, que “a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” e que “não haverá juízo ou tribunal 
de exceção”, a Constituição determina, via reflexa, que o único órgão competente para emitir 
juízos quanto à constitucionalidade e legalidade de determinada norma é o Poder Judiciário. 

221  “Coalescendo os dados imprescindíveis que lhe integram a estrutura e ingressando no 
processo comunicacional do direito, ser-nos-á lícito asseverar que existe o ato jurídico 
administrativo de lançamento tributário, o que significa dizer que é válido no nosso sistema. 
Outra coisa, no entanto, é testar essa validade consoante os padrões estabelecidos pela 
ordenação em vigor. Nessa hora é tempo de confrontar o ato, cuja existência pudemos 
certificar, com o plexo de normas jurídicas que o disciplinam. Da comparação, percorridos os 
trâmites legais, resultará a validade ou invalidade do ato, mediante declaração prescritiva 
exarada por órgão do sistema. Com efeito, recebido pela ordem posta, será dado como válido 
até que se prove o contrário. Para tanto, não importa que o ato administrativo haja sido 
celebrado e que nele se conjuguem os elementos tidos como substanciais. Insta que seus 
requisitos estejam conformados às prescrições da lei. Da subsunção do ato ao feixe de regras, 
se houver adequação e harmonia, falaremos de validade, mas agora não simplesmente 
presumida e sim experimentada segundo os canais competentes que o próprio sistema 
preconiza.” (Curso de direito tributário, p. 434-435.) 

222  “Quando se identifica a perfeição ou correção do lançamento, como o atendimento, no ato da 
aplicação das normas gerais e abstratas, de todos – nenhum excetuado – os requisitos para a 
sua integração, poderá ser contraposto o lançamento perfeito ou correto ao lançamento 
defeituoso ou incorreto. Este último corresponde a um lançamento efetuado com deficiência 
jurídica, ou seja, que não guarda conformidade com todos os requisitos contidos em preceitos 
jurídicos que fundamentam sua validade (Geltung). Noutros termos: esse lançamento 



 

 

 

151 

autores, a produção de uma norma jurídica é sempre regulada por outra regra, 

também jurídica, de forma que, se uma norma é produzida em desacordo com 

as disposições da regra que disciplina sua produção, essa norma será 

considerada defeituosa. A revisão, sob essa perspectiva, seria um trâmite cuja 

finalidade é verificar se o lançamento foi ou não produzido de acordo com a 

norma que lhe fundamenta.  

Não poderiam, pois, fundamentar o processo de revisão os vícios 

existentes nas regras superiores que fundamentam o lançamento e que, 

indiretamente, acabam maculando sua validade. Neste trabalho, contudo, 

adotaremos uma visão mais abrangente desse fenômeno.  

Não ignoramos que, no processo administrativo, não é possível 

apreciar a invalidade das normas tributárias que servem de suporte para o 

lançamento por conta de limitações impostas pelo próprio ordenamento. 

Afinal, além de a Administração estar adstrita aos termos da lei, não podendo 

se desviar de seus mandamentos, as normas que regulam o processo 

administrativo, como regra, não permitem que os integrantes dos órgãos 

julgadores declarem a inconstitucionalidade ou ilegalidade de qualquer 

norma.223 

Todavia, parece-nos que, ao fazer referência à impugnação do 

sujeito passivo, o art. 145 do CTN não se restringe às hipóteses de 

                                                                                                                                          
defeituoso é produzido em desacordo com uma das alternativas contempladas em normas que 
regulam sua produção. É o que não corresponde à totalidade dos pressupostos formais e 
materiais para sua elaboração.” (Lançamento tributário, p. 245-246.) 

223  A título de exemplo podemos citar:  

Lei Paulista nº 13.457/09: Art. 28. No julgamento é vedado afastar a aplicação de lei sob 
alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que a inconstitucionalidade 
tenha sido proclamada: I – em ação direta de inconstitucionalidade; II – por decisão 
definitiva do Supremo Tribunal Federal, em via incidental, desde que o Senado Federal tenha 
suspendido a execução do ato normativo.  

Decreto Federal nº 70.235/72: Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica 
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo 
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. 
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impugnação administrativa, incluindo, aí, também as formas de impugnação 

no âmbito do Poder Judiciário. Por essa razão, serão consideradas como 

possíveis motivações para a revisão do lançamento tanto os defeitos existentes 

no próprio ato quanto aqueles existentes nas normas superiores e que, 

indiretamente, maculam sua validade. 

 

4.5.1. Os vícios a que estão sujeitas as normas jurídicas 

 

É atributo comum a toda e qualquer norma jurídica o fato de ter 

sua criação regulada por outras normas,224 as quais denominamos normas de 

competência.225 

Tais normas, como já vimos, são compostas por dois juízos 

condicionais: o primeiro (norma primária de competência) indica as condições 

que devem ser observadas para que uma norma seja considerada válida, 

podendo, pois, ser imposta a sua observância; o segundo (norma secundária de 

competência) prescreve uma penalidade em caso de descumprimento desses 

requisitos (ou seja, em caso de invalidade da norma), que é justamente a sua 

nulidade, impossibilitando, assim, sua aplicação aos casos concretos. 
                                                 
224  Ao dispor sobre este tema, Tárek M. Moussallem chama a atenção para o seguinte ponto: 

“em rigor, o direito positivo não regula sua própria criação, mas, sim, controla a regularidade 
da criação do enunciado (norma em sentido amplo). Isso outorga primazia ao produto 
(enunciado prescritivo) em detrimento do seu processo de criação (enunciação). As normas (e 
sua enunciação) somente são controláveis após ingressarem no sistema do direito positivo”. 
(Revogação em Matéria Tributária. São Paulo: Noeses, 2005, p. 79). 

225  As normas de competência são usualmente classificadas como normas de estrutura. De 
acordo com Norberto Bobbio: “Em todo ordenamento, ao lado das normas de conduta, existe 
um outro tipo de norma, que costumamos chamar de normas de estrutura ou de competência. 
São aquelas normas que não prescrevem a conduta que se deve ter ou não ter, mas as 
condições e os procedimentos através dos quais emanam normas de conduta válidas (...) não 
determina uma conduta, mas fixa as condições e procedimentos para produzir normas válidas 
de conduta (Teoria do ordenamento jurídico, p. 34). Contudo, concordamos com Tácio 
Lacerda Gama quando afirma que “o ato de criar norma é uma conduta como outra qualquer” 
(Competência tributária: fundamentos para uma teoria da nulidade, p. 103). Sob essa 
perspectiva, seria irrelevante a distinção entre normas de conduta e de estrutura, uma vez 
todas as normas jurídicas, inclusive aquelas denominas de estrutura, regulam condutas. 
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Ao analisar a estrutura da norma dispositiva de competência, 

verifica-se que esta condiciona a validade da norma criada à observância dos 

seguintes requisitos: (i) subjetivo: produção da norma por certa pessoa; (ii) 

procedimental: a criação da norma tem que ser criada observando-se certas 

formalidades; (iii) espacial: a criação da norma deve se dar num local 

específico; (iv) temporal: período de tempo em que a norma pode ser criada; 

e (v) material: matéria sobre a qual a norma produzida pode dispor. 

Quando uma norma não observa tais pressupostos, estamos 

diante de regra defeituosa, viciada. Vício, portanto, é um defeito na norma, 

verificado a partir da sua comparação com a norma que lhe fundamenta a 

criação. Vejamos cada um desses vícios com mais vagar. 

 

4.5.1.1. Vícios quanto ao sujeito (requisito subjetivo) 

 

Para que uma norma seja considerada válida, é indispensável que 

seja produzida por uma pessoa credenciada pelo direito para exercer essa 

tarefa. Os vícios subjetivos dizem, pois, respeito à pessoa que edita a norma. 

Para que se possa falar em ato administrativo – gênero do qual o 

lançamento é espécie –, é indispensável, como já vimos, que esta norma seja 

introduzida no ordenamento por uma das pessoas jurídicas que compõem o 

Estado Brasileiro – União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Tais 

pessoas, no entanto, agem sempre por meio de seus órgãos e agentes (pessoas 

físicas) ou por meio de outras pessoas jurídicas, às quais “delegam” parte dos 

poderes que lhes cabem. 
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Ciente dessa peculiaridade, Oswaldo Aranha Bandeira de 

Mello226 afirma que o exame da regularidade subjetiva dessa espécie 

normativa envolve o exame de pelo menos quatro aspectos: (i) capacidade da 

pessoa política; (ii) competência do órgão ou da pessoa jurídica que atua em 

nome do Poder Público; (iii) competência do agente público; e (iv) 

legitimidade do agente público. Os dois primeiros requisitos estão 

relacionados às pessoas jurídicas de direito público; os dois últimos, às 

pessoas físicas que atuam em seu nome. 

 

4.5.1.1.1. Capacidade da pessoa política e competência do órgão ou do 

terceiro responsável pela prática do ato 

 

A capacidade da pessoa política diz respeito a sua aptidão para 

ter e exercer direitos. A competência é justamente a medida dessa capacidade, 

ou seja, mensura os direitos e deveres conferidos pelo ordenamento jurídico a 

essas pessoas políticas. 

No que se refere ao exercício das atividades administrativas, o 

que se verifica, ao analisar a estrutura do Estado brasileiro, é que as pessoas 

políticas podem desenvolver tais atividades por meio de seus órgãos ou, se 

entenderem conveniente, transferir a outros o seu exercício. 

Dizemos que uma determinada atividade é desempenhada pelo 

próprio Estado quando decorre da atuação dos agentes lotados em um dos 

diferentes órgãos que compõem sua intimidade estrutural. Essas pessoas, ao 

                                                 
226  “Apuradas a capacidade da pessoa jurídica e a competência do órgão, faz-se necessário 

verificar se seu titular, o agente público – pessoa natural que age em nome e por conta da 
pessoa jurídica, cujos atos praticados são imputados a ela, como próprio dela, e nos limites de 
competência do órgão –, se encontra regularmente investido nessa situação, como agente 
público, e mais como titular do órgão a que compete o exercício desse poder.” (Princípios 
gerais de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 506) 
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atuarem na condição de agentes públicos, representam a vontade e o querer 

dos órgãos estatais e, portanto, do próprio Poder Público. A circunstância de 

as atividades administrativas serem desempenhadas por estas unidades em 

nada altera o fato de que se trata do exercício de atividade pelo próprio Estado, 

na medida em que tais órgãos não possuem personalidade jurídica, 

representando simples partições de uma mesma pessoa: o Estado. 

No entanto, pode o Estado, se entender necessário, criar outras 

pessoas jurídicas – com personalidade jurídica própria, portanto – para auxiliá-

lo na execução de suas funções, as quais integrarão o aparelho estatal na 

qualidade de administração pública indireta. São elas: (i) as autarquias; (ii) as 

fundações governamentais; (iii) as empresas públicas; e (iii) as sociedades de 

economia mista. 

Mas estas não são as únicas pessoas que podem ser chamadas a 

colaborar com o Estado no exercício das atividades administrativas. Ao lado 

das entidades que compõem a administração indireta, os particulares, apesar 

de não integrarem o aparelho estatal, também podem exercer atividades 

públicas mediante concessão ou permissão. 

Vê-se, pois, que o Estado pode exercer suas funções por meio: 

(i) da Administração Pública direta; (ii) dos entes que compõem a 

Administração Pública indireta; ou (iii) dos particulares, na qualidade de 

concessionários ou permissionários. 

No entanto, qualquer que seja o caso – atuação estatal ou 

mediante terceiros (Administração direta ou um particular) – a aferição da 

regularidade subjetiva deve necessariamente ser precedida por um exame da 

competência atribuída à própria pessoa política. Afinal, se ela não possui 

competência para a prática do ato, não poderá distribuí-las aos seus agentes ou 

delegá-las a terceiros.  
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De fato, os limites da competência de cada ente são delimitados 

não apenas pela concessão expressa de um determinado poder, mas também 

pela circunstância de o constituinte atribuir um poder a um terceiro, não 

aquele ente, ou deixar de atribuí-los à pessoa política considerada.227 A não 

adjudicação de prerrogativas para legislar sobre determinados assuntos ou sua 

adjudicação a uma terceira pessoa, é obstáculo tão poderoso como a vedação 

explícita para editar normas sobre determinada matéria. 

Firmes nessas premissas, podemos concluir que, ao separar, 

analiticamente, os impostos de competência de cada pessoa política, o 

constituinte originário confere poderes a cada uma delas e, ao mesmo tempo, 

exclui a competência das demais para legislar sobre a matéria. 

Assim, ao determinar, por exemplo, que cabe à União instituir o 

Imposto sobre a Renda – IR, a Constituição prescreve, inversamente, que os 

Estados, os Municípios e o Distrito Federal não possuem competência para 

instituir e cobrar um imposto que tenha como materialidade a renda auferida 

pelas pessoas físicas e jurídicas. 228 Se não podem instituir este tributo, não 

                                                 
227  No entanto, nem sempre o constituinte delimita expressamente a extensão das competências 

das pessoas políticas. Ao enunciar a competência legislativa da União, por exemplo, o art. 22 
da Constituição da República estabelece de forma expressa que tal competência é “privativa”, 
o que quer dizer que é própria da União, mas pode ser delegada. (SILVA, José Afonso da. 
Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 481). O mesmo não 
se verifica no art. 21, cabendo a doutrina, pois, delimitar sua extensão. A despeito disso, 
quando a Constituição enumera uma determinada competência, conferindo-a a um 
determinado ente, os demais não poderão exercê-la, salvo se o próprio ente optar por delegá-
las (se isso for possível). 

228  “Podemos notar, facilmente, que a partilhada, entre a União, os Estados, os Municípios e o 
Distrito Federal, das competências para criar impostos (competências impositivas) foi levada 
a cabo de acordo com um critério material. O constituinte, neste passo, descreveu 
objetivamente fatos, que podem ser colocados, pelos legisladores ordinários federal, 
estaduais, municipais e distrital, nas hipóteses de incidência dos impostos de suas pessoas 
políticas. [...] Com tais cautelar, evitaram-se, de modo mais do que satisfatório, as invasões 
de competência impositiva entre as pessoas políticas União, Estados, Municípios. Quer a 
Constituição da República que só a União tribute, por via de impostos, determinados fatos do 
mundo real que têm conteúdo econômico; só os Estados, outros fatos; só os Municípios, 
ainda outros fatos.” (CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional 
tributário. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 632-633. 
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poderão, igualmente, conferir aos seus órgãos e agentes – ou a terceiros 

(delegação da capacidade tributária ativa)229 – o poder para cobrá-lo.230 

Um lançamento para constituir um crédito de Imposto sobre a 

Renda lavrado por agente que atua em nome de um Município será inválido, 

portanto, não propriamente por incompetência do órgão ou do terceiro a quem 

foi delegado esse poder, mas porque o próprio Município não tem poder para 

instituir esse tributo, muito menos para autorizar seus representantes a exigir 

seu pagamento. 

Fica claro, assim, que o exame da regularidade de um ato, no que 

se refere ao elemento subjetivo, deve ser iniciado com a análise da 

competência do ente político em nome de quem o ato foi expedido. Se este 

não tiver poder para praticar tal ato, já estará prejudicada a validade dessa 

norma. Em oposição, se verificamos que o ente político é competente para tal 

prática, devemos avançar no exame do elemento subjetivo, analisando, agora, 

se o órgão ou pessoa jurídica do qual provém possui tal competência.  

A título de exemplo podemos citar as seguintes situações: (i) se 

um ente político confere à Secretaria da Educação o poder para praticar um 

                                                 
229  “De fato, enquanto a competência tributária, dentre outras características, é indelegável, por 

assim o ser a competência de natureza legislativa, a capacidade tributária ativa, de natureza 
administrativa, pode ser transferida a outrem, mediante lei. Tal fenômeno consiste na 
parafiscalidade, já mencionada como a delegação, pela pessoa política, mediante lei, da 
capacidade tributária ativa a terceira pessoa – de direito público ou privado –, para que esta 
arrecade o tributo, fiscalize sua exigência e utilize-se dos recursos auferidos para a 
consecução de seus fins. [...].” (COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário. São 
Paulo: Saraiva, 2009, p. 148) 

230  Como bem observa Ricardo Marcondes Martins, ao tratar da competência da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal: “Se o ato for editado por alguém que torne 
presente um desses quatro entes e eles não tiverem competência para praticá-lo, existirá ato 
administrativo, porém viciado. Assim, para que o ato administrativo seja regular, seu editor 
deve tornar presente ente político que tenha competência para a prática desse ato. Por 
exemplo: se agente da Polícia Federal pretender efetuar diligência investigatória de crime que 
não seja da alçada da Justiça Federal, haverá ato administrativo viciado, posto que a União – 
pessoa política representada por esse agente – não tem competência para a prática desses atos 
investigatórios.” (Efeitos dos vícios do ato administrativo. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 
157) 
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ato, se este for praticado pela Secretaria da Saúde, será inválido; (ii) se o 

Município edita lei autorizando a criação de empresa pública para exploração 

de atividade econômica e, quando a empresa é criada, passa a se dedicar à 

prestação de serviço público, haverá, igualmente, vício no elemento subjetivo; 

(iii) por fim, se o Estado, mediante contrato de concessão, autoriza que o 

particular preste serviços de telecomunicação e essa pessoa passe a se dedicar 

a geração de energia elétrica, estaremos, também, diante de atos defeituosos 

no que diz respeito ao sujeito competente. 

 

4.5.1.1.2. Competência e legitimidade do agente público 

 

Uma vez determinado que a pessoa política possui competência 

para praticar um determinado ato, é o momento de determinar se o órgão que a 

compõe ou o terceiro responsável pelo ato em questão é ou não competente 

para tanto. Entretanto, o exame da validade do ato, no que se refere ao aspecto 

subjetivo, não pára por aí.  

De fato, após a análise da competência da pessoa política e do 

órgão ou terceiro a quem foi conferido um determinado poder, é necessário 

determinar se a pessoa física responsável por concretizar a competência 

conferida a essas pessoas jurídicas possui poder para tanto. 

As pessoas políticas – e, portanto, os órgãos que as compõem –, 

assim como as pessoas jurídicas que auxiliam na consecução de suas 

finalidades (administração indireta e particulares), não têm manifestação 

psicológica própria. Ou seja, para que se tornem presentes, cumprindo os 

objetivos que lhe são próprios, demandam a atuação de seres biológicos, 

pessoas físicas, denominadas “agentes públicos”. 



 

 

 

159 

Agentes públicos são todas as pessoas que desempenham 

funções estatais, que servem de instrumentos da vontade do Estado. Por essa 

razão, Celso Antônio Bandeira de Mello inclui, nesta classe, não apenas as 

pessoas que integram a Administração direta, mas também aqueles que atuam 

em nome das pessoas jurídicas que compõem a Administração indireta ou dos 

concessionários e permissionários de serviços públicos ou delegados de 

função ou ofício público.231 

Assim, para determinar se o agente é ou não competente para 

praticar um determinado ato, é preciso verificar, primeiro, se esse agente 

compõe o órgão estatal ou a pessoa jurídica a quem foi conferido o poder para 

exercer essa função. Depois se passa à análise da distribuição de competência 

dentro dessas estruturas, a fim de determinar se tal poder foi conferido 

pessoalmente ao agente.  

Num exemplo: compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil 

autuar os contribuintes em caso de descumprimento da legislação tributária 

editada pela União. Portanto, diante de um ato que constitui um crédito de 

Imposto sobre a Renda – IR, cabe indagar, de início, se o agente que o 

produziu compõe ou não os quadros desse órgão. Se a resposta for negativa, 

está prejudicada a validade do ato; se a resposta é positiva, deverá o intérprete 

verificar, então, se a pessoa que constituiu o crédito é auditor-fiscal e se está 

no exercício dessa função, posto que cabe a esta espécie de agente público 

efetuar o lançamento.232 

                                                 
231  Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de direito administrativo, p. 229-232. 
232  Decreto nº 3.724/2001: Art. 2o  Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições 

administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil serão executados, em nome desta, 
pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e somente terão início por força de 
ordem específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), instituído mediante 
ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

Decreto nº 6.641/2008: Art. 2º. São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da 
Receita Federal do Brasil: I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal 
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De fato, é importante determinar se o agente público está no 

exercício dessa específica função porque, em muitas situações, as pessoas 

competentes para constituir o crédito tributário são chamadas a integrar os 

órgãos de julgamento na esfera administrativa. Portanto, ainda que se 

enquadrem na classe dos auditores fiscais, por exemplo, quando estiverem 

exercendo a função de julgador administrativo, não poderão constituir o 

crédito tributário.233 

Para facilitar a compreensão da idéia e sintetizar tudo o que foi 

exposto, voltemos a um dos exemplos utilizados no item anterior: 

Controle da validade de um lançamento que tem como objeto um crédito de IR. 

1º passo:  verificar se a pessoa que realizou o lançamento age em nome da pessoa 

política competente para instituir o IR, ou seja, a União; 

2º passo:  determinar se o lançamento foi praticado por órgão a quem compete o 

fiscalizar e cobrar o tributo, que atualmente é a Secretaria da Receita 

Federal do Brasil; 

3º passo:  determinar se a pessoa física que introduziu essa norma no sistema 

compõe o órgão ao qual foi atribuída tal competência, que é a Secretaria 

da Receita Federal do Brasil; 

4º passo: verificar se o agente público tem competência, dentro da Secretaria da 

Receita Federal para constituir o crédito tributário e se está no exercício 

dessa função. 

Com esse exemplo, fica claro que a análise da regularidade de 

um ato administrativo, relativamente ao aspecto subjetivo, não é tão simples e 

é composta por diversas etapas.  

                                                                                                                                          
do Brasil e em caráter privativo: a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de 
contribuições; 

233  A legislação federal, por exemplo, confere expressamente aos auditores fiscais não apenas a 
competência para lançar, mas também para atuar como julgador no processo administrativo 
fiscal (Decreto nº 6.641/2008, art. 2º, I, “b”). 
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4.5.1.1.3. O exercício da competência e os impedimentos de caráter especial 

 

A validade de um ato administrativo, relativamente ao elemento 

subjetivo, poderá ficar prejudicada ainda que sejam observados todos os 

requisitos dos quais tratamos nos itens antecedentes (competência da pessoa 

política e do órgão ou ente administrativo e competência e legitimidade do 

agente público). 

Isso porque, às vezes, estão presentes certos impedimentos que 

inibem a prática do ato num caso concreto, ainda que, genericamente, estejam 

presentes os requisitos para o exercício dessa competência.234  

O Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais (CARF), por exemplo, ao disciplinar a forma como serão julgados os 

processos administrativos por esta E. Corte, estabelece que os conselheiros – 

julgadores administrativos – estarão impedidos de atuar no julgamento de 

recurso em cujo processo tenha: (i) elaborado o lançamento ou praticado ato 

decisório monocrático; (ii) interesse econômico ou financeiro, direto ou 

indireto; (iii) como parte cônjuge, companheiro, parentes consanguíneos e 

afins até o terceiro grau; ou (iv) participado do julgamento em 1ª instância. 

                                                 
234  Nas palavras de Oswaldo Aranha Bandeira de Mello: “[...] Acontece, por vezes, embora 

tenha o Município as atribuições que o capacitem para a prática de certo ato administrativo e 
sejam de competência do órgão que pretende emaná-lo, por intermédio do seu titular, agente 
público, regularmente investido, este, por situação pessoal, se acha legalmente 
impossibilitado para expressar a vontade do órgão competente e do Município capaz. 
Consistem em impedimentos de caráter especial, como seja o parentesco que tem com a outra 
parte interessada na relação jurídica a ser formada em virtude do ato administrativo; ou 
mesmo de caráter geral, como seja a perturbação das faculdades mentais, a que fica atacado, 
na ocasião em que efetiva o ato administrativo ou por já ter sido exonerado do cargo ou ainda 
se acha, em virtude de penalidade administrativa, suspenso do seu exercício.” (Princípios 
gerais de direito administrativo, p. 506) 
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Como se percebe, todas essas hipóteses estão relacionadas a 

características pessoais dos sujeitos competentes para julgar no âmbito 

administrativo.  

De fato, todos os chamados impedimentos específicos são assim 

denominados justamente porque não se referem aos sujeitos competentes 

enquanto categoria jurídica, mas sim a questões pessoais desses sujeitos. Por 

isso dizemos que tais impedimentos só poderão ser verificados caso a caso. 

 

4.5.1.1.5. Exemplos de vícios subjetivos no lançamento tributário  

 

Tanto a Administração Pública quando o Poder Judiciário, 

quando instados a se manifestar, decidiram pela invalidade/nulidade do 

lançamento se presente vício subjetivo, significa dizer, se lavrado por sujeito 

incompetente.235 Há, no entanto, certas divergências quanto aos requisitos para 

que se configure a incompetência do sujeito, como se percebe nos exemplos 

abaixo.  

 

4.5.1.1.5.1. Lançamento realizado por auditor fiscal lotado em 

jurisdição diversa do domicílio do sujeito passivo 

 

No âmbito federal, o sujeito competente para produzir o 

lançamento – ou seja, para constituir os créditos relativos a tributos de 

                                                 
235  PAF – ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – Ensejam a nulidade os 

atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa da 
interessada. Descabe a alegação de nulidade quando inexistirem atos insanáveis e quando a 
autoridade autuante observa os devidos procedimentos fiscais, previstos na legislação 
tributária. (CARF, 1ª Seção, 2ª Turma da 1ª Câmara, ACÓRDÃO 1102-00.265, DJ 
06/07/2010) 
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competência da União – é o agente público que atua na região onde está 

localizado o domicílio fiscal do sujeito.236 

Sob essa perspectiva, sempre que o lançamento for produzido 

por agente que atua em região diversa, estaremos diante de lançamento viciado 

relativamente ao elemento subjetivo. 

A despeito disso, diversos são os precedentes – tanto 

administrativos quanto judiciais – no sentido de que não há vício no 

lançamento, ainda que essa norma seja produzida por servidor competente de 

jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo: 

 
LANÇAMENTO - AUTORIDADE COMPETENTE - No âmbito da 
Secretaria da Receita Federão do Brasil, o servidor competente para 
proceder a fiscalizações e formalizar a exigência de crédito tributário 
mediante lançamento é o Auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil. 
É válido o lançamento realizado por servidor competente, ainda que 
este seja vinculado a unidade diversa da de localização do domicilio 
fiscal do contribuinte. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - 
INOCORRÊNCIA - Não provada violação das disposições contidas 
no art. 142 do CTN, tampouco dos artigos 10 e 59 do Decreto n°. 
70.235, de 1972 e não se identificando no instrumento de autuação 
nenhum vicio relevante e insanável não há que se falar em nulidade do 
procedimento fiscal ou do lançamento dele decorrente.237 
 
PROCEDIMENTO FISCAL - LANÇAMENTO - COMPETÊNCIA - 
A autoridade fiscal tem competência fixada em lei para formalizar o 
lançamento por meio de auto de infração, sendo válido o 
procedimento fiscal ainda que formalizado por servidor competente de 
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.238 
 
PROCEDIMENTO FISCAL. LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA - A 
autoridade fiscal tem competência fixada em lei para formalizar o 
lançamento por meio de auto de infração. O procedimento fiscal é 
válido mesmo que formalizado por servidor competente de jurisdição 
diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. Estando presente 
os requisitos dos artigos 9° e 10 do Decreto nº 70.235/1972, não há o 
que se falar em nulidade do lançamento.239 

                                                 
236  Cf. Decreto-lei 5.844/43: Art. 175. A autoridade físcal competente para aplicar este decreto-

lei é a do domicílio fiscal do contribuinte, ou de seu procurador ou representante. 
237  CARF, 2ª Seção, 1ª Turma da 2ª Câmara, ACÓRDÃO 2201-00.392, DJ 20/08/2009. 
238  1º CC, 4ª Câmara, ACÓRDÃO 104-21.824, DJ 31/10/2008. 
239  1º CC, 6ª Câmara, ACÓRDÃO 106-15.332, DJ 18/07/2006. 
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Tais precedentes baseiam-se nas disposições do Decreto nº 

70.235/72, o qual estabelece, no seu art. 9º, § 2º, que os lançamentos serão 

válidos mesmo que formalizados por servidor competente de jurisdição 

diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. 

 

4.5.1.1.5.2. Lançamento realizado por agente público no 

exercício de função julgadora 

 

Os agentes públicos a quem compete formalizar o lançamento 

estão, também, incumbidos de outras competências, como a de compor os 

órgãos julgadores administrativos, auxiliando no julgamento dos recursos e 

impugnações apresentados pelos sujeitos passivos e pelo próprio Fisco.  

Sob essa perspectiva, não basta, para aferir a validade dos atos 

por esses sujeitos, verificar se estão enquadrados na classe dos agentes a quem 

compete constituir créditos tributários. É indispensável determinar, também, 

se estão exercendo esta específica função. Se a resposta for negativa, o ato de 

lançamento será inválido. 

Ciente dessa peculiaridade, o próprio Conselho Administrativo 

de Recursos Fiscais – CARF tem reconhecido, em diversas oportunidades, que 

é inválido o lançamento, ainda que realizado por auditor fiscal, se está 

exercendo função julgadora: 

 

LANÇAMENTO. ATIVIDADE PRIVATIVA DA AUTORIDADE 
ADMINISTRATIVA LANÇADORA. IMPOSSIBILIDADE DO 
JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EFETUAR AJUSTES. 
Falece competência aos julgadores de primeira instância para efetuar 
ajustes no auto de infração, pois cabe aos julgadores administrativos 
agir negativamente, reduzindo os montantes lançados, jamais 
modificando qualquer dos critérios contidos na rega matriz de 
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incidência. NULIDADE LANÇAMENTO. POSTERGAÇÃO. Impõe-
se a declaração da nulidade do lançamento quando a autoridade 
lançadora, conhecedora da situação fática da postergação deixa de 
cumprir a legislação. (CARF, Câmara Superior, 1ª Turma da 1ª 
Câmara, ACÓRDÃO 9101-00.295, DJ 24/08/2009) 
 
REVISÃO DE DECLARAÇÃO E LANÇAMENTO - ÓRGÃO 
COMPETENTE – A competência para revisão de declaração, 
inclusive com a promoção de glosas de despesas, é da Autoridade 
Administrativa que jurisdiciona o domicílio fiscal do contribuinte, 
e não da Autoridade Julgadora. (1º CC, 4ª Câmara, ACÓRDÃO 
104-23.202, DJ 18/03/2009) 
 

É, pois, inválido o lançamento quando realizado pelos auditores 

fiscais quando integram os órgãos julgadores administrativos. 

 

4.5.1.2. Vícios quanto ao procedimento (requisito procedimental) 

 

Quando fixamos o conceito de lançamento, ressaltamos que os 

conceitos de ato/ação e procedimento são indissociáveis. Voltando ao exemplo 

utilizado naquela oportunidade: não podemos fazer uma torta se não 

seguirmos os passos indicados na receita de cozinha para preparar esse 

alimento. 

Procedimento não é outra coisa senão o conjunto de passos 

necessários para a prática de um ato, ou seja, de operações que garantem a 

introdução de uma norma no sistema jurídico.240 

Não há, no direito, uma uniformidade na regulamentação do 

procedimento para introdução de normas no sistema. A depender do conteúdo 

da norma que se pretende introduzir, diversos serão os requisitos a serem 

observados.  

                                                 
240  Eurico Marcos Diniz de Santi conceitua procedimento como “a solenidade jurídica prevista 

para o agente competente constituir o suporte fáctico do fato jurídico suficiente, para edição 
do ato-norma de lançamento tributário”. (Lançamento tributário, p. 161) 
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No caso do lançamento não é diferente. Pelo fato de todas as 

pessoas políticas terem competência para instituir tributos e, como 

consequência, para constituir o crédito tributário, são relativamente livres para 

regular o procedimento de introdução dessa norma no sistema. Há, pois, 

variações quanto aos passos a serem seguidos para elaborar o lançamento. 

Tudo depende do tributo envolvido e de qual pessoa política compete instituí-

lo e cobrá-lo. 

Deve-se, contudo, chamar a atenção para o seguinte ponto: 

independentemente dos passos a serem seguidos para constituir o crédito 

tributário pelo lançamento, não poderá o agente se desviar dos parâmetros 

estipulados pela lei.  

Ao estabelecer que o lançamento é vinculado e obrigatório, o art. 

142 do CTN não faz outra coisa senão prescrever que o agente público, ao 

produzir o lançamento, não pode atuar com qualquer grau de subjetividade, 

devendo se ater aos termos da lei.  

Ainda que não houvesse determinação neste sentido, não poderia 

o agente público ignorar aquilo que a lei prevê, pois, ao contrário do 

particular, que pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, a Administração só 

pode fazer o que é permitido pela legislação.241   

Mas não é só. Deve-se destacar, também, que o agente público 

não pode ignorar o que a lei estabelece, mas, mais do que isso, não está 

                                                 
241  “[...] a atividade administrativa é uma atividade muito mais assujeitada a um quadro 

normativo constritor do que a atividade dos particulares. Esta idéia costuma ser 
sinteticamente expressada através das seguintes averbações: enquanto o particular pode fazer 
tudo aquilo que não lhe é proibido, estando em vigor portanto o princípio geral de liberdade, 
a Administração só pode fazer o que lhe é permitido. Logo, a relação existente entre um 
indivíduo e a lei, é meramente uma relação de não contradição, enquanto que a relação 
existente entre a Administração e a lei, é não apenas uma relação de não contradição, mas é 
também uma relação de subsunção.” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. 
Discricionariedade e controle jurisdicional. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 12-13) 
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autorizado a julgar a conveniência e oportunidade da prática do lançamento. 

Uma vez verificada a ocorrência de um evento que preenche as características 

da hipótese da regra-matriz de incidência do tributo, o agente está obrigado a 

constituir o crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional (art. 

142, § 1º, do CTN).242 

 

4.5.1.2.1. A legislação que disciplina o procedimento de fiscalização e sua 

aplicação retroativa 

 

O Código Tributário Nacional, ao regular a forma como os 

créditos tributários serão constituídos pelos agentes públicos, estabelece, no 

seu art. 144, que “o lançamento reporta-se a data da ocorrência do fato gerador 

da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente 

modificada ou revogada”. 

Como é possível perceber, esse enunciado não deixa espaço para 

dúvidas: ainda que o lançamento seja efetuado anos depois da ocorrência do 

evento que motiva a sua lavratura – ou seja, que preenche as características 

previstas na hipótese da regra-matriz de incidência tributária – aplica-se, em 

relação a esse acontecimento, a lei vigente à época em que ele se verificou. 

                                                 
242  “PAF - PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. OBSERVÂNCIA - Na função de aplicador da 

lei não pode o julgador tributário esquecer de integrar a interpretação aos princípios 
constitucionais que funcionam como "vetores interpretativos ,"o agente público que fiscaliza 
e apura créditos tributários está sujeito ao princípio da indisponibilidade dos bens públicos e 
deverá atuar aplicando a lei - que disciplina o tributo -ao caso concreto, sem margem de 
discricionariedade. A renúncia total ou parcial e a redução de suas garantias pelo funcionário, 
fora das hipóteses estabelecidas na Lei n. 5.172/66, acarretará a sua responsabilização 
funcional" (Aliomar Baleeiro).” (CARF, 1ª Seção, 1ª Câmara, 2ª Turma, ACÓRDÃO 1102-
00.247, Processo n" 10280,720234/2007-14, Recurso n" 167.959, DJ 05/07/2010) 
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Essa disposição nada mais é do que a aplicação, ao lançamento, 

de um dos principais instrumentos de manutenção da segurança jurídica: o 

princípio da irretroatividade.243 

O princípio da irretroatividade é um importante fator de 

equilíbrio das relações sociais, pois, ao privilegiar os padrões de conduta 

instituídos pelo próprio Estado, ainda que, mais à frente, esses venham a ser 

alterados, garante a previsibilidade das soluções jurídicas a serem aplicadas 

em cada caso e evita a perpetuação e renovação de conflitos.244 

Há, no entanto, exceções a essa regra. O art. 144 do CTN, ao 

mesmo tempo em que prescreve a irretroatividade das leis tributárias, prevê a 

retroação de legislação nova, quando instituir: (i) critérios novos de apuração 

dos tributos; (ii) processos novos de fiscalização; e (iii) poderes de 

investigação mais eficazes.245 

Como se vê, as exceções contempladas pela legislação voltam-se 

exclusivamente para as normas que disciplinam o procedimento de 

fiscalização, não podendo atingir, mesmo que indiretamente, direitos 

fundamentais do contribuinte. Em outras palavras, apenas poderão retroagir as 

                                                 
243  “As leis não podem retroagir, alcançando o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa 

julgada” (art. 5º, XXXVI, da CF/88). 
244  Como observa Tércio Sampaio Ferraz Júnior: “[...] Pela proibição da irretroatividade, uma 

ocorrência no passado supõe-se como tendo uma consistência duradoura, que merece 
respeito: coisas foram ditas e feitas, promessas foram trocadas, normas editadas e, no seu 
momento, isto teve um peso e uma importância inclusive para o futuro. O princípio da 
irretroatividade resgata e sustem esse passado em face do futuro, sendo acolhido no presente. 
E é assim que, ao fazê-lo, confere sentido vinculante ás promessas num sentido amplo: o que 
ocorreu compromete.” (Efeito “ex nunc” e as decisões do STJ. São Paulo: Manole, 2008, p. 
7-8) 

245  Como asseveram Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martinez Lopez: “[...] Estas 
exceções referem-se aos procedimentos a serem seguidos pelos órgãos da Administração na 
verificação da ocorrência do fato gerador e na constituição do crédito tributário. É disposição 
de Direito Processual Tributário e, portanto, norma processual de imediata executoriedade e 
aplicação, inclusive, aos processos pendentes (CPC, art. 1.211).” (Processo administrativo 
fiscal federal comentado. São Paulo: Dialética, 2010, p. 225-226) 
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leis unicamente procedimentais, estando excluídas aquelas que afetam, mesmo 

que via transversa, direitos materiais do contribuinte. 

Em princípio, podem parecer simples os critérios para aplicação 

retroativa de uma lei que disciplina o procedimento a ser seguido para realizar 

o lançamento. Os casos concretos demonstram, no entanto, que a questão é 

sobremaneira complexa. 

A título de exemplo, podemos citar o caso da Lei Complementar 

nº 105/01, que autorizou o acesso, pelos agentes fiscais, da movimentação 

bancária dos contribuintes para fins de apuração e constituição de créditos 

tributários.  

Há muito se discute sobre a possibilidade de aplicação retroativa 

dessas determinações. A despeito das alegações dos particulares no sentido de 

que essa norma não se limita a disciplinar o procedimento de lançamento, 

prevalece, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o entendimento 

de que é possível a aplicação retroativa da LC nº 105/01, pois simplesmente 

amplia os poderes de fiscalização dos agentes públicos: 

 
SIGILO BANCÁRIO - INFORMAÇÕES COLHIDAS COM 
FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N° 105/2001- Lei 
9.311/96, art. 11, § 3°, NOVA REDAÇÃO DADA PELO ART. 1° 
DA LEI 10.174, de 09.01.2001, E DECRETO N° 3.724, DE 
10.01.2001 - Em se tratando de normas formais ou procedimentais que 
ampliam o poder de fiscalização, a sua aplicação é imediata, alçando 
fatos pretéritos, consoante o disposto no artigo 144, § 1°, do Código 
Tributário Nacional.246 
 

O Superior Tribunal de Justiça, de igual forma, defende que esta 

norma, ao autorizar a utilização de informações bancárias para constituição de 

créditos tributários, possui natureza procedimental, alcançando, por essa razão, 

fatos pretéritos.  
                                                 
246  CARF, Câmara Superior, 1ª Turma da 1ª Câmara, ACÓRDÃO 9101-00.149, DJ 15/06/2009. 
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TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. AUTUAÇÃO COM BASE 
APENAS EM DEMONSTRATIVOS DE MOVIMENTAÇÃO 
BANCÁRIA.  POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LC 105/01.  
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/TFR. 1. A LC 105/01 
expressamente prevê que o repasse de informações relativas à CPMF 
pelas instituições financeiras à Delegacia da Receita Federal, na forma do 
art. 11 e parágrafos da Lei 9.311/96, não constitui quebra de sigilo 
bancário. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está 
assentada no sentido de que: "a exegese do art. 144, § 1º do Código 
Tributário Nacional, considerada a natureza formal da norma que permite 
o cruzamento de dados referentes à arrecadação da CPMF para fins de 
constituição de crédito relativo a outros tributos, conduz à conclusão da 
possibilidade da aplicação dos artigos 6º da Lei Complementar 105/2001 
e 1º da Lei 10.174/2001 ao ato de lançamento de tributos cujo fato 
gerador se verificou em exercício anterior à vigência dos citados diplomas 
legais, desde que a constituição do crédito em si não esteja alcançada pela 
decadência" e que "inexiste direito adquirido de obstar a fiscalização de 
negócios tributários, máxime porque, enquanto não extinto o crédito 
tributário a Autoridade Fiscal tem o dever vinculativo do lançamento em 
correspondência ao direito de tributar da entidade estatal" (REsp 
685.708/ES, 1ª Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 20/06/2005). 3. A teor do 
que dispõe o art. 144, § 1º, do CTN, as leis tributárias procedimentais 
ou formais têm aplicação imediata, pelo que a LC nº 105/2001, art. 6º, 
por envergar essa natureza, atinge fatos pretéritos. Assim, por força 
dessa disposição, é possível que a administração, sem autorização 
judicial, quebre o sigilo bancário de contribuinte durante período anterior 
a sua vigência. [...] 3. Recurso especial provido.247 
 

A questão, todavia, ainda não está pacificada. O Supremo 

Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral dessa matéria (RE 

601.314248), mas ainda não proferiu uma decisão definitiva a respeito da 

possibilidade ou não de utilização dos dados bancários dos contribuintes para 

constituir créditos tributários em relação a fatos geradores anteriores à edição 

da Lei Complementar nº 105/01. 

                                                 
247  REsp 792.812/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/03/2007, 

DJ 02/04/2007. 
248  CONSTITUCIONAL. SIGILO BANCÁRIO. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DE CONTRIBUINTES, PELAS 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DIRETAMENTE AO FISCO, SEM PRÉVIA 
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL (LEI COMPLEMENTAR 105/2001). POSSIBILIDADE DE 
APLICAÇÃO DA LEI 10.174/2001 PARA APURAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 
REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DE SUA VIGÊNCIA. RELEVÂNCIA 
JURÍDICA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO 
GERAL. (RE 601314 RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Julgado em 22/10/2009, 
DJe 19/11/2009) 
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4.5.1.2.2. Exemplos de vícios procedimentais no lançamento tributário 

 

4.5.1.2.2.1. Ausência de Mandado de Procedimento Fiscal – 

MPF 

 

Desde 1999, com a edição da Portaria SRF nº 1.265/99, tornou-

se indispensável, para a instauração de procedimentos fiscais relativos aos 

tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil, a expedição de uma ordem específica, denominada Mandado de 

Procedimento Fiscal – MPF.249  

O MPF é, basicamente, o documento por meio do qual se 

autoriza o auditor fiscal a realizar um procedimento de fiscalização ou 

diligência que pode resultar na constituição de um crédito tributário.250 Os 

                                                 
249  Atualmente, essa matéria é regulada pela Portaria RFB nº 11.371/07, a qual mantém a 

exigência de Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) para a execução procedimentos fiscais 
relativos a tributos administrados pela RFB (art. 2º), salvo nas hipóteses de procedimento de 
fiscalização: (i) realizado no curso de despacho aduaneiro; (ii) interno, de formalização de 
crédito tributário constituído em termo de responsabilidade ou pelo descumprimento de 
regime aduaneiro especial, lançamento de multas isoladas, revisão aduaneira e formalização 
de abandono ou apreensão de mercadorias realizadas por outros órgãos; (iii) de vigilância e 
repressão ao contrabando e descaminho realizado em operação ostensiva; (iv) relativo à 
revisão interna das declarações, inclusive para aplicação de penalidade pela falta ou atraso na 
sua apresentação (malhas fiscais); (v) destinado, exclusivamente, à aplicação de multa por 
não atendimento à intimação efetuada por auditor-fiscal em procedimento de diligência, 
realizado mediante a utilização de MPF-D; (vi) destinado à aplicação de multa por não 
atendimento à Requisição de Movimentação Financeira (RMF); e (vii) destinado à 
verificação de ocorrência de avaria ou extravio de mercadoria sob controle aduaneiro (art. 
10). 

250  Portaria RFB nº 11.371/07:  
Art. 3º. Para os fins desta Portaria, entende-se por procedimento fiscal: I – de fiscalização, as 
ações que objetivam a verificação do cumprimento das obrigações tributárias, por parte do 
sujeito passivo, relativas aos tributos administrados pela RFB, bem como da correta 
aplicação da legislação do comércio exterior, podendo resultar em constituição de crédito 
tributário, apreensão de mercadorias, representações fiscais, aplicação de sanções 
administrativas ou exigências de direitos comerciais; II – de diligência, as ações destinadas a 
coletar informações ou outros elementos de interesse da administração tributária, inclusive 
para atender exigência de instrução processual.  
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lançamentos lavrados em decorrência de procedimentos fiscais deverão, 

portanto, ser precedidos de um procedimento fiscal inaugurado por um MPF, 

sob pena de invalidade por inobservância aos requisitos procedimentais.  

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, 

quando instado a se manifestar, já adotou entendimento semelhante: 

 
NULIDADE – LANÇAMENTOS – MANDADO DE 
PROCEDIMENTO FISCAL – VÍCIO FORMAL. Os comandos do 
decreto que impõem o MPF são preceptivos e vinculantes para os 
procedimentos fiscais que culminam no ato de lançamento. A portaria 
que regula os MPF lança suporte no decreto e no art. 196 do CTN. 
Tanto o decreto como a portaria prescrevem a emissão de MPF antes 
ou no início do procedimento fiscal, e não no fim ou com seu 
encerramento, e até mesmo nos casos que os diplomas permitem o 
início do procedimento fiscal sem MPF, eles determinam que o MPF 
deva ser emitido no prazo de cinco dias do início do procedimento 
fiscal. Emissão de MPF-F para apuração de infrações à legislação de 
IPI, em que os elementos de prova que serviram de base àquela são 
diversos dos empregados para apuração de irregularidades de tributo 
distinto - o que impõe a emissão de MPF-C para iniciar novos 
procedimentos fiscais. Emissão de MPF-C, no fim dos procedimentos 
fiscais de apuração de IRPJ, IRRF, CSLL, e COFINS, constitui 
descumprimento dos preceptivos do decreto e da portaria que 
inquinam os atos de lançamento de nulidade por vicio formal.251 
 
NORMAS PROCESSUAIS – NULIDADE – Afora as hipóteses de 
expressa dispensa do MPF, é inválido o lançamento de crédito 
tributário formalizado por agente do Fisco relativo a tributo não 
indicado no MPF-E, bem assim cujas irregularidades apuradas não 
repousam nos mesmo elementos de prova que serviram de base a 
lançamento de tributo expressamente indicado no mandado. Recurso 
de ofício a que se nega provimento.252 
 

Naquela oportunidade, foi declarado inválido um lançamento de 

IRPJ pelo fato de o Mandado de Procedimento Fiscal indicar apenas o IPI 

como tributo a ser fiscalizado pelo auditor-fiscal. Ou seja: em relação ao IRPJ, 

                                                                                                                                          
Parágrafo único. O procedimento fiscal poderá implicar a lavratura de auto de infração ou a 
apreensão de documentos, materiais, livros e assemelhados, inclusive em meio digital. 

251  CARF, 1ª Seção, 3ª Turma da 1ª Câmara, ACÓRDÃO nº 1103-00.029, DJ 26/08/2009. 
252  1º CC, 1ª Câmara, ACÓRDÃO 101-94.116, DJ 07/05/2003. 
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não houve a expedição de MPF, requisito procedimental indispensável para 

embasar a lavratura do lançamento decorrente de procedimento fiscal. 

O próprio CARF, no entanto, já adotou posicionamento diverso, 

sob o fundamento de que o MPF não integraria os atos e termos vinculados ao 

lançamento, tratando-se apenas de providência destinada a operacionalizar o 

controle administrativo da execução da fiscalização: 

 
NULIDADE DO LANÇAMENTO - ART. 9º DA PORTARIA SRE 
4.238/05. Se as infrações em relação a tributo contido no MPF -E, 
com base nos mesmos elementos de prova, também configurarem 
infrações a normas de outros tributos, estes se consideram incluídos 
no procedimento de  fiscalização. Descabida a alegação de que não 
houve ciência inequívoca de fiscalização quanto a CSLL, PIS e 
COFINS com eiva de nulidade.253 
 
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - VÍCIO - AUSÊNCIA 
DE CAUSA PARA NULIDADE DO LANÇAMENTO. O ato 
administrativo do lançamento é vinculado e obrigatório, sob pena de 
responsabilidade funcional, sendo que eventuais problemas com o 
MPF não têm o condão de invalidar o trabalho fiscal. Questões ligadas 
ao descumprimento do objetivo do MPF devem ser resolvidas no 
âmbito do processo administrativo disciplinar e tornam nulo o 
lançamento tributário que atendeu aos ditames do artigo 142 do CTN. 
Recurso especial provido.254 
 

Este, todavia, não parece ser o melhor entendimento a respeito 

do tema. A Administração Pública, assim como os demais poderes, é livre, em 

certa medida,255 para organizar a forma de atuação dos seus agentes e, assim, 

alcançar o interesse público.  

Contudo, uma vez fixados os procedimentos a serem seguidos 

por esses agentes para exercerem as competências que lhe foram conferidas, 

estes não podem ser ignorados. Afinal, “seria, no mínimo, imoral a 

                                                 
253  CARF, 1ª Seção, 3ª Turma da 1ª Câmara, ACÓRDÃO 1103-00.188, DJ 18/05/2010. 
254  CARF, Câmara Superior, 2ª Turma da 2ª Câmara, ACÓRDÃO 9202-00.906, DJ 16/08/2010. 
255  Fazemos essa ressalva porque a Administração Pública, ao regular a forma como seus 

agentes exercerão as competências que lhe foram conferidas, não pode se afastar dos 
comandos constitucionais e legais. 
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Administração emitir um ato em que se compromete a realizar determinado 

agir em benefício do administrado e depois unilateralmente descumprir o que 

fora prometido”.256 

 

4.5.1.2.2.2. Falta de intimação dos titulares de conta conjunta 

para comprovação de origem dos depósitos 

 

Por força do que prescreve o art. 42 da Lei nº 9.430/96,257 está o 

agente fiscal autorizado a presumir que os valores depositados na conta de 

uma determinada pessoa física ou jurídica constituem renda tributável pelo IR. 

Assim, uma vez verificado, pelo agente fiscal, que uma pessoa realizou 

depósitos em conta bancária de sua titularidade, mas não comprovou sua 

origem, pode considerar tais valores como renda e exigir o pagamento do IR 

sobre eles mediante o lançamento. 

Esse dispositivo, no entanto, é expresso ao dispor que o crédito 

tributário só poderá ser constituído com base em tal presunção se os titulares 

das contas bancárias forem intimados para comprovar a origem dos depósitos 

e não apresentarem qualquer prova nesse sentido. 

É, pois, indispensável, antes de efetuar o lançamento com base 

nesta presunção, que o Fisco intime as pessoas físicas ou jurídicas fiscalizadas 

para que apresentem documentação comprovando que os valores depositados 

em suas contas não configuram renda.  

                                                 
256  Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martinez Lopez, Processo administrativo fiscal 

federal comentado, p. 143. 
257  Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados 

em conta de depósito ou de  investimento mantida junto a instituição financeira, em relação 
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante 
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. 



 

 

 

175 

Esse, todavia, não é o procedimento que tem sido adotado pelo 

Fisco ao constituir créditos tributários com base no citado dispositivo. De fato, 

o que se verifica é que, ao fiscalizar depósitos efetuados em contas com mais 

de um titular, os agentes fiscais acabam deixando de intimar todas as pessoas 

envolvidas para comprovar a origem dos recursos, em flagrante violação ao 

procedimento prescrito pela legislação para constituição de créditos tributários 

nessas hipóteses. 

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, 

quando instado a se manifestar, considerou inválidos os lançamentos 

efetuados, justamente por inobservância a esse requisito procedimental: 

 
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. 
CONTA CONJUNTA. AUSÊNCIA INTIMAÇÃO DE CO-
TITULAR. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO. SÚMULA 29 
DO CARF. De conformidade com a legislação de regência, 
especialmente artigo 142 do Código Tributário Nacional, incumbe à 
fiscalização identificar perfeitamente o sujeito passivo da obrigação 
tributária, com base em provas robustas lastreadas por documentos 
hábeis e idôneos, não podendo se apoiar em presunções e/ou meros 
indícios. A presunção legal de omissão de rendimentos/receitas com 
base em depósitos bancários de origem não comprovada, prescrita no 
artigo 42 da Lei n° 9.430/96, não tem o condão de suplantar o dever 
legal de a autoridade fiscal identificar todos titulares dos valores 
concernentes à movimentação bancária objeto do lançamento. In casu, 
deixando a fiscalização de intimar um dos co-titulares da conta 
corrente para, igualmente, comprovar a origem dos depósitos 
bancários, malferiu o disposto no artigo 42 da Lei n° 9.430/96, 
ensejando a improcedência total do feito, conforme jurisprudência 
consolidada neste Colegiado, traduzida na Súmula n° 29 do CARF, a 
qual é de observância obrigatória.258 
 
CONTA CONJUNTA. INTIMAÇÃO DOS CO-TITULARES. 
REQUISITO ESSENCIAL NÃO OBSERVADO. NULIDADE DO 
LANÇAMENTO EM RELAÇÃO ÀS CONJUNTAS. SÚMULA N° 
29 DO CARF. Todos os co-titulares da conta bancária devem ser 
intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na 
fase que precede à lavratura do auto de infração com base em 
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de 
nulidade do lançamento.259 
 

                                                 
258  CARF, Câmara Superior, 2ª Turma da 2ª Câmara, ACÓRDÃO 9202-00.850, DJ 11/05/2010. 
259  CARF, 2ª Seção, 1ª Turma da 2ª Câmara, ACÓRDÃO 2201-00.555, DJ 07/02/2011. 
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Esse entendimento, aliás, já foi sumulado pelo CARF nos 

seguintes termos: “Todos os co-titulares da conta bancária devem ser 

intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que 

precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de 

omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento”. 

 

4.5.1.3. Vícios quanto ao local (requisito espacial) 

 

O requisito espacial para produção de uma norma está 

intimamente ligado ao sujeito competente para realizar tal conduta. 

Quando, por exemplo, o sujeito competente para introduzir uma 

norma no sistema é um agente que atua em nome do Estado de São Paulo, tal 

regra necessariamente só será válida se produzida dentro dos limites 

territoriais dessa pessoa política. 

Determinar se uma norma foi ou não produzida dentro do espaço 

territorial da pessoa política competente não é, contudo, suficiente para 

determinar se foi ou não observado o requisito espacial de validade. 

No que se refere às normas gerais e abstratas, é preciso observar, 

ainda, se a criação ocorreu no local onde se encontram os órgãos legislativos. 

Como observa Gabriel Ivo: 

 
A correção da atividade de criação dos textos normativos não exige 
apenas o procedimento competente, mas requer que ele aconteça no 
local onde as autoridades que concorrem para a sua criação estão 
juridicamente situadas. Por essa razão, não é em qualquer lugar do 
território brasileiro que uma lei de competência da União pode ser 
criada. [...].260 
 

                                                 
260  Norma jurídica: produção e controle, p. 71. 
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Porém, em relação às regras decorrentes da aplicação das normas 

provenientes do Poder Legislativo, são bem mais complexos os requisitos 

espaciais para sua produção. 

De fato, a depender da hierarquia da norma, melhor dizendo, da 

sua posição no processo de positivação, diversa será a análise da sua validade 

no que se refere ao aspecto espacial.  

Quando a norma cuja validade se pretende determinar ocupa o 

topo da cadeia normativa, basta, como já vimos, a simples verificação de que 

foi produzida no local onde está sediado o poder legislativo da pessoa política 

responsável por sua introdução no sistema para determinar se o requisito 

espacial foi ou não observado.  

Afinal, em face do que prescreve o princípio da legalidade – 

segundo o qual ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo 

senão em virtude de lei (art. 5º, II, da CF) – um dever só pode ser introduzido 

inauguralmente no nosso ordenamento por meio de lei, de forma que, no topo 

da cadeia, fundamentando a produção de outras normas, encontraremos, como 

regra,261 aquelas provenientes do Poder Legislativo. 

O mesmo não ocorre nos escalões inferiores da cadeia 

normativa, pois, atualmente, a aplicação dos comandos inaugurais 

introduzidos pelas leis aos casos concretos é de competência dos Poderes 

Executivo e Judiciário, sendo que sua organização é muito mais complexa em 

termos territoriais.  

Tanto a Administração Pública quanto o Poder Judiciário, ao 

repartirem suas competências entre os agentes que compõem os seus quadros, 
                                                 
261  Não podemos afirmar que a topo da cadeia normativa é composto exclusivamente por leis 

pelo fato de a Constituição prever a introdução de comandos inaugurais por Medida 
Provisória, cuja competência para produção cabe ao Presidente da República, membro do 
Poder Executivo. 
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o fazem mediante a estipulação de critérios territoriais, limitando, assim, o 

local onde uma norma pode ou não ser produzida. Contudo, em razão da 

multiplicidade dos agentes públicos, bem como das competências que lhe são 

conferidas, diversas são as regras que definirão o espaço onde uma norma 

pode ou não ser produzida. 

Por isso afirmamos que, quanto maior individualidade e 

concretude da norma, mais difícil será a análise de sua validade, no que se 

refere ao requisito espacial. 

A título de exemplo, podemos citar a discriminação de 

competências realizada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Enquanto 

órgão da administração pública federal, sua competência se estende por todo o 

território nacional. Contudo, para facilitar o exercício de suas funções, lota 

seus agentes em territórios distintos, conferindo a cada um, a depender do 

local onde se encontra, uma competência específica. Portanto, se essa 

competência for exercida num local diverso daquele onde esse agente se 

encontra, haverá violação ao aspecto espacial. 

 

4.5.1.3.1. Exemplo de vício espacial no lançamento tributário: lançamento 

formalizado fora do estabelecimento do contribuinte 

 

O Decreto nº 70.235/72, ao estabelecer os requisitos para 

lavratura do Auto de Infração na esfera federal – o qual pode introduzir tanto a 

norma do lançamento quanto a norma que constitui as penalidades decorrentes 
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do não pagamento do tributo – prescreve que este será lavrado no local em que 

ocorre a falta (art. 10).262 

Como regra, as faltas são verificadas no estabelecimento dos 

sujeitos passivos, durante um procedimento de fiscalização, pelo que se 

conclui que o Auto de Infração deveria, necessariamente, ser lavrado dentro 

desse estabelecimento.  

A jurisprudência administrativa, todavia, tem entendido que o 

lançamento não é viciado ainda que seja lavrado fora das dependências da 

pessoa fiscalizada. Este posicionamento, aliás, foi sumulado pelo Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais nos seguintes termos: “É legítima a 

lavratura de auto de infração no local em que foi constata a infração, ainda que 

fora do estabelecimento do contribuinte” (Súmula nº 06). 

 

4.5.1.4. Vícios quanto ao tempo (requisito temporal) 

 

A norma de competência regula, também, o período de tempo 

para que uma norma possa ser introduzida no sistema jurídico, ou seja, quando 

essa conduta deve ser exercida.  

Os prazos para constituição de novas relações jurídicas é um 

importante fator de equilíbrio das relações sociais, pois, na falta de comando 

desta natureza, estaria a sociedade sujeita a conflitos intermináveis, já que as 

relações não se estabilizariam em momento algum. 

 

                                                 
262  Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da 

falta, e conterá obrigatoriamente: 
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4.5.1.4.1. Requisito temporal no lançamento: prazos de decadência 

estabelecidos no Código Tributário Nacional 

 

O requisito temporal a ser observado, no caso do lançamento, é 

representado pelos chamados prazos de decadência. Os prazos para 

constituição do crédito tributário (ou prazos decadenciais) são assim 

disciplinados pelo Código Tributário Nacional: 

 
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos 
tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar 
o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se 
pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da 
atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. 
[...] 
§ 4º. Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) 
anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem 
que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se 
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito 
tributário, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou 
simulação. 
 
Art. 173. O direito de a Fazenda constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; 
II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, 
por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. 
 

O art. 150, § 4º, regula os prazos para o Fisco constituir o crédito 

tributário nas hipóteses em que esta tarefa é inicialmente conferida ao sujeito 

passivo, mas este se omite, não constituindo o crédito ou constituindo-o 

parcialmente. Melhor dizendo: disciplina as situações em que o lançamento 

não é a forma inaugural de constituição do crédito.263 

                                                 
263  O art. 149, V, do CTN, é expresso ao dispor que se o Fisco verificar a ocorrência de 

irregularidades ou omissões na atividade do sujeito passivo (lançamento por homologação), 
deve efetuar de ofício o lançamento, constituindo o crédito tributário que entender correto. 
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De fato, ao estabelecer que o Fisco tem 5 (cinco) anos, a contar 

do fato gerador, para homologar a atividade exercida pelo obrigado, ou seja, 

para manifestar-se quanto à correção dos procedimentos adotados pelo sujeito 

passivo, esse enunciado estabelece, via transversa, que será este, também o 

prazo a ser observado para que o Fisco manifeste qualquer discordância 

quanto à essa atividade. 

Seria contraditório admitir que, após o decurso do prazo de 5 

(cinco) anos, está homologada, tacitamente, a constituição do crédito pelo 

sujeito passivo, mas é possível que o Fisco, em momento posterior, considere 

tal atividade como defeituosa. Afinal, a homologação não é outra coisa senão 

o reconhecimento, ainda que tácito, da correção da atividade do sujeito 

passivo. 

Não pode o Fisco, pois, concordar definitivamente com as 

atividades do sujeito passivo – como ocorre após o decurso do prazo de 5 

(cinco) anos contados do fato gerador – e, depois disso, manifestar-se de 

forma contrária, considerando-a defeituosa. 

Sob essa perspectiva, nos parece correto afirmar que o prazo de 5 

(cinco) anos, a contar do “fato gerador”, para homologar previsto no art. 150, 

§ 4º, é, também, o prazo a ser observado para constituir o crédito pelo 

lançamento de ofício se o sujeito passivo se omite, deixando de efetuar o 

chamado “lançamento por homologação”. Trata-se, pois, de prazo 

decadencial.264 

                                                 
264  Como observa Paulo de Barros Carvalho: “[...] o que de efetivo acontece, no caso dos 

chamados lançamentos por homologação, é que os agentes públicos visitam os possíveis 
contribuintes, fiscalizando-os. Na eventualidade de encontrar prestações não recolhidas ou 
irregularidade que implique falta de pagamento de tributos, havendo tempo (isto é, não tendo 
fluido o prazo de caducidade), constitui o crédito tributário e celebra o ato de aplicação da 
penalidade cabível em face do ilícito cometido.” (Curso de direito tributário, p. 446) 
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Esse prazo decadencial, contudo, nem sempre será o aplicável 

nas hipóteses em que o lançamento de ofício é realizado por conta de omissão 

do sujeito passivo. Isso porque o art. 150, § 4º, do CTN, excepciona algumas 

situações da regra ali estabelecida, ao utilizar, na parte final, a expressão 

“salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação”. 

Com efeito, esse enunciado é claro ao dispor que, nas hipóteses 

em que se comprovar que a não constituição do crédito, pelo sujeito passivo, 

se deu de forma dolosa, fraudulenta ou simulada, não se aplicará o prazo de 5 

(cinco) anos para concordar ou não com a atividade do sujeito passivo, 

constituindo eventuais diferenças. Qual, então, é o prazo para constituir o 

crédito tributário nessas situações? A resposta para esta pergunta, a nosso ver, 

está no art. 173, I, do CTN.  

Referido enunciado, à semelhança do que estabelece o art. 150, § 

4º, também prevê um prazo de 5 (cinco) anos para a constituição de um crédito 

pelo Fisco. No entanto, prescreve um termo inicial diverso para a contagem do 

prazo e, o mais importante, não limita sua aplicação a uma hipótese específica. 

Em termos mais diretos: não há, nesse dispositivo, qualquer referência a uma 

hipótese específica de constituição do crédito pela Administração, ao contrário 

do que ocorre no art. 150, § 4º, que limita a aplicação de suas disposições às 

situações em que o Fisco atua para suprir uma omissão do contribuinte.  

É possível concluir, portanto, que quando não houver disposição 

específica regulando o prazo para constituição do crédito pela Administração, 

aplicar-se-á o art. 173, I. 

Isto é, justamente, o que ocorre nas situações em que se 

comprova a ocorrência de dolo, fraude ou simulação nas atividades realizadas 

pelo contribuinte. O art. 150, § 4º, excepciona essa situação, excluindo-a da 

regra ali prevista, mas não prescreve uma regra específica para atuação do 
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Fisco nestes casos, pelo que se conclui que se aplica, aqui, o prazo previsto no 

art. 173, I: 5 (cinco) anos contados do 1º dia do exercício seguinte àquele em 

que o lançamento poderia ter sido realizado, ou seja, àquele em que ocorreu o 

fato gerador.265 

Mas esta não é a única hipótese de constituição do crédito pelo 

Fisco que não encontra disciplina específica no Código.  

Sabemos que, atualmente, o chamado “lançamento por 

homologação” – ou seja, a constituição do crédito pelo sujeito passivo – é a 

principal forma de introdução da relação jurídica tributária no ordenamento. 

No entanto, ainda há situações em que tal atividade não é cometida ao sujeito 

passivo, cabendo unicamente ao Fisco realizar essa tarefa. Relativamente a 

elas, não há, igualmente, regulamentação específica no que se refere ao prazo. 

Sendo assim, cremos que, também aqui, o prazo para constituir o crédito 

tributário pelo Fisco será aquele previsto no art. 173, I, do CTN.  

No que se refere à regra prevista no art. 173, II, do CTN, cremos 

que se aplica ao lançamento independentemente do fato de ser a forma 

supletiva ou principal de constituição do crédito tributário. Isso porque este 

enunciado regula as hipóteses em que o lançamento é anulado por vício formal 

e defeitos dessa espécie podem ser encontrados em qualquer lançamento, 

independentemente da circunstância em que foi praticado. Por conta disso, 

colocaremos tal regra como autônoma em relação às duas primeiras, 

aplicando-se indistintamente aos lançamentos. 

Pondo em ordem o que acabamos de expor: 

                                                 
265  DECADÊNCIA. PRAZO PARA EXIGÊNCIA DE TRIBUTOS, Verificada a ocorrência de 

fraude, o prazo de cinco anos para a constituição do crédito referente à exigência de tributos 
deve ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato 
gerador. (CARF, 3ª Seção, 2ª Turma da 2ª Câmara, ACÓRDÃO 3202-00.010, DJ 
13/08/2010) 
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Lançamento como forma supletiva de 
constituição do crédito (sem dolo fraude 
ou simulação) 

5 (cinco) anos contados do fato gerador 

Lançamento como forma supletiva de 
constituição do crédito (com dolo fraude 
ou simulação) 

Lançamento como forma inaugural de 
constituição do crédito 

5 (cinco) anos contados do primeiro dia do 
exercício seguinte ao que o lançamento 
poderia ter sido efetuado, ou seja, ao da 
ocorrência do fato gerador 

Lançamento (qualquer hipótese) 
anulado por erro formal 

5 (cinco) anos da data em que se tornar 
definitiva a decisão que anulou o 
lançamento por vício formal 

O entendimento jurisprudencial, atualmente, é semelhante ao 

aqui esposado. No entanto, nem sempre foi assim, como veremos no item 

subsequente. 

 

4.5.1.4.2. Os prazos de decadência e a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça: a superação da tese dos 10 (dez) anos para constituição do 

crédito tributário pelo Fisco 

 

Durante muitos anos, prevaleceu no Superior Tribunal de Justiça 

o entendimento no sentido de que, relativamente aos tributos sujeitos a 

lançamento por homologação, quando o contribuinte não realiza o pagamento 

antecipado do tributo que entende devido, os prazos previstos no art. 150, § 4º, 

e 173, I, deveriam ser aplicados cumulativamente. Ou seja, passados cinco 

anos da data da ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4º), tinha o Fisco mais 

cinco anos, a contar do 1º dia do exercício seguinte ao da homologação da 
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atividade do contribuinte (art. 173), para realizar o lançamento dos valores que 

o contribuinte deixou de declarar e pagar.266 

Tal interpretação baseava-se nas seguintes premissas:  

(i) o art. 173 do CTN estabelece que o prazo para constituir o 

crédito tributário conta-se do primeiro dia do exercício seguinte 

àquele em que o lançamento poderia ser realizado;  

(ii)  nos casos em que o contribuinte deve declarar e antecipar o 

pagamento do tributo e não cumpre tais deveres, poderia o Fisco 

realizar o lançamento por homologação nos 5 (cinco) anos 

posteriores à ocorrência do fato gerador; 

(iii)  se, no quinto ano após a ocorrência do fato gerador, o 

lançamento por homologação poderia ser realizado, então o 

                                                 
266  TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A 

LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. ART. 150, 
§ 4º E 173, I, AMBOS DO CTN. 1. No lançamento por homologação, o contribuinte, ou o 
responsável tributário, deve realizar o pagamento antecipado do tributo, antes de qualquer 
procedimento administrativo, ficando a extinção do crédito condicionada à futura 
homologação expressa ou tácita pela autoridade fiscal competente. Havendo pagamento 
antecipado, o fisco dispõe do prazo decadencial de cinco anos, a contar do fato gerador, para 
homologar o que foi pago ou lançar a diferença acaso existente (art. 150, § 4º do CTN). 2. Se 
não houve pagamento antecipado pelo contribuinte, não há o que homologar nem se pode 
falar em lançamento por homologação. Surge a figura do lançamento direto substitutivo, 
previsto no art. 149, V do CTN, cujo prazo decadencial rege-se pela regra geral do art. 173, I 
do CTN. Com o encerramento do prazo para homologação (art. 150, § 4º do CTN), inicia-se 
a contagem do prazo previsto no art. 173, I do CTN. Inexistindo pagamento antecipado, 
conclui-se ter o Fisco o prazo de 10 anos, após a ocorrência do fato gerador, para 
constituir o crédito tributário. 4. Em síntese, o prazo decadencial para a Fazenda Pública 
constituir o crédito tributário será: a) de cinco anos a contar do primeiro dia do exercício 
seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, se o tributo sujeitar-se a 
lançamento direto ou por declaração (regra geral do art. 173, I do CTN); b) de cinco anos a 
contar da ocorrência do fato gerador no caso de lançamento por homologação em que há 
pagamento antecipado pelo contribuinte (aplicação do art. 150, § 4º do CTN) e c) de dez anos 
a contar do fato gerador nos casos de lançamento por homologação sem que nenhum 
pagamento tenha sido realizado pelo sujeito passivo, oportunidade em que surgirá a figura do 
lançamento direto substitutivo do lançamento por homologação (aplicação cumulativa do art. 
150, § 4º com o art. 173, I, ambos do CTN). 5. Precedentes da Primeira Seção e das duas 
Turmas de Direito Público. 6. Embargos de divergência providos. (STJ, 1ª Seção, EREsp 
466.779/PR, Rel. Ministro Castro Meira, DJ 01/08/2005) 
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prazo de decadência para lançar deveria ser contado do 1º dia do 

ano seguinte a este. 

Tal entendimento, no entanto, já foi superado pelo Superior 

Tribunal de Justiça: 

 
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO 
DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. 
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE 
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O 
FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. 
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS 
PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4º, e 173, do CTN. 
IMPOSSIBILIDADE. 1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco 
constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro 
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 
efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da 
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a 
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo 
declaração prévia do débito (...).3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da 
aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, 
sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 
lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao 
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda 
que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, 
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos 
prazos previstos nos artigos 150, § 4º, e 173, do Codex Tributário, 
ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (...). 
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a 
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento 
antecipado das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo 
contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período 
de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos 
tributários respectivos deu-se em 26.03.2001. 6. Destarte, revelam-se 
caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o decurso do 
prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de 
ofício substitutivo. 7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao 
regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.267 
 

Atualmente, prevalece, no Superior Tribunal de Justiça, o 

entendimento segundo o qual o prazo para formalização do lançamento, 

quando o contribuinte deixa de constituir o crédito tributário, será sempre de 5 

(cinco) anos. Se houver pagamento antecipado (a menor), esse prazo será 

                                                 
267  REsp 973733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, 

DJe 18/09/2009. 
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contado do fato gerador; na ausência de pagamento antecipado, conta-se o 

prazo a partir do 1º dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador. 

 

4.5.1.4.3. Vícios temporais no lançamento: exemplos de inobservância dos 

prazos de decadência  

 

Apesar do atual posicionamento adotado pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça no que se refere aos prazos para efetuar o lançamento – 

inauguralmente ou subsidiariamente, em face de omissão do contribuinte – a 

jurisprudência administrativa é variável. 

A Câmara Superior do Tribunal de Impostos e Taxas, até pouco 

tempo, acompanhava o entendimento do E. STJ no sentido de que, nos 

lançamentos sujeitos ao lançamento por homologação, o prazo para elaboração 

do lançamento de ofício, se necessário, é aquele prescrito pelo art. 150, § 4º, 

do CTN. Por conta disso, cancelava os lançamentos relacionados a fatos 

geradores ocorridos há mais de 5 (cinco) anos:  

 
ICMS. CRÉDITO INDEVIDO DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA. Preliminar de falta de fundamentação 
afastada por ausente referido vício - Decadência - Improcedente a 
pretensão recursal da Fazenda Pública de aplicação da regra do art. 
173, I do CTN para cômputo do prazo decadencial - Tributo sujeito 
ao lançamento por homologação - Ausentes as figuras do dolo, da 
fraude e da simulação - Reconhecimento da decadência pela 
decisão recorrida que não pode ser afastado, pois aplicável a 
regra do artigo 150, § 4° do CTN. [...].268 
 
ICMS. CRÉDITO INDEVIDO DECORRENTE DE ATIVO 
IMOBILIZADO ACIMA DO PERMITIDO, DE AQUISIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA e DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO. 
Inexistindo dolo, fraude ou simulação, aplica-se o art. 150, § 4° do 
CTN, inclusive na hipótese de crédito indevido. A atividade 
passível de homologação é a de apuração de imposto e não o 

                                                 
268  TIT, Câmara Superior, Protocolo GDOC nº 1000184-794157/2007, AIIM 3.082.789-9, DJ 

23/12/2010. 
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pagamento. Precedentes deste Tribunal. Dou provimento para 
declarar extinto o direito ao lançamento dos fatos geradores 
ocorridos anteriores a 5 anos da notificação do lançamento. 
RECURSO CONHECIDO. PROVIDO (QUANTO À 
DECADÊNCIA). DECISÃO NÃO UNÂNIME. Vencido o voto do 
juiz relator pelo desprovimento do recurso.269 
 

Recentemente, todavia, a Câmara Superior do Tribunal de 

Impostos e Taxas (TIT) decidiu que, nas hipóteses em que o contribuinte 

recolhe ICMS a menor por conta do aproveitamento indevido de créditos, o 

prazo para o Fisco cobrar essas diferenças é de cinco anos contados do 

primeiro dia do ano seguinte ao do uso indevido (art. 173, I, do CTN).270 

As Câmaras Julgadoras deste E. Tribunal também não possuem 

um entendimento uniforme em relação ao tema, ora aplicando o art. 173, I, do 

CTN, e mantendo a autuação;271 ora aplicando o art. 150, § 4º, desse mesmo 

diploma, e cancelando as autuações por vício temporal.272 

                                                 
269  TIT, Câmara Superior, Protocolo GDOC nº 1000314-275684/2008, AIIM 3.090.807-3, DJ 

11/12/2010. 
270  http://www.valoronline.com.br/impresso/legislacao-tributos/106/406937/fisco-paulista-

ganha-prazo-maior-para-autuacao 
271  1. Infrações: 1) Crédito indevido de ICMS, uma vez que a empresa efetuou a opção de 

redução de base de cálculo nas suas operações de prestação de serviços de telecomunicação, 
nos termos do art. 51, anexo 11, artigo 16 § 1° do RICMS/00, vedado o aproveitamento de 
qualquer crédito do imposto e, ainda, por não ter apresentado as 1as vias NFs Entradas 
comprobatórias dos créditos. 2) Entrega à SEFAZ de arquivos digitais incorretos e com 
dados incompletos (Rejeitados pelo Validador Sintegra), em desacordo com a Porto CAT 
32/96 e desobedecendo ao determinado no Regime Especial concedido pela DEAT à 
empresa. 2. Preliminares afastadas: Decadência não ocorrente; aplicável o artigo 173, I 
do CTN à infração de crédito indevido; lançamento nos termos do art. 142 do CTN. 
(TIT, 5ª Câmara Julgadora, Protocolo GDOC nº 1000201-878719/2007, AIIM 3.070.484-4, 
DJ 15/01/2011) 

272  ICMS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR. PREJUDICIAL. Decadência do 
direito de lançar. Aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, 4° do Código 
Tributário Nacional, ante a ausência de dolo, fraude ou simulação. Comprovado o 
transcurso de lapso temporal superior a cinco anos entre a data do fato gerador e a do 
lançamento de ofício para a constituição do crédito tributário por parte da Fazenda Pública 
para as notas fiscais emitidas em data anterior a 14. 04. 2005. Afastada parcialmente a 
exigência fiscal. (TIT, 14ª Câmara Julgadora, Protocolo GDOC nº 1000249-270437/2010, 
AIIM 3.128.607-0, DJ 08/01/2011) 



 

 

 

189 

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, em 

oposição, parece ter uniformizado seu posicionamento no que se refere aos 

prazos de decadência nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, 

optando, na linha adotada pelo STJ, por aplicar o prazo do art. 150, § 4º.  

 
1ª Seção 

DECADÊNCIA- PRAZO- O prazo para a Fazenda Pública constituir 
o crédito tributário, inclusive em relação às contribuições sociais, é de 
cinco anos, conforme previsto no art. 173 do CTN. DECADÊNCIA 
TERMO INICIAL- Nos casos de lançamento por homologação, o 
prazo decadencial para o fisco constituir o crédito tributário via 
lançamento de oficio, começa a fluir a partir do fato gerador, nos 
termos do art. 150, §4° do CTN, salvo quando comprovada a 
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, hipóteses em que o prazo 
decadencial tem inicio a partir do primeiro dia do exercício seguinte 
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do 
art. 173, I, do CTN.273 
 
CSLL - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. 
Independentemente de haver ou não pagamento, excetuando- se os 
casos de dolo, fraude ou simulação, a Fazenda Pública dispõe de 5 
(cinco) anos, contados a partir do fato gerador, para promover o 
lançamento de tributos enquadrados na modalidade de lançamento por 
homologação.274 
 
2ª Seção 

DECADÊNCIA. PRAZO PREVISTO NO CTN. O Supremo Tribunal 
Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou 
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. 
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é 
o caso das contribuições previdenciárias, devem ser observadas as 
regras do Código Tributário Nacional - CTN. Assim, tratando-se de 
descumprimento de obrigação principal, aplica-se o artigo 150, §4°; 
caso se trate de obrigação acessória, aplica-se o disposto no artigo 
173, I.275 
 
3ª Seção 

Editada a Súmula vinculante do STF nº 8/2008, segundo a qual é 
inconstitucional o art. 45 da Lei n° 8212/91, o prazo para a Fazenda 
proceder. ao lançamento do PIS e da Cofins é de cinco anos a contar 
da ocorrência do fato gerador, nos termos dos art. 150, § 4º, do 

                                                 
273  CARF, 1ª Seção, 2ª Turma da 1ª Câmara, ACÓRDÃO 1102-00.154, DJ 01/02/2011. 
274  CARF, 1ª Seção, 1ª Turma da 4ª Câmara, ACÓRDÃO 1401-00.154, DJ 01/02/2011. 
275  CARF, 2ª Seção, 1ª Turma da 3ª Câmara, ACÓRDÃO 2301-01.643, DJ 15/02/2011. 
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Código Tributário Nacional, sendo irrelevante a antecipação do 
pagamento.276 
 
DECADÊNCIA. PAGAMENTO INEXISTENTE LANÇAMENTO. 
O prazo para a Fazenda Nacional exigir crédito tributário não 
declarado nas respectivas DCTFS nem pago tempestivamente é de 05 
(cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em 
que o lançamento de oficio poderia ter sido realizado.277 

 

Observa-se, no entanto, que o CARF, como regra, considera 

aplicável o prazo do art. 150, § 4º, mesmo nas hipóteses em que não houve 

pagamento antecipado, diferentemente do que preleciona o Superior Tribunal 

de Justiça.278 

 

4.5.1.5. Vícios quanto à matéria (requisito material) 

 

Quando aplicamos uma norma de competência, o resultado é a 

produção de outra regra, geral e concreta, a qual estabelece o seguinte: “Dado 

o fato de ter sido realizada uma enunciação, por um sujeito competente, 

seguindo certos passos (procedimento) e em certas condições de espaço e 

tempo, então deve ser o direito do sujeito competente exigir a observância de 

uma norma com um determinado conteúdo”. 

Como é possível perceber, o conteúdo dessa regra geral e 

concreta é outra norma, também jurídica, a qual deve disciplinar uma matéria 

                                                 
276  CARF, 3ª Seção, 1ª Turma da 4ª Câmara, ACÓRDÃO 3401-00.741, DJ 08/02/2011. 
277  CARF, 3ª Seção, 1ª Turma da 3ª Câmara, ACÓRDÃO 3301-00.569, DJ 08/02/2011. 
278  Há precedentes do CARF em sentido contrário, ou seja, adotando o posicionamento do STJ 

no sentido de que o prazo do art. 150, § 4º, do CTN, aplica-se apenas nas hipóteses em que 
há antecipação do pagamento. É o que se afere da seguinte ementa: “DECADÊNCIA 
PARCIAL De acordo com a Súmula Vinculante n° 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei n° 
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e 
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional. [...] LANÇAMENTO DE OFÍCIO 
- AUSÊNCIA DE. ANTECIPAÇÃO DO TRIBUTO. No caso em que o lançamento é de 
ofício, para o qual não houve pagamento antecipado do tributo, aplica-se o prazo decadencial 
previsto no art. 173, do CTN.” (CARF, 2ª Seção, 1ª Turma da 3ª Câmara, ACÓRDÃO 2301-
01.480, DJ 15/02/2011) 



 

 

 

191 

específica. Assim, quando tratamos da validade material de uma norma, 

estamos analisando a validade dessa regra por ela introduzida. 

A norma introduzida pelo lançamento é, como já vimos, uma 

regra individual e concreta resultante da incidência da regra-matriz de 

incidência de um tributo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, os vícios materiais, no que se refere ao lançamento, 

serão determinados a partir da comparação da norma individual e concreta 

introduzida pelo lançamento e a regra-matriz de incidência tributária. Se 

houver compatibilidade entre essas regras, o lançamento é válido; em caso de 

incompatibilidade, há invalidade. 

 

 

 

 

Norma de 
competência 

Dado o fato de um 
determinado sujeito 

realizar uma 
enunciação segundo 
certo procedimento e 
em certas condições 
de espaço e tempo 

Deve ser a observância de 
uma norma que estabelece 
que, dado o fato de auferir 

renda, no dia 31 de 
dezembro de cada ano, 

deve ser o dever de pagar 
IR. 

Lançamento 

Dado o fato de o 
agente público 
realizar uma 

enunciação, segundo 
certo procedimento e 
em certas condições 
de espaço e tempo 

Deve ser a observância de 
uma norma segundo a qual 

se um sujeito X auferiu 
renda, deve ser a obrigação 
desse sujeito X de pagar à 
União IR sobre a renda por 

ele auferida 
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4.5.1.5.1. A regra-matriz de incidência e os vícios a que está sujeita a norma 

introduzida pelo lançamento 

 

Para que seja possível exigir o pagamento do tributo, é 

imprescindível que a lei que o institui traga em seu bojo referências ao fato 

que dá ensejo a este dever e em que condições este dever deve ser cumprido.  

O fato que leva à constituição da relação jurídica tributária, 

como assinala Paulo de Barros Carvalho, é sempre um “comportamento de 

pessoas, físicas ou jurídicas, condicionado por circunstâncias de espaço e 

tempo”. Por isso a determinação desse fato envolve a fixação de pelo menos 

três critérios:  

(i) material: mediante um verbo acrescido de um complemento, 

determina qual o comportamento que gerará o dever de pagar o 

tributo;  

(ii)  espacial: prescreve onde esse comportamento deve ocorrer para 

que possa acarretar as consequências previstas na norma; e 

(iii)  temporal: fixa o momento em que se considera ocorrido esse 

comportamento.  

O dever de pagar o tributo, ou seja, a consequência decorrente do 

fato, deve ser atribuído a certa pessoa, a qual, por sua vez, deve saber como 

quantificar o objeto dessa prestação e a quem deve prestá-la. Isso é feito por 

meio dos seguintes critérios: 

(i) pessoal: fixa quem deve cumprir o dever (sujeito passivo) e 

quem tem o direito de exigir seu cumprimento (sujeito ativo); e 

(ii)  quantitativo: determina qual o valor a ser pago a título de tributo 

por meio da fixação de uma base de cálculo e de uma alíquota. 
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A regra-matriz de incidência de um tributo pode, portanto, ser 

assim esquematizada: 

 

 

 

 

 

A norma introduzida pelo lançamento, como já vimos, decorre 

da aplicação da regra-matriz de incidência de um tributo. Portanto, o 

antecedente e o consequente da norma criada deve se enquadrar nas 

prescrições do antecedente (hipótese) e do consequente da RMIT.  

Com isso queremos dizer que, assim como a RMIT, também as 

normas individuais e concretas introduzidas pelo lançamento possuem um 

critério material, um critério espacial, um critério temporal, um critério 

pessoal e um critério quantitativo. Todavia, diferentemente da RMIT, essa 

norma faz referência a situações específicas, não a classes indeterminadas, ou 

seja, prevê um acontecimento já ocorrido, no seu antecedente, e uma relação 

jurídica com sujeitos individualizados e objeto determinado, no seu 

consequente. 

Para determinar se essa norma introduzida pelo lançamento – e, 

portanto, o próprio lançamento – possui vícios, basta comparar os seus 

critérios e os da regra-matriz de incidência. 

 

Hipótese 
 

Dado um fato 

Consequente 
 

Deve ser uma 
relação jurídica 

Critério 
material 

Critério 
espacial 

Critério 
temporal 

Critério 
pessoal 

Critério 
quantitativo 
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Sob essa perspectiva, um lançamento será viciado quando a 

norma por ele introduzida: (i) constituir uma relação jurídica tributária em 

decorrência de um acontecimento diverso daquele descrito na hipótese da 

RMIT (critério material, temporal e espacial); (ii) constituir uma relação 

jurídica entre sujeitos diversos daqueles indicados no consequente da RMIT 

(critério pessoal); ou (iii) calcular o tributo devido utilizando base de cálculo 

ou alíquota diversa daquelas estipuladas no consequente da RMIT (critério 

quantitativo). 

 

4.5.1.5.2. O erro de fato e o erro de direito 

 

A constituição da relação jurídica tributária, por meio do 

lançamento, pelo sujeito competente se reduz a duas operações formais: inicia-

se com a subsunção, que consiste no reconhecimento do completo 

enquadramento do fato ocorrido no mundo fenomênico (evento) à descrição 

prevista no antecedente de uma norma geral e abstrata, e finaliza-se com a 

implicação, tendo em vista que a estrutura lógico-sintática das normas 

jurídicas, composta, dentre outros elementos, pelo operador deôntico 

interproposicional (neutro),279 determina que o antecedente implica o 

consequente. Ou seja, ocorrido o fato (desde que relatado em linguagem 

competente) deve ser a instauração, automática e infalível, da relação jurídica 

tributária prescrita no consequente normativo. 

                                                 
279  O functor “dever-ser”, aqui, representa a causalidade jurídica (imputação) e não é 

modalizado. Nas palavras de Lourival Vilanova: “Quando Kelsen contrapõe o dever-ser ao 
ser, alude a dois modos de relacionar os dados da experiência. O que se me dá na 
experiência, posso relacionar na forma ‘se A é, então B é’ ou ‘se A é, então B deve-ser’. Ser 
e deverser são formas categoriais, métodos de síntese dos dados empíricos para elaborar os 
juízos sintéticos, com os quais ponho gnosiologicamente ordem no mundo. Temos o dever-
ser como ‘imputação’, ou seja, o modo de relacionamento normativo. […] Como categoria 
ou modo fundamental do conhecimento, o dever-ser é axiologicamente neutro. Nem valioso 
nem desvalioso é o nexo que estabelece entre os dados-da-experiência.” (Lourival Vilanova, 
Estruturas lógicas e o sistema do direito positivo, p. 134-135) 
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Pelo exposto, verifica-se que, para que seja possível a 

constituição, pelo aplicador do direito, da relação jurídica tributária, por meio 

da edição de norma individual e concreta, é necessário que haja subsunção do 

fato à norma, ou seja, é necessário que a classe dos objetos denotados pelo 

conceito do fato se inclua na classe denotada pelo conceito da norma.280 Além 

disso, é indispensável que a relação jurídica tributária constituída pela norma 

individual e concreta – fato relacional – se subsuma ao consequente da norma 

geral e abstrata.281 

O perfeito quadramento desses conceitos, no entanto, só ocorrerá 

se a norma individual e concreta estiver amparada em provas. De fato, para 

que a aplicação da regra-matriz de incidência se dê de modo apropriado, não 

basta que o intérprete enuncie a ocorrência de um fato e constitua uma relação 

jurídica tributária que se sobsome à RMIT. Essa enunciação deve, 

necessariamente, sustentar-se em face das provas admitidas pelo sistema 

jurídico. Como observa Fabiana Del Padre Tomé: 

 
[...] a norma individual e concreta que constitui o fato jurídico 
tributário e a correspondente obrigação deve trazer, no antecedente, o 
fato tipificado pela norma geral e abstrata, com as respectivas 
coordenadas temporais e espaciais, indicando, no conseqüente, o fato 
da base de cálculo, que, juntamente com a alíquota, especificam o 
quantum devido, bem como os sujeitos integrantes do vínculo 
obrigacional. E, para que a identificação desses fatos seja efetuada em 
conformidade com as prescrições do sistema jurídico, deve pautar-se 
na linguagem das provas. É por meio das provas que certifica a 
ocorrência do fato e seu perfeito quadramento aos traços tipificadores 
veiculados pela norma geral e abstrata, permitindo falar em subsunção 
do fato à norma e em implicação entre antecedente e conseqüente, 
operações lógicas que caracterizam o fenômeno da incidência 

                                                 
280  “Discorremos, em edições anteriores acerca da subsunção do conceito do fato ao conceito da 

norma, baseados no entendimento de que a subsunção só se operaria entre iguais. A 
subsunção, porém, como operação lógica que é, não se verifica simplesmente entre iguais, 
mas entre linguagens de níveis diferentes.” (Paulo de Barros Carvalho, Curso de direito 
tributário, p. 249) 

281  Nas palavras de Paulo de Barros Carvalho: “a hipótese tributária está para o fato jurídico 
assim como a conseqüência tributária está para a relação jurídica tributária”. (Curso de 
direito tributário, p. 252) 
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normativa. Podemos dizer, em síntese, que a linguagem das provas é 
da ordem da aplicação do direito.282 
 

É por essa razão que, ao disciplinar a formalização das 

exigências fiscais, o legislador federal estabelece que “a exigência de crédito 

tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de penalidade isolada 

serão formalizadas em auto de infração ou notificação de lançamento, distintos 

para cada imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão estar 

instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de 

prova indispensáveis à comprovação do ilícito” (art. 9º, caput, do Decreto nº 

70.235/72). 

Portanto, ficará prejudicada a subsunção não apenas quando os 

enunciados da norma individual e concreta trouxerem previsão diversa 

daquelas estabelecidas na RMIT, mas também quando não estiverem 

amparados em provas.283 Por exemplo: se a regra-matriz do IR estabelece que 

o dever de pagar esse tributo (relação jurídica tributária) só surgirá se alguém 

auferir renda, não poderemos falar em subsunção se: 

(i) o agente competente, por meio do lançamento, imputa a alguém 

o dever de pagar IR por ter realizado uma operação de circulação 

de mercadoria, ainda que devidamente comprovada; e 

                                                 
282  A prova no direito tributário, p. 31. 
283  “Se os fatos são entidades lingüísticas, com pretensão veritativa, entendida esta cláusula 

como a utilização de uma linguagem competente para provocar o consenso (Habernas), os 
fatos jurídicos serão aqueles enunciados que puderem sustentar-se em face das provas em 
direito admitidas. Aqui, no hemisfério do direito, usar competentemente a linguagem 
significa manipular de maneira adequada os seus signos e, em especial, a simbologia que diz 
respeito às provas, isto é, às técnicas que o direito positivo elegeu para articular os 
enunciados fácticos com que opera.” (Paulo de Barros Carvalho, Direito tributário: 
fundamentos jurídicos da incidência, p. 114-115) 



 

 

 

197 

(ii)  se o dever de pagar o IR for um imputado à alguém sob a 

alegação de que esta pessoa auferiu renda, mas sem comprovar 

que este fato – auferir renda – efetivamente ocorreu. 

Em situações como a referida no item (i) – desajuste entre o 

relato da norma individual e concreta e o que prescreve a norma geral e 

abstrata (RMIT) – fala-se que há erro de direito, pois os elementos do fato 

jurídico tributário, no antecedente, ou os elementos da relação obrigacional, no 

consequente, estão em desalinho com os enunciados da hipótese ou da 

consequência da norma geral e abstrata.284 

Quando, porém, o evento acontecido no mundo é relatado pela 

autoridade competente sem amparo em provas – como na situação referida no 

item (ii) – diz-se que o participante do sistema, ao realizar a aplicação da lei 

tributária, incorreu em erro de fato. É um problema relativo às provas, as 

quais, analisadas com mais cuidado, apontam para nova situação jurídica, que 

não aquela que foi relatada na norma individual e concreta.285 

O “erro de fato”, portanto, é um engano com relação aos 

recursos de linguagem utilizados para a produção do fato jurídico: quando da 

releitura dos enunciados probatórios, verifica-se uma nova situação jurídica, 

diferente daquela descrita pelo fato jurídico. 

 

                                                 
284  “O erro do lançamento […] pode ser de direito. Quer os elementos do fato jurídico tributário, 

no antecedente, quer os elementos da relação obrigacional, no conseqüente, quer ambos, 
podem, perfeitamente, estar em desalinho com os enunciados da hipótese ou da conseqüência 
da regra-matriz do tributo, acrescendo-se, naturalmente, a possibilidade de inadequação com 
outras normas gerais e abstratas, que não a regra-padrão de incidência.” (Paulo de Barros 
Carvalho, Curso de direito tributário, p. 433) 

285  Segundo Paulo de Barros Carvalho: “[…] erro de fato é um problema intranormativo, um 
desajuste interno na estrutura do enunciado, por insuficiência de dados lingüísticos 
informativos ou pelo uso indevido de construções de linguagem que fazem as vezes de 
prova.” (Curso de direito tributário, p. 433) 
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Sintetizando o que acabamos de expor: o “erro de fato” seria um 

problema de incompatibilidade entre os enunciados factuais e as provas 

produzidas, enquanto o “erro de direito” seria um problema de subsunção 

entre a norma produzida e a regra que a fundamenta.  

 

 

 

 

 

 

Sob uma perspectiva pragmática, tanto o erro de fato quanto o de 

direito são equívocos de interpretação. No erro de fato, o aplicador equivoca-

se ao construir os fatos que darão ensejo à relação jurídica tributária (fatos 

jurídicos tributários). No erro de direito, ele se engana ao aplicar a norma 

jurídica geral e abstrata,286 ou seja, o equívoco ocorre na interpretação dos 

textos jurídico-positivos. 

Por consubstanciarem problemas na interpretação, os erros de 

fato e de direito só podem ser constatados após a produção da norma 

individual e concreta, significa dizer, após a positivação das interpretações 

equivocadas. 

Devemos ter em mente que ambos os erros constituem desajustes 

entre enunciados. O erro de direito consiste na distorção entre os enunciados 

da norma individual e concreta (fato jurídico e relação jurídica) e os 
                                                 
286  Como já anotamos linhas atrás, a norma jurídica é o sentido construído pelo intérprete a 

partir dos textos positivados. Portanto, no processo de aplicação o intérprete (autêntico) 
constrói tanto a norma geral e abstrata a aplicar quanto a individual e concreta a ser criada.  

RMIT 

Norma 
individual 
e concreta 

Hipótese Consequente 
 

Antecedente Consequente 

Provas 

Erro de 
direito 

Erro de 
fato 
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enunciados conotativos da norma geral e abstrata que deveria ser aplicada. 

Trata-se, portanto, de um problema internormativo.  

O erro de fato, em contrapartida, é um desajuste entre os 

enunciados factuais e as provas que os certificam. Não se trata, aqui, de 

incompatibilidade entre o fato jurídico (ou a relação jurídica) e o evento, mas 

da não correspondência entre linguagens competentes: a linguagem das 

provas287 e aquela que constitui a norma individual e concreta. É, portanto, um 

problema intranormativo. 

É importante ressaltar, no entanto, que não há um consenso na 

doutrina quanto à distinção entre erro de fato e erro de direito. Como regra,a 

expressão “erro de fato” tem sido utilizada para designar todo e qualquer 

equívoco na aplicação da lei tributária, abarcando, assim, tanto as 

inconsistências no relato da norma individual e concreta quanto aquelas 

relacionadas às provas que o amparam.288 

O erro de direito, em contrapartida, é concebido como um 

problema de fixação de critérios para aplicação da norma ao caso concreto. 

Enquadrar-se-ia, assim, naquilo que prescreve o art. 146 do CTN, não 

podendo, por essa razão, ensejar a revisão do lançamento. 

                                                 
287  “Ao direito só é possível conhecer a verdade por meio das provas. (…) é por meio das provas 

que os enunciados declaratórios do fato jurídico serão construídos e mantidos, devendo-se 
buscar traduzir as manifestações do evento de acordo com as regras existentes no sistema.” 
(FERRAGUT, Maria Rita. Presunções no direito tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2005, 
p. 78-79) 

288  Como observa José Souto Maior Borges, ao tratar da revisão do lançamento: “[...] a doutrina, 
tendo em vista que o ato de lançamento pressupõe determinados procedimentos de apuração 
e quantificação do crédito tributário, sustenta que ele somente poderá ser revisto (anulado) 
por erro de fato. E assim se entende por que incumbirá à autoridade administrativa apurar se 
os fatos em que o lançamento se baseou corresponde aos fatos jurídicos tributários (“fatos 
geradores”), e não a outros fatos, total ou parcialmente diversos. A revisão, dada a vinculação 
do lançamento, terá, nas hipóteses de erro de fato, a finalidade de restaurar a mens legis  no 
procedimento de aplicação das normas tributárias, pelo lançamento. Quer-se dizer: a 
revisibilidade do lançamento por erro de fato decorreria da necessidade de se assegurar que a 
aplicação da lei tributária corresponda à sua efetiva incidência.” (Lançamento tributário, p. 
269) 
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Esse, todavia, não é o posicionamento adotado neste trabalho. 

Além de partirmos de conceitos distintos de “erro de fato” e “erro de direito”, 

entendemos que as razões adotadas pelos doutrinadores que compartilham 

dessas premissas não são suficientes para afastar a revisão do lançamento 

quando se verifica um problema de subsunção entre a norma por ele 

introduzida e a regra-matriz de incidência tributária. 

 

4.5.1.5.3. Erro de direito e alteração de critério jurídico 

 

Partindo dos conceitos de erro de fato e erro de direito expostos 

no item anterior, estamos autorizados a concluir que tanto um quanto o outro 

podem motivar a revisão do lançamento, por representarem uma clara violação 

aos princípios da legalidade e da tipicidade. 

Esse, no entanto, não é o posicionamento que vem sendo adotado 

pela doutrina e pela jurisprudência.289 Atualmente, tem-se defendido que a 

revisão só é possível em caso de erro de fato.290 Tal posicionamento baseia-se 

na idéia de que a revisão por erro de direito equivaleria à alteração dos 

                                                 
289  Esse é o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça: “A mudança de critério 

jurídico adotado pelo Fisco não autoriza a revisão de lançamento (Súmula nº 227/TFR).” 
(AgRg no REsp 423.093/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Turma, DJ 21/10/2002).   

Os tribunais administrativos, como regra, acompanham esse posicionamento. Há, contudo, 
posicionamentos em sentido contrário: “ERRO DE DIREITO – INADEQUAÇÃO DA 
DESCRIÇÃO FÁTICA COM A DESCRIÇÃO LEGAL – NULIDADE FORMAL – 
LANÇAMENTO DE OFÍCIO INSUBSISTENTE – Uma vez verificado o descompasso ou 
erro de descrição dos fatos auditados perante o dispositivo legal invocado como 
infringido pela autoridade lançadora, não se pode dar guarida a tal vício formal, que 
contamina, irremediavelmente, o lançamento, em dissonância ao quanto determinado pelo 
art. 10, inciso IV do Decreto 70.235/72. Portanto, insubsistente o lançamento de ofício.” (1º 
CC, 8ª Câmara, ACÓRDÃO 108-09.705 em 17.09.2008) 

290  “[...] a doutrina do Direito Tributário assim como a jurisprudência largamente majoritária têm 
como assentada a impossibilidade de revisão do lançamento, para a expedição de um novo 
lançamento ou de um lançamento apenas suplementar do anterior, com fundamento em erro 
de direito.” (José Souto Maior Borges, Lançamento tributário, p. 266) 
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critérios jurídicos anteriormente adotados para efetuar o lançamento, o que é 

expressamente vedado pelo art. 146 do CTN: 

 
Art. 146. A modificação introduzida de ofício ou em conseqüência de 
decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados 
pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente 
pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, 
quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. 
(grifamos) 
 

De fato, não temos dúvida de que não é possível que a 

Administração Pública altere os critérios anteriormente adotados na 

formalização de créditos tributários e pretenda aplicá-los retroativamente, 

alterando situações jurídicas plenamente constituídas. Afinal, essa proibição 

apenas transpõe, para o plano legal, a proteção constitucional ao ato jurídico 

perfeito e ao direito adquirido (princípio da irretroatividade). 

Cremos, contudo, que a revisão do lançamento por erro de 

direito – na forma como é concebido neste trabalho – em nada se confunde 

com a alteração de critério jurídico a que se refere o art. 146 do CTN, não se 

incluindo, pois, na proibição prescrita por este dispositivo. Além disso, trata-se 

de medida cuja finalidade é preservar o princípio da legalidade e, portanto, não 

pode ser afastada. 

Ao prescrever que o “ninguém poderá ser obrigado a fazer algo 

ou deixar de fazer algo em virtude de lei” (art. 5º, II), o constituinte originário 

deixou claro não apenas que os comandos inaugurais serão introduzidos no 

ordenamento por meio de lei, mas também que as normas individuais e 

concretas deverão se subsumir, em tudo e por tudo, àquilo que dispõe a lei que 

lhe serve de fundamento. Além disso, cuidou de transportar essa exigência 

para o campo tributário, determinando, de forma expressa (art. 150, I), que:  
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(i) a lei deve prever o fato que dá ensejo ao pagamento do tributo e 

em que termos essa relação jurídica será instaurada (estrita 

legalidade); e  

(ii)  os critérios da norma individual e concreta introduzidas pelo 

lançamento devem se subsumir àquilo que dispõe a lei que a 

fundamenta (tipicidade).291  

O erro de direito, como já vimos, ocorre justamente nas situações 

em que não ocorre essa subsunção, ou seja, em que há a incompatibilidade 

entre a regra-matriz de incidência e o relato da norma individual e concreta 

que decorre da sua aplicação. 

Sendo assim, não nos parece correto afirmar que a revisão do 

lançamento por erro de direito seria vedada, pois tal entendimento acabaria 

legitimando flagrantes violações às normas que regulam a formalização da 

exigência tributária e, como consequência, ao próprio princípio da 

legalidade.292 

Por outro lado, ao analisar mais detidamente esses problemas de 

subsunção, verifica-se que eles em nada se confundem com as alterações de 

critério jurídico a que se refere o Código Tributário Nacional. 

Ora, se a Administração Pública só pode fazer aquilo que a lei 

estabelece, todos os critérios que pode adotar no momento de constituir as 

relações jurídicas tributárias deverão, necessariamente, estar previstos em lei. 

Portanto, ainda que a o agente público altere o critério jurídico, em relação a 

                                                 
291  Paulo de Barros Carvalho, Curso de direito tributário, p. 166-167. 
292  Como observa Estevão Horvath: “Não poderíamos concluir sem dizer que, em rigor, tanto o 

erro de fato, como o erro de direito motivam suficientemente a alteração do lançamento 
efetuado. Isto pela simples razão de que, em quaisquer dessas hipóteses, o que, em última 
análise acontece, é violação da legalidade, a inadequação do ato praticado àquilo que 
abstratamente previu a norma que lhe serviu de fundamento.” (Lançamento tributário e 
“autolançamento”, p. 93) 
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um mesmo contribuinte, no momento de efetuar o lançamento, sua atividade 

estará amparada em preceitos legais, não havendo, pois, que se falar em erro 

de direito. 

Para facilitar a compreensão da idéia, vejamos um exemplo: a 

legislação do Imposto sobre a Renda prescreve que, nas hipóteses em que o 

lucro real não possa ser determinado, está o agente fiscal autorizado a arbitrar 

o lucro da pessoa jurídica, podendo utilizar como base a receita bruta ou, 

sendo esta desconhecida, o valor: (i) do ativo; (ii) do capital social; (iii) do 

patrimônio líquido; ou (iv) da folha de pagamento.293  

Como é possível perceber, o legislador oferece uma 

multiplicidade de critérios para arbitramento do lucro caso a receita bruta do 

contribuinte seja desconhecida, de forma que, qualquer que seja a opção do 

agente público, a norma por ele introduzida não será incompatível com a regra 

superior que lhe serve de fundamento, diferentemente do que ocorre no erro de 

direito (o qual pressupõe um descompasso entre essas regras). 

 

                                                 
293  Lei nº 8.981/95: Art. 51. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando não conhecida a 

receita bruta, será determinado através de procedimento de ofício, mediante a utilização de 
uma das seguintes alternativas de cálculo: I - 1,5 (um inteiro e cinco décimos ) do lucro real 
referente ao último período em que pessoa jurídica manteve escrituração de acordo com as 
leis comerciais e fiscais, atualizado monetariamente; II - 0,04 (quatro centésimos ) da soma 
dos valores do ativo circulante, realizável a longo prazo e permanente, existentes no último 
balanço patrimonial conhecido, atualizado monetariamente; III - 0,07 (sete centésimos) do 
valor do capital, inclusive a sua correção monetária contabilizada como reserva de capital, 
constante do último balanço patrimonial conhecido ou registrado nos atos de constituição ou 
alteração da sociedade, atualizado monetariamente; IV - 0,05 (cinco centésimos) do valor do 
patrimônio líquido constante do último balanço patrimonial conhecido, atualizado 
monetariamente; V - 0,4 (quatro décimos) do valor das compras de mercadorias efetuadas no 
mês; VI - 0,4 (quatro décimos) da soma, em cada mês, dos valores da folha de pagamento 
dos empregados e das compras de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de 
embalagem; VII - 0,8 (oito décimos) da soma dos valores devidos no mês a empregados; VIII 
- 0,9 (nove décimos) do valor mensal do aluguel devido. 
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O mesmo se verifica nas hipóteses em que é possível conferir 

mais de um sentido a um mesmo dispositivo legal.294 Se a Administração 

constitui um crédito tributário com base em uma interpretação (critério) e, 

após, passa a adotar outra igualmente possível em face do que dispõe o 

ordenamento jurídico, não haverá que se falar em descompasso entre norma 

superior e norma inferior. 

De fato, se forem múltiplas as possibilidades de interpretação de 

uma mesma norma – quer dizer, se é possível mais de uma interpretação e 

todas elas não entram em conflito com as normas superiores –, qualquer que 

seja a interpretação adotada, será ela consentânea com as disposições legais. 

Erro de direito, portanto, não há. 

Pondo em ordem o que acabamos de expor: (i) se a lei oferece ao 

agente público mais de uma opção de autuação, ele não pode escolher um 

critério e depois alterá-lo, pretendendo aplicar esse novo entendimento aos 

fatos passados; e (ii) se a lei autoriza a prática de uma única conduta, mas 

pode ser interpretada de mais uma forma (consentânea com o ordenamento), é 

inadmissível que a Administração adote uma interpretação e, mais a frente, 

altere sua opinião.295 Ambas as hipóteses, contudo, distinguem-se do chamado 

                                                 
294  NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO – MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO 

JURÍDICO – A mudança de critério jurídico, relativamente à interpretação de dispositivo 
legal, de que trata o art. 146 do CTN, somente ocorre em se tratando de lançamento 
tributário, quando a autoridade administrativa substitui uma interpretação por outra sem que 
se possa afirmar que uma ou outra esteja incorreta, bem como, quando dentre as várias 
alternativas oferecidas pelo dispositivo de lei, a mesma autoridade opta por substituir a que 
adotou inicialmente, para alterar o lançamento. Simples constatação de procedimento, através 
de Termo de Verificação Fiscal, e do qual não decorreu qualquer exigência ou manifestação 
da autoridade, não se presta como parâmetro de interpretação de lei para se alegar que, em 
face de lançamento superveniente, houve modificação de critério jurídico. (1º CC, 2ª Câmara, 
ACÓRDÃO 102-46.521, DJ 17/05/2005) 

295  “[...] O erro de direito ocorre quando não seja aplicada a lei ou a má aplicação desta seja 
notória ou indiscutível. Por sua vez, a mudança de critério jurídico ocorre em duas situações 
distintas: uma primeira, consiste na substituição, pelo órgão de aplicação do direito, de uma 
interpretação por outra, sem que se possa dizer que qualquer delas seja incorreta; uma 
segunda, consiste na substituição de um critério por outro que, alternativamente, a lei faculta 
ao órgão do Fisco, como sucede no caso de arbitramento do lucro das pessoas jurídicas.” 
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erro de direito, já que este envolve, necessariamente, uma incompatibilidade 

entre normas. 

Alberto Xavier, assim como nós, distingue o erro de direito da 

alteração de critério jurídico referida no art. 146 do CTN. Ainda assim, não 

admite a revisão do lançamento nesta hipótese, por não estar previsto no art. 

149 do CTN.296 

Ocorre que, ao analisar esse dispositivo, verifica-se que cabe a 

revisão do lançamento sempre que a autoridade que o efetuou incorrer em 

omissão de ato ou formalidade essencial (inciso IX), que é justamente o que se 

verifica nos casos de erro de direito. Afinal, a subsunção da norma individual 

e concreta introduzida pelo lançamento àquilo que dispõe a regra-matriz de 

incidência tributária é formalidade essencial, por força do princípio da 

legalidade.  

Ainda que se entenda que o erro de direito não se encaixa em 

qualquer dos motivos elencados no art. 149 do CTN, não se pode esquecer que 

esse enunciado disciplina apenas as hipóteses de revisão de ofício. Portanto, o 

erro de direito poderia, perfeitamente, fundamentar a revisão quando esta fosse 

motivada por impugnação do sujeito passivo. 

Além disso, não se pode esquecer que a lei deve ser interpretada 

em consonância com as disposições constitucionais e a Constituição é 

expressa ao dispor que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer 

                                                                                                                                          
(Alberto Xavier, Do lançamento: teoria geral do ato, do procedimento e do processo 
tributário, p. 254) 

296  “O verdadeiro fundamento da limitação da revisão do lançamento à hipótese de erro de fato 
resulta do caráter taxativo dos motivos da revisão do lançamento enumerados no artigo 149 
do Código Tributário Nacional e que, como vimos, são, além da fraude e do vício de forma, 
dever apreciar-se ‘fato não conhecido ou não provado por ocasião de lançamento anterior’ 
(inciso VIII). Significa isto que, se só pode haver revisão pela invocação de novos fatos e 
novos meios de prova referentes à matéria que foi objeto de lançamento anterior, essa revisão 
é proibida no que concerne a fatos completamente conhecidos e provados.” (Alberto Xavier, 
Do lançamento: teoria geral do ato, do procedimento e do processo tributário, p. 255) 
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algo senão em virtude de lei. Como consequência, nem mesmo a lei pode 

autorizar a manutenção de um ato que confronte suas disposições. 

Enquadrando-se o erro de direito justamente dentre as hipóteses 

de violação ao princípio da legalidade, não se pode afastar a revisão do 

lançamento nestas hipóteses. 

 

4.5.1.5.4. Exemplos de vícios materiais no lançamento tributário 

 

Os vícios materiais, no lançamento tributário, estão relacionados 

à regularidade da norma individual e concreta por ele introduzida, em face do 

que prescreve a regra-matriz de incidência tributária.  

A RMIT, como já vimos, prevê, no seu antecedente (hipótese), o 

acontecimento que, se verificado, dará ensejo ao dever de pagar certo tributo. 

As condições em que esse dever será cumprido estão genericamente previstas 

no consequente da RMIT, mediante a indicação dos sujeitos que compõem a 

relação jurídica, bem como dos critérios para determinação da prestação (base 

de cálculo e alíquota).  

Portanto, para que o lançamento possa ser considerado regular, é 

indispensável que o antecedente e o consequente da norma por ele introduzida 

se subsumam aquilo que prescreve a RMIT. Isso, contudo, nem sempre 

acontece, como veremos nos exemplos abaixo. 
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4.5.1.5.4.1. Não comprovação do fato que dá ensejo ao dever de 

pagar o tributo (erro de fato) 

 

Para que se instaure a relação jurídica tributária, é indispensável, 

como regra,297 que se demonstre, mediante provas, a ocorrência de um evento 

que preencha as características previstas na hipótese da RMIT.298 Contudo, são 

fartos os exemplos de constituição do dever de pagar um tributo sem que 

comprove que o evento descrito (fato jurídico tributário) efetivamente ocorreu.  

No acórdão 01-05.687, por exemplo, a Câmara Superior de 

Recursos Fiscais anulou um lançamento por entender que o Fisco não 

comprovou a ocorrência do fato que dá ensejo ao dever de pagar Imposto 

sobre a Renda: 

 
Imposto de Renda na Fonte sobre o Lucro Líquido – Art. 35 da Lei nº 
7.713 – É inconstitucional a exigência do imposto de renda na fonte 
sobre o lucro líquido – ILL – da sociedade por quotas de 
responsabilidade limitada, quando o contrato social não prevê a 
distribuição automática dos lucros apurados, de conformidade com o 
entendimento do Plenário do STF no Recurso Extraordinário nº 
193.893-5, decidindo prejudicial de validade do art. 35 da Lei nº 
7.713/88. Compete à fiscalização comprovar a distribuição 
automática, antes do lançamento do imposto. Após a manifestação do 
STF caberia à fiscalização comprovar fato gerador, ou seja, a 
distribuição automática.299 
 

                                                 
297  Como veremos mais a frente, em certas situações, a legislação autoriza a constituição da 

relação jurídica tributária com base na presunção de que ocorreu o fato jurídico tributário. 
298  PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - 

PRESSUPOSTOS - CONSISTÊNCIA JURÍDICA - NULIDADE - O lançamento tributário, 
por constituir-se em Ato Administrativo, está sujeito aos princípios da Legalidade e da 
Publicidade, nos termos do art. 37, "caput", da Constituição Federal. É assegurado ao 
contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa, o que somente se verifica quando a 
matéria tributária estiver adequadamente descrita, com o conseqüente enquadramento 
legal das infrações apuradas. A falta desses requisitos essenciais torna nulo o Ato 
Administrativo de Lançamento e, em conseqüência, insubsistente a exigência do crédito 
tributário constituído. (1º CC, 4ª Câmara, ACÓRDÃO 104-23.022 em 25.01.2008) 

299  CARF, Câmara Superior, ACÓRDÃO 01-05.687, DJ 12/06/2007. 
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De fato, ao analisar a constitucionalidade da sistemática de 

tributação, pelo IR, do lucro líquido das sociedades limitadas, o Supremo 

Tribunal Federal fixou entendimento segundo o qual a Fiscalização só poderá 

considerar o lucro líquido como “renda auferida” se ficar comprovada a 

distribuição automática desses valores aos sócios. A comprovação do “fato 

gerador” do imposto, neste caso, está relacionada à distribuição desses valores 

aos sócios, o que não ocorreu no exemplo citado.  

É importante ressaltar, contudo, que, em algumas situações, a 

legislação permite que se presuma a ocorrência do fato previsto na hipótese da 

regra-matriz de incidência do tributo. Ou seja, para efetuar o lançamento, 

constituindo a relação jurídica tributária, não é necessário apresentar provas da 

ocorrência do “fato gerador”. 

Essas normas, de modo geral, são estruturadas da seguinte 

forma: se o Fisco comprovar outro acontecimento, a que denominamos 

“indício”, estará autorizado a: (i) reputar como ocorrido um evento que 

preenche as características prescritas na hipótese da regra-matriz de incidência 

tributária; (ii) descrevê-lo em linguagem competente, constituindo o fato 

jurídico tributário; e, como consequência, (iii) constituir a relação jurídica 

tributária entre o Fisco e o contribuinte, tendo como objeto o pagamento de 

determinado tributo.300 

 

                                                 
300  “Quando o processo de positivação do direito ocorre, com a expedição de enunciado jurídico 

individual e concreto presuntivo, a incidência é promovida não porque o indício 
transformou-se em fato jurídico apto a desencadear o nascimento da relação jurídica 
tributária – o que, sem dúvida alguma, implicaria admitir que os critérios jurídicos previstos 
no antecedente da norma jurídica geral e abstrata teriam sido alargados pela regra individual 
e concreta presuntiva, com violação à tipicidade – mas porque o fato jurídico típico, previsto 
na regra-matriz de incidência, foi conhecido de forma indireta, por meio da presunção.” 
(Maria Rita Ferragut, Presunções no direito tributário, p. 172) 
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Como é possível perceber, o legislador não elimina, nessas 

situações, a necessidade de apresentação de provas que corroborem o relato do 

Fisco. Apenas se altera o fato que deverá ser comprovado, que, agora, passa a 

ser o fato indiciário, não o fato jurídico tributário. Portanto, se o agente 

responsável pela constituição da relação jurídica tributária não apresentar 

provas de que o fato indiciário se verificou, o lançamento será igualmente 

defeituoso. Nesse sentido é o posicionamento 

 
SIMULAÇÃO DE ATO JURÍDICO - A simulação relativa de ato ou 
negócio jurídico se caracteriza pela declaração aparente de um ato 
jurídico, enquanto o negócio real, verdadeiro, e oculto no negócio 
aparente é diverso do declarado. A simulação há de ser cabalmente 
provada pela parte interessada. PRESUNÇÃO COMO MEIO DE 
PROVA. Presunção é a ilação que se tira de um fato conhecido para 
provar a existência de um fato desconhecido. Sua validade repousa em 
três requisitos: o da gravidade, o da previsão e o da concordância, não 
prosperando a ilação quando os indícios escolhidos autorizem 
conclusões antípodas, como ocorreu no caso concreto. Incumbe ao 
Fisco provar que o ato se fez na contra-mão da lei de regência com o 
propósito doloso de excluir ou modificar as características essenciais 
do fato gerador da obrigação tributária.301 
 
OMISSÃO DE RECEITA – DEPÓSITOS BANCÁRIOS – 
PRESUNÇÃO SIMPLES – Para utilizar a presunção legal de omissão 
de receita prevista no art. 42 da Lei nº 9.430, é necessário intimar o 
sujeito passivo para que comprove a origem dos depósitos bancários. 
A prova da infração a partir de presunção simples demanda que o 
conjunto de indícios trazidos pela fiscalização permita ao julgador 
alcançar a certeza necessária para seu convencimento, afastando 
possibilidades contrárias, mesmo que improváveis. Se remanescer 
dúvida razoável da improcedência da exação, o julgador não poderá 
decidir contra o acusado.302 
 

É importante ressaltar, por fim, que, no direito tributário, cremos 

não ser possível falar em presunções absolutas, sob pena de violação a 

princípios como o da legalidade e da tipicidade tributária. Com isso queremos 

dizer que sempre deve ser permitido ao contribuinte produzir prova em 

                                                 
301  CARF, Câmara Superior, 1ª Turma, ACÓRDÃO 401-06.015, DJ 14/10/2008. 
302  CARF, Câmara Superior, 1ª Turma, ACÓRDÃO CSRF/01-05.458, DJ 07/08/2007. 
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contrário, a fim de comprovar que o fato jurídico tributário não ocorreu, apesar 

de existir um fato indiciário que permita que o Fisco afirme que ele ocorreu. 

Do contrário, a consequência imediata será a possibilidade de 

tributação de situações que não se enquadram na descrição do antecedente da 

regra-matriz tributária. Num exemplo: a partir de um fato indiciário qualquer, 

o Fisco reputa ocorrido acréscimo patrimonial, expedindo norma individual e 

concreta obrigando o contribuinte a pagar o imposto de renda incidente sobre 

esses supostos valores. Se esse acréscimo não ocorreu no mundo dos fatos e 

não for dada ao contribuinte a oportunidade de produzir prova nesse sentido, 

terá havido a tributação de situação diversa daquela descrita na hipótese da 

regra-matriz do IR, qual seja, “auferir renda”. 

 

4.5.1.5.4.2. Exigência de IR sobre parcelas indenizatórias 

(descrição de fato que não se sobsome à hipótese da RMIT – 

erro de direito) 

 

Em consonância com o que dispõe o art. 153, I, da Constituição 

da República,303 e o art. 43 do CTN,304 a União, ao instituir o Imposto sobre a 

Renda (IR), prescreveu que este tributo tem como hipótese de incidência a 

aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda. Portanto, só 

poderemos falar em dever de pagar IR se ficar comprovado que uma pessoa 

auferiu renda. 

                                                 
303  Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: (...)  

III - renda e proventos de qualquer natureza; 
304  Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza 

tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:  

I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;  

II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não 
compreendidos no inciso anterior. 
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Esse limite, todavia, nem sempre observado. Muitas vezes se 

constitui o dever de pagar IR com fundamento em acontecimento diverso 

daquele previsto na hipótese da RMIT desse tributo (auferir renda). É o que 

ocorre, por exemplo, quando o Fisco exige o pagamento do IR sobre parcelas 

indenizatórias. 

As indenizações, no nosso sistema jurídico, são as prestações de 

caráter pecuniário cuja finalidade é reparar um dano, ou seja, compensar um 

prejuízo sofrido por alguém.305 

Se o escopo da indenização é recompor o patrimônio de alguém, 

mediante a reposição daquilo que foi indevidamente subtraído, não há que se falar 

em acréscimo patrimonial e, portanto, em renda. Auferir um determinado valor a 

título de indenização, portanto, não é o mesmo que auferir renda. 

Sob essa perspectiva, se o lançamento introduz uma norma 

individual e concreta cujo antecedente relata o fato “auferir indenização”, este 

não se subsumirá àquilo que dispõe a hipótese da regra-matriz de incidência 

do IR (erro de direito), ficando prejudicada, como conseqüência, a relação 

jurídica por ela constituída. 

São fartos os exemplos, na jurisprudência, de lançamentos 

anulados justamente por terem imputado a alguém o dever de pagar IR por ter 

recebido uma indenização, que não configura renda: 

 
TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA - INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS E MATERIAIS - NATUREZA DA VERBA - 
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL - NÃO-INCIDÊNCIA - PRINCÍPIO 

                                                 
305  De acordo com Maria Helena Diniz, a indenização é uma das formas de reparação de danos 

patrimoniais e deve ser entendida como “remédio sub-rogatório, de caráter pecuniário, do 
interesse atingido. Tal reparação jurídica se traduz por pagamento do equivalente em 
dinheiro. Pela indenização, não se repõe na forma específica o bem lesado, mas se compensa 
o menoscabo patrimonial sofrido em razão do dano, restabelecendo o equilíbrio patrimonial 
em função do valor que representa o prejuízo.” (Curso de direito civil brasileiro. V. 7. São 
Paulo: Saraiva, 2002, p. 119-120) 
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DA REPARAÇÃO INTEGRAL - PRECEDENTES DO STJ. 1. A 
indenização por danos materiais e morais não é fato gerador do 
imposto de renda, pois limita-se a recompor o patrimônio material 
e imaterial da vítima, atingido pelo ato ilícito praticado. 2. A 
negativa de incidência do imposto de renda não se faz por força de 
isenção, mas em decorrência da ausência de riqueza nova – oriunda 
dos frutos do capital, do trabalho ou da combinação de ambos – capaz 
de caracterizar acréscimo patrimonial. 3. A indenização por danos 
morais e materiais não aumenta o patrimônio do lesado, apenas o 
repõe, pela via da substituição monetária, ao statu quo ante. (...) 6. 
Recurso especial não provido. (destacamos)306 
 
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. 
INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. REVISÃO DA VERBA 
FIXADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 07/STJ. 
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PAGAMENTO A 
SERVIDOR PÚBLICO A TÍTULO DE AUXÍLIO-CRECHE. 
NATUREZA. REGIME TRIBUTÁRIO DAS INDENIZAÇÕES. 1. O 
imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza tem como 
fato gerador, nos termos do art. 43 e seus parágrafos do CTN, os 
"acréscimos patrimoniais", assim entendidos os acréscimos ao 
patrimônio material do contribuinte. 2. No caso, os valores recebidos a 
título de "auxílio-creche", possuem natureza indenizatória e não 
representam acréscimo patrimonial, já que constituem simples 
reembolsos de despesas efetuadas pelos servidores por conta de 
obrigação legalmente imposta à Administração Pública. 3. Recurso 
especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. 
(destacamos)307 
 

Como se percebe, o problema, nesses casos, é a própria ausência 

do fato que dá ensejo ao pagamento do tributo. O acontecimento relatado na 

norma individual e concreta não preenche as características previstas na 

hipótese da regra-matriz e o resultado é a impossibilidade de constituição da 

relação jurídica correspondente. 

 

 

 

                                                 
306  STJ, 2ª Turma, REsp 1068456/PE, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 01.07.09. 
307  STJ, 1ª Turma, REsp 1019017/PI, Rel. Min. Teori Albino Zawaski, DJ 29.04.09. 
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4.5.1.5.4.3. Divergências quanto ao valor do imóvel para fins 

de cobrança do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis (não 

comprovação da base de cálculo do tributo – erro de fato) 

 

Ao efetuar o lançamento, constituindo uma relação jurídica 

tributária, o agente público é obrigado não apenas a descrever base de cálculo 

idêntica àquela prevista na regra-matriz de incidência tributária, mas também a 

apresentar provas de que tal base de cálculo efetivamente se verificou. 

Ciente dessa peculiaridade, o Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do REsp 1143625, determinou o retorno dos autos à origem para 

analisar se a base de cálculo utilizada para calcular o Imposto sobre 

Transmissão Causa Mortis está ou não amparado em provas:  

 
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE 
TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. REEXAME DE CONTRATO E 
DE FATOS. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. REVISÃO DO 
LANÇAMENTO POR ERRO DE FATO (VALORAÇÃO DO 
IMÓVEL). POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que a proprietária de 
imóvel rural pretendia dividi-lo e beneficiar seus dois únicos herdeiros: 
um casal de filhos. 2. Para isso, formalizou contrato de compra e venda de 
50% do imóvel, ajustando o valor de R$ 3.146.000,00. No mesmo 
instrumento, doou à filha os direitos relativos ao valor da venda, a título 
de adiantamento da legítima, com a concordância do outro filho. 3. 
Ocorre que a genitora faleceu antes da conclusão da divisão do imóvel. A 
alíquota estadual sobre doações é de 2%, e a incidente sobre transmissão 
causa mortis é de 4% (questão incontroversa). 4. O filho apresentou em 
juízo guia de recolhimento do Imposto Estadual sobre Transmissão Causa 
Mortis, relativo à sua metade do imóvel, cujo valor seria R$ 1.464.196,82. 
[...] 6. O Tribunal de origem considerou que a filha teria recebido sua 
metade por doação, incidindo a alíquota de 2% sobre o valor da venda 
realizada antes do falecimento da mãe, qual seja, R$ 3.146.000,00 (e não 
sobre o valor declarado pela contribuinte). O filho teria recebido sua 
metade por transmissão causa mortis, de modo que se aplicou a alíquota 
de 4% sobre o valor de preenchimento da guia, qual seja, R$ 
1.464.196,82. O valor da parcela do filho não poderia ser revisto, pois 
teria sido fornecido pela própria autoridade fiscal. 7. O Estado impugna o 
acórdão e defende que a referida parcela da filha deve ser tributada pela 
alíquota de 4%, pois houve transmissão causa mortis, e não doação, 
considerando que a propriedade somente foi adquirida após o falecimento 
da genitora. Ademais, defende que a tributação sobre a mencionada parte 
do filho leve em consideração o mesmo valor da parte de sua irmã, ou 
seja, R$ 3.146.000,00. [...] No entanto, não há como o STJ afirmar que 
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o valor suscitado pelo Fisco para a parcela do imóvel herdada pelo 
filho está correto (R$ 3.146.000,00, a mesma importância atribuída à 
metade da irmã). 16. O fato de 50% da área ter sido transmitida ao 
filho não significa que seu valor equivalha ao da metade da filha, pela 
simples razão de que a avaliação não é necessariamente uniforme. É 
comum que uma parte de um imóvel valha mais que outra, ainda que 
a metragem seja idêntica, por conta de características topográficas, 
de qualidade do solo, de benfeitorias etc. 17. Ademais, não consta do 
acórdão recorrido que o bem é o único deixado pela falecida. 18. Assim, 
os autos devem retornar à origem para que, admitido o reexame da base 
de cálculo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis em relação ao 
filho, a Corte Estadual avalie, efetivamente, os valores apresentados pelo 
Estado e decida a respeito. 19. Recurso Especial parcialmente conhecido 
e, nessa parte, parcialmente provido.308 
 

Como se percebe, duas eram, basicamente, as questões 

discutidas nos autos: (i) se, em relação a um dos herdeiros, ocorreu o fato que 

dá ensejo ao pagamento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou sobre 

doação;309 e (ii) relativamente ao segundo herdeiro, em que não há dúvidas 

sobre a incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis, qual seria a 

base de cálculo do tributo. 

O problema, no entanto, não era propriamente de subsunção do 

relato da norma individual e concreta em face do que dispõe a regra-matriz de 

incidência. Tratando-se de Imposto sobre Transmissão de Propriedade, a base 

de cálculo só poderia corresponder ao valor do bem transmitido. O problema 

era determinar qual exatamente era esse valor, o que demanda a análise das 

provas apresentadas pelas partes. 

                                                 
308  STJ, 2ª Turma, REsp 1143625/MS, Min. Herman Benjamin, DJ 11/12/2009. 
309  De acordo com o que estabelece o art. 155, I, da Constituição da República, compete aos 

Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre “transmissão causa mortis e doação, de 
quaisquer bens ou direitos”, denominado pela doutrina como ITCMD. Esse dispositivo 
constitucional, todavia, encerra uma autorização para instituir dois impostos distintos: um 
que incide sobre a transmissão de propriedade em decorrência do falecimento do titular e 
outro cujo fato gerador é a transmissão de propriedade por doação. Falamos que se trata de 
dois impostos porque, como bem ensina Paulo de Barros Carvalho, a identificação do tipo 
tributário se dá pela associação lógica entre hipótese de incidência e base de cálculo. (Cf. 
Curso de direito tributário, p. 29) 



 

 

 

215 

O relato da norma, portanto, não estaria, em princípio, em 

desacordo com o que dispõe a RMIT, pois indica-se como base de cálculo um 

valor que, supostamente, corresponde ao bem transmitido (R$ 1.464.196,82). 

As provas, contudo, apontam, em princípio, para situação diversa, ou seja, 

para base de cálculo bem superior àquela inicialmente indicada (R$ 

3.146.000,00). 

Justamente por se tratar de matéria que envolve o reexame de 

prova –erro de fato – é que o Superior Tribunal de Justiça determinou que o 

caso fosse reexaminado pelo juízo de origem. Afinal, esta E. Corte, por força 

do que estabelece a Súmula nº 7,310 não está autorizada a reexaminar as provas 

apresentadas pelas partes. 

 

4.5.1.5.4.4. Exigência do ICMS sobre demanda contratada, 

não energia consumida (utilização de base de cálculo diversa 

daquela prescrita pela RMIT – erro de direito) 

 

A base de cálculo é grandeza instituída na conseqüência da 

regra-matriz tributária e que, combinada à alíquota, determina o valor da 

prestação pecuniária devida pelo sujeito passivo ao sujeito ativo. 

Uma das principais funções da base de cálculo é dimensionar os 

comportamentos descritos no seu antecedente. Não é possível, portanto, que 

um tributo possua uma base de cálculo que traduza “uma grandeza que não 

seja ínsita na materialidade de sua hipótese de incidência”.311 Assim, se um 

tributo tem como hipótese de incidência o fato de alguém auferir renda, sua 

base de cálculo deverá, necessariamente, corresponder à renda auferida.  

                                                 
310  Súmula nº 7. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 
311  ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 111. 
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Partindo dessa premissa, é possível concluir que a base de 

cálculo do ICMS, quando tem como “fato gerador” a produção, a importação, 

a circulação, a distribuição e o consumo de energia elétrica,312 será o valor da 

energia elétrica objeto dessas operações. 

É muito comum, no entanto, que grandes empresas contratem 

diretamente com as respectivas concessionárias de energia elétrica uma 

reserva de potência fixa, denominada demanda contratada. Referida demanda 

representa uma quantidade mínima de energia que deverá ser fornecida pela 

concessionária mediante o pagamento de um preço previamente ajustado; em 

contrapartida, naquilo que ultrapassar a potência de energia contratada, haverá 

cobrança extra por parte da fornecedora. 

Surgiram, então, questionamentos quanto à base de cálculo 

possível do ICMS nestas situações: deveria corresponder ao valor da demanda 

contratada (colocada à disposição) ou ao o valor da demanda efetivamente 

consumida (que vem devidamente discriminada nas faturas)? 

O Superior Tribunal de Justiça, quando instado a se manifestar, 

consolidou o entendimento no sentido de que a base de cálculo do ICMS, 

nesta hipótese, poderia corresponder tão-somente ao valor da energia 

efetivamente consumida, uma vez que a hipótese de incidência do tributo 

corresponde ao “consumo de energia elétrica”: 

 

                                                 
312  Como destaca Roque Antônio Carrazza; “A sigla ‘ICMS’ alberga pelo menos cinco impostos 

diferentes, a saber: a) o imposto sobre operações mercantis (operações relativas à circulação 
de mercadorias), que, de algum modo, compreende o que nasce da entrada de mercadorias 
importadas do exterior; b) o imposto sobre serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal; c) o imposto sobre serviços de comunicação; d) o imposto sobre produção, 
importação, circulação, distribuição ou consumo de lubrificantes e combustíveis líquidos e 
gasosos e de energia elétrica; e e) o imposto sobre a extração, circulação, distribuição ou 
consumo de minerais. Dizemos diferentes porque estes tributos têm hipóteses de incidência e 
bases de cálculo diferentes. Há, pois, pelo menos cinco núcleos distintos de incidência do 
ICMS.” (ICMS. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 34-35) 
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TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA DE 
POTÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE TARIFA CALCULADA 
COM BASE EM DEMANDA CONTRATADA E NÃO UTILIZADA. 
INCIDÊNCIA SOBRE TARIFA CALCULADA COM BASE NA 
DEMANDA DE POTÊNCIA ELÉTRICA EFETIVAMENTE 
UTILIZADA. 1. A jurisprudência assentada pelo STJ, a partir do 
julgamento do REsp 222.810/MG (1ª Turma, Min. José Delgado, DJ de 
15.05.2000), é no sentido de que "o ICMS não é imposto incidente sobre 
tráfico jurídico, não sendo cobrado, por não haver incidência, pelo fato de 
celebração de contratos", razão pela qual, no que se refere à contratação 
de demanda de potência elétrica, "a só formalização desse tipo de contrato 
de compra ou fornecimento futuro de energia elétrica não caracteriza 
circulação de mercadoria". Afirma-se, assim, que "o ICMS deve incidir 
sobre o valor da energia elétrica efetivamente consumida, isto é, a que for 
entregue ao consumidor, a que tenha saído da linha de transmissão e 
entrado no estabelecimento da empresa". 2. Na linha dessa jurisprudência, 
é certo que "não há hipótese de incidência do ICMS sobre o valor do 
contrato referente à garantia de demanda reservada de potência". Todavia, 
nessa mesma linha jurisprudencial, também é certo afirmar, a contrario 
sensu, que há hipótese de incidência de ICMS sobre a demanda de 
potência elétrica efetivamente utilizada pelo consumidor. 3. Assim, para 
efeito de base de cálculo de ICMS (tributo cujo fato gerador supõe o 
efetivo consumo de energia), o valor da tarifa a ser levado em conta é o 
correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada no período 
de faturamento, como tal considerada a demanda medida, segundo os 
métodos de medição a que se refere o art. 2º, XII, da Resolução ANEEL 
456/2000, independentemente de ser ela menor, igual ou maior que a 
demanda contratada. 4. No caso, o pedido deve ser acolhido em parte, 
para reconhecer indevida a incidência do ICMS sobre o valor 
correspondente à demanda de potência elétrica contratada mas não 
utilizada. 5. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito ao 
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.313 
 

Com este entendimento, o STJ acabou por delimitar um dos 

critérios da regra-matriz de incidência do ICMS – qual seja, o quantitativo, 

especificamente no que se refere à base de cálculo – e, como consequência, 

estabeleceu um dos limites materiais a serem observados pelos agentes 

públicos no momento de constituir o crédito tributário pelo lançamento. 

Portanto, será viciado todo e qualquer lançamento que introduzir 

no sistema uma norma individual e concreta cujo consequente prescreva o 

dever de pagar ICMS com base no valor da demanda contratada de energia 
                                                 
313  REsp 960476/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 11/03/2009, DJe 13/05/2009. 

Esse posicionamento,inclusive, já foi devidamente sumulado pelo Tribunal nos seguintes 
termos: Súmula STJ nº 391. O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica 
correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada. 
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elétrica. Trata-se, como se vê, de um problema de subsunção e, portanto, pode 

ser qualificado como um erro de direito.  

 

4.5.2. Os vícios a que está sujeito o lançamento e os elementos essenciais 

do Auto de Infração 

 

Ao analisar a legislação que disciplina, no âmbito federal, a 

lavratura de Autos de Infração – os quais, como já vimos, trazem em seu bojo 

tanto a norma do lançamento quanto uma norma que constitui certa penalidade 

– verifica-se que ela condiciona sua validade à presença dos seguintes 

elementos:314 (i) a qualificação do autuado; (ii) o local, a data e a hora da 

lavratura; (iii) a descrição do fato; (iv) a disposição legal infringida e a 

penalidade aplicável; (v) a determinação da exigência e a intimação para 

cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias; e (vi) a assinatura do autuante 

e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.315 

 

                                                 
314  Art. 10 do Decreto nº 70.235/72. 
315  Semelhante é a regulamentação imposta pela legislação paulista, a qual prevê o seguinte:  

Lei nº 13.457/09 
Art. 34. O auto de infração conterá, obrigatoriamente: 
I – a identificação da repartição fiscal competente e o registro do dia, hora e local da 
lavratura; 
II – a identificação do autuado; 
III – a descrição do fato gerador da obrigação correspondente e das circunstâncias em que 
ocorreu; 
IV – a determinação da matéria tributável e o cálculo do montante do tributo devido e da 
penalidade cabível; 
V – a indicação dos dispositivos normativos infringidos e dos relativos às penalidades 
cabíveis; 
VI – a indicação do prazo para cumprimento da exigência fiscal ou para apresentação da 
defesa; 
VII – o nome legível e a assinatura do Agente Fiscal de Rendas autuante, dispensada esta 
quando grafada por meio eletrônico, nas situações expressamente previstas pela Secretaria da 
Fazenda. 
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Como regra, esses requisitos são considerados como meramente 

procedimentais, em nada se relacionando com a substância do ato de 

lançamento – ou seja, com a norma individual e concreta por ele introduzida. 

Essa conclusão, todavia, não resiste a uma análise mais cuidadosa.  

É verdade que as normas jurídicas não equivalem aos 

documentos elaborados pelos sujeitos participantes do sistema jurídico, mas 

sim ao sentido que se constrói a partir do contato com essa base empírica. Isso, 

todavia, em nada diminui a importância desses suportes materiais na fixação 

do conteúdo das normas jurídicas. 

O texto, enquanto suporte físico, é o único dado objetivo de que 

dispõe a comunidade jurídica para a construção das normas jurídicas e, nessa 

qualidade, serve como importante instrumento de controle das interpretações 

adotadas pelos participantes do sistema no momento da aplicação dessas 

normas. 

Não há, pois, como considerar os requisitos para elaboração do 

suporte físico do lançamento como aspectos que não interferem na 

composição dessa norma ou da regra por ela introduzida. Afinal, serão a base 

para a construção dessas normas. 

Se o Auto de Infração não indica, por exemplo, o local, a data e a 

hora em que foi lavrado, como poderia o intérprete determinar se o sujeito 

competente observou o prazo prescrito na legislação para introduzir essa 

norma no sistema? Como determinar, por outro lado, quem é o sujeito passivo 

do tributo se não houver a qualificação do autuado? 

Como é possível perceber, é a observância desses requisitos que 

permite ao intérprete construir a norma do lançamento, bem como a regra por 
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ele introduzida, e, assim, verificar se o exercício da competência se deu de 

maneira regular (ou não). Afinal, é a partir deles que se determina:  

(i) o sujeito que produziu o lançamento; 

(ii)  o procedimento mediante o qual essa regra foi produzida 

(iii)  as condições de espaço e tempo em que se deu a enunciação; e 

(iv) a matéria sobre a qual dispõe – norma individual e concreta. 

Não é por outro razão que o legislador prevê, expressamente, que 

a não observância desses requisitos eiva de nulidade o lançamento, não 

podendo este ser aplicado ao caso concreto. 

É importante destacar, todavia, que os Tribunais 

Administrativos, em diversas oportunidades, consideram válidos os 

lançamentos efetuados (não havendo, pois, que se falar de nulidade), a 

despeito de tais requisitos não terem sido observados. Vejamos alguns 

exemplos: 

 
NORMAS PROCESSUAIS – NULIDADE FORMAL – ERRO NA 
QUALIFICAÇÃO DO AUTUADO. Não configura erro na eleição do 
sujeito passivo a hipótese em que, embora formalizado em nome da 
incorporada, não se evidencia qualquer prejuízo ao exercício do 
direito de defesa da recorrente, representada pelo mesmo funcionário 
em todas as fases do processo, desde a fiscalização até o julgamento 
de segunda instância.316 
 
ENQUADRAMENTO LEGAL - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - 
Ainda que existente, erro no enquadramento legal do Auto de Infração 
não seria o bastante, por si só, para acarretar a nulidade das 
exigências, quando a descrição dos fatos, que dele é parte integrante, e 
os cálculos efetuados pelo fisco para encontrar a matéria tributável 
permitem ao autuado o conhecimento por inteiro do ilícito que lhe é 
imputado.317 
 

                                                 
316  CARF, Câmara Superior, ACÓRDÃO 01-05.113, DJ 09/10/2004. 
317  1º CC, 7ª Câmara, ACÓRDÃO 107-09.587, DJ 16/12/2008. 



 

 

 

221 

Como regra, os lançamentos são mantidos por ausência de 

prejuízo para o sujeito passivo. Quer dizer, considera-se que a não observância 

dos requisitos prescritos pela legislação não trouxe prejuízos à defesa e, por 

essa razão, não haveria fundamento para declarar inválido o lançamento 

efetuado. Mais a frente veremos que esta é uma das principais razões pelas 

quais muitos lançamentos, apesar de viciados, são considerados válidos após o 

procedimento de revisão. 

 

4.5.4. Os vícios no lançamento sob a perspectiva da teoria dos atos 

administrativos 

 

No capítulo III deixamos claro que o lançamento – enquanto 

norma geral e concreta que constitui o crédito tributário mediante a introdução 

de outra regra no sistema – se enquadra na categoria dos atos administrativos.  

Ao tratar da intimidade estrutural dos atos administrativos em 

geral, Celso Antônio Bandeira de Mello distingue os elementos e pressupostos 

dessas espécies normativas.  

Elementos do ato, em conjunto com os pressupostos de 

existência, seriam os requisitos necessários para que o ato possa ser 

considerado como integrante do sistema jurídico, enquadrando-se na espécie 

“ato administrativo”. Qualquer vício relacionado a esses critérios não 

prejudica, pois, a validade do ato, mas sua própria existência jurídica.  

De fato, não há como falar em norma jurídica (significação) se 

não há suporte físico (conteúdo + forma), já que o ponto de partida para a 
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construção das significações é justamente o plano da expressão,318 significa 

dizer, as estruturas morfológicas e gramaticais por meio das quais o intérprete 

inicia o processo de interpretação.  

Portanto, se ausentes os chamados “elementos do ato”, será 

impossível construir uma norma jurídica e, como consequência, ficará 

prejudicado qualquer questionamento quanto à existência ou não de vício na 

sua produção. 

O mesmo se verifica quando ausentes os pressupostos de 

existência do ato administrativo (pertinência à função administrativa e objeto). 

Isso porque referidos pressupostos são responsáveis por distinguir o ato 

administrativo das demais normas que integram o sistema jurídico positivo, ou 

seja, por enquadrar ou não de uma norma na categoria dos atos 

administrativos. Portanto, se uma norma não observa esses pressupostos, não 

pode ser classificada como ato administrativo. Como consequência, fica 

prejudicada a análise de vícios no ato administrativo, pois não estamos diante 

dessa espécie normativa. 

O lançamento, como já ressaltamos, é uma norma jurídica como 

outra qualquer, mas se distingue justamente pelo fato de: (i) ser produzido por 

uma autoridade administrativa (pertinência à função administrativa); e (ii) 

introduzir no sistema uma norma individual e concreta que resulta da 

aplicação da regra-matriz de incidência tributária (objeto). Enquadra-se, pois, 

na categoria dos atos administrativos. 

                                                 
318  “[...] Ora, como todo texto tem um plano de expressão, de natureza material, e um plano de 

conteúdo, por onde ingressa a subjetividade do agente para compor as significações da 
mensagem, é pelo primeiro, vale dizer, a partir do contacto com a literalidade textual, com o 
plano dos significantes ou com o chamado plano da expressão, como algo objetivado, isto é, 
posto intersubjetivamente, ali onde estão as estruturas morfológicas e gramaticais, que o 
intérprete inicia o processo de interpretação, propriamente dito, passando a construir os 
conteúdos significativos dos vários enunciados ou frases prescritivas para, enfim, ordená-los 
na forma estrutural das normas jurídicas, articulando essas entidades para construir um 
domínio.” (Paulo de Barros Carvalho, Curso de direito tributário, p. 112) 
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Firme nessa premissa, podemos analisar a validade desse ato 

mediante a análise dos seguintes pressupostos: (i) sujeito; (ii) motivo; (iii) 

requisitos procedimentais; (iv) finalidade; e (v) causa. 

 

4.5.4.1. Vícios quanto ao sujeito  

 

A questão do sujeito competente para produzir o lançamento não 

se relaciona apenas à sua validade, mas também em relação à sua existência. 

Afinal, é pressuposto de existência do lançamento o fato de ter sido produzido 

por uma autoridade administrativa.  

De fato, para determinar se estamos ou não diante de um 

lançamento é indispensável que o agente integre a Administração Pública, 

conforme prescreve o art. 142 do CTN. Contudo, isso não quer dizer que o 

lançamento é válido. Para isso, é necessário verificar se esse agente possui 

competência específica para a prática desse ato e se está no exercício dessa 

específica função. 

Essa questão já foi trabalhada quando tratamos dos vícios 

subjetivos, sob a perspectiva da norma de competência. Entretanto, para que 

fique clara a distinção entre os requisitos de existência e validade do 

lançamento, voltemos a um exemplo já citado de vício subjetivo: lançamento 

praticado por agente da administração no exercício de função julgadora.  

Os agentes a quem compete efetuar o lançamento por vezes são 

chamados a colaborar com a Administração pública no exercício de outras 

funções que não a fiscalização e constituição de créditos tributários. Portanto, 

se, no exercício dessas outras atividades, efetuar um lançamento, este será 

existente, porque praticado por agente administrativo, mas viciado, posto que 
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a pessoa responsável por introduzi-lo no sistema não estava autorizada a 

praticar tal conduta naquela situação.  

 

4.5.4.2. Vícios quanto ao motivo 

 

A finalidade do lançamento tributário, como já destacamos, é 

constituir uma relação jurídica tributária, permitindo, assim, que possa ser 

exigido o pagamento do tributo pelo sujeito passivo. O que motiva sua 

produção é, portanto, a verificação de um acontecimento que, nos termos da 

lei, dá ensejo ao pagamento do tributo.319  

A Lei Complementar nº 87/96, por exemplo, estabelece que, uma 

vez realizada uma operação de circulação de mercadoria, deverá ser exigido o 

pagamento do ICMS por aquele que realizou tal operação. O motivo, pois, 

para que se constitua o dever de pagar o ICMS mediante o lançamento, é a 

ocorrência de uma operação de circulação de mercadoria. 

Como é possível perceber, o motivo para a prática do 

lançamento é, sempre, a constatação de um evento que preenche as 

características do acontecimento previsto abstratamente na hipótese da regra-

matriz de incidência tributária por meio dos critérios material, temporal e 

espacial. Deverá, portanto, estar sempre previsto em lei.320 

                                                 
319  “Motivo é o pressuposto de fato que autoriza ou exige a prática do ato. [...] O motivo pode ser 

previsto em lei ou não. Quando previsto em lei, o agente só pode praticar o ato se houver 
ocorrido a situação prevista. Quando não há previsão legal, o agente tem liberdade de escolha 
da situação (motivo) em vista da qual editará o ato.” (Celso Antônio Bandeira de Mello, 
Curso de direito administrativo, p. 364) 

320  De fato, no lançamento tributário, é indispensável que o motivo esteja expressamente 
previsto em lei. Isso porque, por força do que estabelece o art. 150, I, da Constituição da 
República, é indispensável a previsão em lei de todos os elementos da regra-matriz de 
incidência de um tributo, incluindo-se, aí, os critérios material, temporal e espacial, 
responsáveis por estabelecer as características do acontecimento que, se verificado, dará 
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Levando em consideração que o motivo do lançamento está 

previsto abstratamente na lei que institui o tributo, vícios relacionados a esse 

requisito serão verificados mediante a comparação da previsão abstrata e do 

acontecimento enunciado pelo agente competente como motivo para a prática 

do ato.  

Tal comparação, todavia, envolve a análise não apenas do 

acontecimento que o agente competente descreve como ocorrido, mas também 

as provas que amparam tal descrição. Por exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

No exemplo citado, não há incompatibilidade entre a hipótese da 

RMIT e o antecedente da norma individual e concreta introduzida pelo 

lançamento. As provas, contudo, comprovam que, na realidade, o 

acontecimento descrito no antecedente da norma individual e concreta não 

ocorreu. Falta, pois, motivo para a prática do ato. 

                                                                                                                                          
ensejo ao pagamento de um tributo. Como assevera Roque Antônio Carrazza: “[...] só a lei 
pode criar deveres instrumentais tributários, regular a época e forma de pagamento dos 
tributos, definir a competência administrativa dos órgãos e repartições que vão lançá-los, 
cobrá-los e fiscalizar seu pagamento, descrever infrações tributárias, cominando-lhes as 
sanções cabíveis, e assim por diante.” (Curso de direito constitucional tributário, p. 249) 

RMIT 
Hipótese 

Dado o fato 
de auferir 

renda 

Consequente 
Deve ser o 

dever de pagar 
IR 

Norma 
introduzida 

(lançamento) 

Antecedente 
Determinada 

pessoa 
auferiu renda 
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Os exemplos de vício no motivo do ato já foram apresentados 

quando tratamos dos vícios materiais, sob a perspectiva da norma de 

competência. Todos os vícios relacionados ao antecedente da norma 

introduzida pelo lançamento são defeitos quanto ao motivo do ato.  

 

4.5.4.2.1. Motivo X motivação 

 

Motivo e motivação são duas realidades que não se confundem. 

O motivo, como já vimos, é o fato que serve de suporte para a prática do ato. 

A motivação, em contrapartida, é a exposição desse motivo, o que é feito 

mediante a indicação: 321 (i) da norma na qual está previsto, abstratamente, o 

motivo para a prática do ato, autorizando, pois, a sua produção; (ii) do evento 

concreto que preenche as características descritas na hipótese da regra 

abstrata, motivando a prática do ato concretamente; e (iii) das provas que 

demonstram a ocorrência desse evento.322 

Como é possível perceber, a motivação nada mais é do que a 

formalização dos motivos (abstrato e concreto) para a prática do ato 

administrativo. Trata-se, pois, de um requisito procedimental, cuja 

inobservância acarreta a invalidade do ato.  
                                                 
321  “Não se confunde o motivo do ato administrativo com a ‘motivação’ feita pela autoridade 

administrativa. A motivação integra a ‘formalização’ do ato, sendo um requisito formalístico. 
É a exposição dos motivos, a fundamentação na qual são enunciados (a) a regra de Direito 
habilitante, (b) os fatos em que o agente se estribou para decidir e, muitas vezes, 
obrigatoriamente, (c) a enunciação da relação de pertinência lógica entre os fatos ocorridos 
e o ato praticado.” (Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de direito administrativo, p. 
366-367) 

322  “[...] Enquanto o motivo é pressuposto fático do ato, representado pela ‘ocorrência da vida 
real que satisfaz a todos os critérios identificadores tipificados na hipótese tributária’, a 
motivação compõe o próprio ato administrativo, consistindo na descrição do motivo do ato, 
situada no antecedente da norma individual e concreta. Tratando-se de ato de lançamento, o 
motivo é o evento tributário, ao passo que a motivação constitui o fato jurídico 
correspondente. O mesmo se verifica no ato de aplicação de penalidade: o motivo é o evento 
ilícito, sendo o fato da ilicitude introduzido no universo jurídico pela motivação.” (Fabiana 
Del Padre Tomé, A prova no direito tributário, p. 284) 
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Quando tratamos dos requisitos prescritos em lei para elaboração 

do Auto de Infração já tratamos dessa questão, mas não custa repetir: muitos 

dos requisitos procedimentais dizem respeito à formalização de requisitos 

outros que, igualmente, informam a validade ou invalidade da norma. 

Quando, por exemplo, a lei determina que deve ser indicado o 

sujeito passivo do tributo, ou seja, a pessoa que deve pagar o crédito 

constituído pelo lançamento, estabelece um requisito procedimental. Todavia, 

a indicação do sujeito passivo influencia, também, na validade material da 

norma, pois diz respeito a um dos elementos da relação jurídica tributária e 

que deve espelhar a previsão abstrata do consequente da regra-matriz de 

incidência tributária. 

Problema semelhante se verifica em relação à motivação. Ao 

motivar um ato, o agente público externa o motivo para a sua prática. Ou seja: 

ao mesmo tempo que observa um requisito procedimental, possibilita, 

também, que se verifique o cumprimento de um requisito material (motivo). 

A ausência de motivação, de qualquer sorte, acarreta a 

invalidade do ato administrativo do lançamento, conforme já decidiu o 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais: 

 
NULIDADE DO LANÇAMENTO. O auto de infração em causa não 
contém a data nem a hora de sua lavratura, exigidas pelo art. 10, II, do 
Decreto 70.2.35/72, o que, por si, eiva o auto de nulidade. Para além 
disso, incontornável nulidade inquina o auto em dissídio por falta 
de qualificação dos responsabilizados e de motivação em relação a 
esses. Os responsabilizados tiveram de reagir sem feitura da 
Representação Fiscal de responsabilidade solidária deles e, pois, sem 
conhecerem da motivação ou dos fundamentos para tanto. A 
impugnação fora apresentada em 5 de agosto de 200.3 e o Termo de 
Apresentação de Documentos e de Representação Fiscal de 
Responsabilidade Solidária é datado de 28 de outubro de 2003 e . 
juntado aos autos em 7 de janeiro de 2004. Sequer consta nos autos a 
cientificação da Representação Fiscal de Responsabilidade Solidária. 
Flagrante a nulidade da exigência fiscal em relação aos 
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responsabilizadas, com evidente cerceamento do direito de ampla 
defesa.323 
 

Tal entendimento decorre da garantia constitucional ao 

contraditório e à ampla defesa. Afinal, não pode o sujeito passivo se insurgir 

contra a exigência fiscal se não dispõe de elementos suficientes para 

determinar em que consiste essa exigência, se ela encontra amparo na lei, se 

há provas da ocorrência do fato gerador do tributo etc. 

Vale ressaltar, por fim, que há inúmeros precedentes 

jurisprudenciais no sentido de que a falta de indicação do dispositivo legal que 

fundamenta o lançamento não é causa para sua invalidade. A razão para tanto 

seria a ausência de prejuízo ao sujeito passivo, pois os motivos para a prática 

do ato estariam externados em outras passagens, como, por exemplo, na 

descrição do fato concreto que motivou a constituição do crédito tributário.324 

A ausência de prejuízo, como veremos mais a frente, é um dos 

principais fundamentos eleitos pelos órgãos julgadores administrativos para 

afastar as alegações de invalidade do lançamento. Contudo, aferir a presença 

ou não de prejuízo não é tão simples quanto parece, representando um 

considerável desafio para o intérprete. 

 

 

 

 

                                                 
323  CARF, 1ª Seção, 3ª Turma da 1ª Câmara, ACÓRDÃO 1103-00.214, DJ 19/05/2010. 
324  FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL PARA ARBITRAMENTO DE 

TRIBUTO. DESCRIÇÃO CLARA E SUFICIENTE DOS FATOS. AUSÊNCIA DE 
PREJUÍZO À DEFESA. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. A falta de indicação do 
dispositivo legal para arbitramento de tributo não resulta, por si só, a nulidade do lançamento 
quando a descrição dos fatos é detalhadamente suficiente para assegurar o exercício do 
direito de defesa. (CARF, Câmara Superior, 2ª Turma da 2ª Câmara, ACÓRDÃO 9202-
00.799, DJ 10/05/2010) 
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4.5.4.3. Vícios quanto ao procedimento 

 

Os requisitos procedimentais dizem respeito ao conjunto de atos 

preparatórios previstos em lei como necessários para a elaboração do 

lançamento. Esses requisitos já foram devidamente analisados no item 4.5.1.2.  

 

4.5.4.4. Vícios quanto à finalidade 

 

A finalidade do lançamento é tornar possível que se exija, 

juridicamente, o pagamento do tributo previsto em lei. Haverá vício em 

relação a esse requisito quando o lançamento for realizado para atingir 

finalidade diversa. 

A utilização de uma competência para atingir uma finalidade 

diversa daquela prescrita pela lei é comumente denominada pela doutrina 

como desvio de poder.  

De acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello, duas são as 

modalidades de desvio de poder: (i) na primeira, o agente pratica um ato que 

lhe compete, mas para atingir finalidade alheia ao interesse público, ou seja, 

para alcançar um fim pessoal; (ii) na segunda, essa competência é praticada 

para atender uma finalidade pública, mas não aquela própria da competência 

utilizada.325 

                                                 
325  “O vício de desvio de poder, como assentam os doutos, pode apresentar-se sob dupla 

modalidade. Em uma delas, o agente administrativo, servindo-se de uma competência que em 
abstrato possui, busca uma finalidade alheia a qualquer interesse público. Neste caso atua 
para alcançar um fim pessoal, que tanto pode ser de perseguição a alguém como de 
favoritismo ou mesmo para atender um interesse individual do próprio agente. Em outra 
modalidade, manejando também uma competência que em abstrato possui, busca atender 
uma finalidade pública que, entretanto, não é aquela própria, específica, da competência 
utilizada. Aí ter-se-á valido de uma competência inadequada, de direito, para o atingimento 
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Teremos, pois, desvio de poder no lançamento (vício quanto ao 

requisito finalístico) nas hipóteses em que o agente público constituir um 

crédito tributário não para tornar possível sua exigência, mas sim para 

compelir determinada pessoa jurídica a recolher outro tributo ou para dificultar 

o exercício de suas atividades sociais. 

Isso, no entanto, não quer dizer necessariamente que o 

lançamento é inválido. Ainda que o crédito tributário tenha sido constituído 

por finalidade diversa – ou seja, o agente não efetuou o lançamento a fim de 

possibilitar a exigência – o fato é que o lançamento será válido se: (i) ele for o 

sujeito competente para realizar o lançamento; (ii) tiver observado o 

procedimento e as coordenadas de espaço e local previstas na norma de 

competência; e (iii) a norma individual e concreta por ele introduzida se 

subsumir aos critérios da regra-matriz de incidência do tributo. 

Afinal, não pode o agente público deixar de constituir o crédito 

tributário quando verifica a ocorrência de um fato que, nos termos da RMIT, 

dá ensejo ao pagamento do tributo. É, pois, irrelevante, neste caso, se o crédito 

foi constituído para prejudicar uma determinada pessoa.  

Em oposição, se o lançamento foi efetuado para constituir um 

crédito que não encontra amparo na lei, mas não ocorreu o fato que dá ensejo 

ao pagamento do tributo, a situação se resolve com a simples comparação da 

norma introduzida em face da RMIT.  

É importante observar, por fim, que qualquer que seja a 

modalidade de desvio de poder, não estaremos diante de exercício de 

competência por sujeito diverso daquele a quem foi conferido tal poder. O 

pressuposto para que ocorra o desvio é que o agente possua competência para 

                                                                                                                                          
da finalidade almejada.” (Celso Antônio Bandeira de Mello, Discricionariedade e controle 
jurisdicional, p. 58-59) 
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praticar o ato em questão, localizando-se o vício, em princípio, na finalidade 

deste ato.  

 

4.5.4.5. Vícios quanto à causa do ato 

 

Causa do ato é a relação de adequação entre o motivo do ato e o 

seu objeto. A cauda do ato, no que se refere ao lançamento, nada mais é do 

que o nexo entre o evento que preenche as características previstas na hipótese 

da RMIT (motivo) e o crédito constituído pelo lançamento (objeto construído 

a partir do conteúdo). Ou seja, é a relação que se estabelece entre o 

antecedente e o consequente da norma individual e concreta introduzida pelo 

lançamento.  

Conforme ensina Lourival Vilanova: “inexiste, [...] no universo 

das proposições jurídicas, necessidade lógica ou factualmente fundada de a 

hipótese implicar a tese ou conseqüência. É a própria norma que [...], 

fundando-se num ato de valoração, estatui como devendo ser que a hipótese 

implique o conseqüente”.326  

De fato, a relação entre antecedente e consequente não é um 

vínculo natural, mas sim uma determinação prescrita pelo próprio direito 

(causalidade jurídica). No entanto, uma vez estabelecida esta relação, esta 

passa a se sujeitar as leis lógicas, segundo as quais, (i) se verificada a hipótese, 

segue-se a consequência; e (ii) se não verificada a hipótese, não se poderá, 

igualmente, falar em consequência. Inversamente, seremos forçados a concluir 

que se não se dá a consequência, necessariamente não se dá a hipótese.327 

                                                 
326  Lourival Vilanova, Estruturas lógicas e o sistema de direito positivo, p. 92. 
327  “[...] uma vez posta a relação, uma vez normativamente constituída, a relação-de-implicação, 

como relação lógico-formal, obedece às leis lógicas. Assim, se se dá a hipótese, segue-se a 
conseqüência; se não se dá a conseqüência, necessariamente não se dá a hipótese (“se p, 



 

 

 

232 

Como se percebe, a hipótese (antecedente) não existe sem a consequência e 

vice-versa.  

A causa do ato espelha justamente essa relação de adequação 

entre esses elementos. Sob essa perspectiva, teremos um vício de causa no 

lançamento quando se rompe essa relação entre a hipótese e a consequência. 

Por exemplo:  

(i) se a norma individual e concreta prevê um antecedente que se 

sobsome à hipótese da RMIT, mas estabelece uma consequência 

diversa daquela prevista na RMIT, há vício de causa, pois a 

hipótese não pode subsistir sem a consequência correspondente 

(se verificada a hipótese, segue-se a consequência); 

(ii)  se a norma individual e concreta prevê um antecedente que não 

se sobsome à hipótese da RMIT, mas estabelece a consequência 

prescrita pela RMIT, há, igualmente, um vício, pois a 

consequência não pode subsistir sem a hipótese (se não 

verificada a hipótese, não se poderá, igualmente, falar em 

consequência).  

Percebe-se, pois, que os vícios relativos à causa serão verificados 

a partir da comparação da norma individual e concreta com a regra-matriz de 

incidência tributária. Se o antecedente e consequente da primeira se sobsomem 

à hipótese e consequência da segunda, não há vício de causa; em caso de 

incompatibilidade, a causa fica prejudicada. 

                                                                                                                                          
então q”, “se não-q, então não-p”). Em simbolismo clássico: se A, então C, se não-C, então 
não-A. Se C tem vários antecedentes, A’, A’’, A’’’, inexiste necessidade formal na construção 
“se não-A’, então não-C”, o que é manifesto, pois pode não ocorrer A’, mas pode ocorrer A’’ 
ou A’’’ , cada um suficiente para implicar o conseqüente. Isto porque, no caso, não há 
bicondicionalidade entre hipótese e tese ou recíproca implicação.” (Lourival Vilanova, 
Estruturas lógicas e o sistema do direito positivo, p. 93) 
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Esses vícios decorrentes da incompatibilidade da norma criada 

em face da norma que a fundamenta já foram analisados no item 4.5.1.5, 

quando tratamos dos vícios materiais sob a perspectiva da regra de 

competência. 

 

4.5.3. A dualidade vícios formais X vícios materiais 

 

Quando nos debruçamos sobre o tema “revisão do lançamento”, 

verificamos que nosso estudo ficará sensivelmente prejudicado se não 

definirmos os conceitos de vício formal e vício material, especialmente em 

razão do destaque que a própria legislação dá a matéria. 

De fato, ao disciplinar a forma como deve ser realizado o 

lançamento – ou seja, como deve ser introduzida norma dessa espécie no 

sistema – o Código Tributário Nacional prescreve, no seu art. 173,328 que a 

Fazenda Pública dispõe dos seguintes prazos exercício dessa competência: 

(i) cinco anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele 

em que o lançamento poderia ter sido efetuado (inc. I); ou  

(ii)  cinco anos contados a partir da data em que se tornar definitiva a 

decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento 

anteriormente efetuado. 

Como se percebe, o legislador entendeu por bem conceder um 

novo prazo de cinco anos para a Fazenda Pública efetuar o lançamento nas 

hipóteses em que o lançamento anterior for anulado por vício formal. 

                                                 
328  Não ignoramos a existência de um outro – previsto no art. 150, § 4º, do CTN – para 

introdução do lançamento, nas hipóteses em que a constituição do crédito cabia, em 
princípio, ao contribuinte. Contudo, deixaremos de mencioná-la nesse momento, por não 
estar relacionada à matéria tratada neste tópico. 
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Não há, portanto, como deixar de oferecer uma definição para tal 

conceito, especialmente num estudo que tem como finalidade analisar a 

revisão de um lançamento, cujo resultado pode levar a anulação do 

lançamento anterior. 

A questão, contudo, não é pacífica na doutrina. Alguns autores 

costumam qualificar os vícios como formais e materiais a depender da espécie 

de norma violada, ou seja, se formal ou material.329 O problema é que também 

há certa imprecisão terminológica ao conceituar essas espécies de normas.330 

                                                 
329  Eurico Marcos Diniz de Santi depura ainda mais essa questão, ao fazer distinções entre vícios 

de direito material e formal e vícios de fato material e formal: “No ato de aplicação do direito 
tem-se dois momentos diversos. De um lado, o momento em que se interpreta a lei material 
do Direito Tributário e se apresenta prova material que diz respeito à aplicação dessa lei ao 
caso concreto, ao chamado fato gerador. De outro lado, tem-se a aplicação da lei que regula o 
procedimento administrativo.  

Posso ter problemas de Direito na interpretação da lei formal – que regula o processo 
administrativo – ou na lei material – que desenha o arquétipo da incidência. Erros na 
aplicação desta última são erros de Direito material na interpretação das hipóteses normativas 
da legislação tributária. Erros de fato material referem-se à prova do fato gerador. Erros de 
direito formal são vícios na aplicação e na interpretação das legislação tributária formal 
administrativa. E, enfim, erros de fato formais são vícios in procedendo, erros materiais no 
exercício do procedimento administrativo-tributário.  

Segue-se a seguinte proposta de classificação, fundamental para arrostar no tema da nulidade 
e anulação no processo administrativo: vícios formais in procedendo (i) de Direito e (ii) de 
fato; vícios materiais in judicando (iiii) de Direito e (iv) de fato. Ou seja: vícios formais na 
aplicação do Direito Formal Tributário e vícios materiais na aplicação do Direito Material 
Tributário. (“Mesa de debates “E” – Processo administrativo.” In: Revista de Direito 
Tributário. São Paulo: Malheiros, 2003, 91:117-138, p. 129) 

330  Marcos Bernardes de Mello, por exemplo, elege como critério de distinção entre as normas 
materiais ou formais o fato de gerarem ou não um direito subjetivo: “A distinção entre norma 
de direito material (também dito direito substancial) e a norma de direito formal, reside na 
natureza da atribuição que delas decorre. As normas de direito material definem, atribuem 
direitos subjetivos […]. As normas de direito formal, diferentemente, não geram direito 
subjetivo, ou transindividuais, mas estabelecem, criam e regulam os instrumentos para que os 
direitos materiais (= substanciais) sejam exercidos.” (Teoria do fato jurídico: plano da 
validade. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 74) 
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Outros, em contrapartida, identificam os vícios materiais com 

eventuais violações às normas que regem a obrigação tributária, reservando a 

locução “vício formal” para designar defeitos na enunciação da norma.331 332 

No capítulo II, já destacamos nosso posicionamento no sentido 

de que serão considerados vícios formais os descompassos entre a hipótese da 

norma de competência e o antecedente da norma decorrente da sua aplicação; 

serão vícios materiais, em contrapartida, aqueles decorrentes da 

incompatibilidade entre os consequentes da norma de competência e da norma 

introduzida. 

É, pois, vício formal a inobservância: (i) do sujeito competente 

para introduzir norma no sistema; (ii) do procedimento prescrito para tanto; 

(iii) do tempo fixado para que ocorra a enunciação (prazo de decadência, no 

caso do lançamento); e (iv) do local prescrito pelo sistema para realização da 

enunciação. 

Vício material, em contrapartida, é todo vício relacionado à 

norma que figura como conteúdo regra introdutora, ou seja, resulta da 

incompatibilidade entre a matéria que o sujeito competente estava autorizado a 

disciplinar e aquela que efetivamente disciplinou. 
                                                 
331  “Resumidamente se pode dizer que o Direito Tributário material, ou substantivo, é o que rege 

a obrigação tributária nos seus elementos essenciais (…). Já o Direito Tributário formal, ou 
administrativo, regula a atividade dos sujeitos passivos e da Administração Tributária para 
que as obrigações tributárias nasçam, desenvolvam-se e se extingam.” (HORVATH, Estevão. 
Lançamento tributário e “autolançamento”. São Paulo: Dialética, 1997, p. 23) 

332  Esse é, também, o posicionamento de Tácio Lacerda Gama: Uma norma de competência, em 
sentido estrito, fundamenta a validade de duas outras normas jurídicas: o instrumento 
introdutor e a norma introduzida. Há licitude quando as normas criadas se ajustam ao que 
prescreve a norma de competência. Sob tal perspectiva, a de existirem dois tipos de normas 
introduzidas, é possível se falar em dois tipos de incompatibilidade, sendo uma delas entre o 
instrumento introdutor com o antecedente da norma de competência, e outra a da norma 
introduzida com o consequente da norma de competência. Para um caso e outro, a doutrina 
convencionou empregar os termos vício de forma e vício de matéria ou, como preferem 
alguns, invalidade formal e invalidade material. Certamente, não se há de falar da existência 
de vício de forma, pura e simplesmente, ou em vício de matéria, porque toda matéria existe 
em função de uma forma e vice-versa. A forma só adquire sentido quando conectada com a 
matéria.” (Competência tributária: fundamentos para uma teoria da nulidade, p. 315) 
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Transpondo tais considerações para o objeto de nossos estudos – 

o lançamento – podemos compor o seguinte esquema: 

Sujeito Agente público a quem cabe 
introduzir a norma no sistema 

Procedimento Requisitos para a enunciação 
válida, como, por exemplo, a 
menção a determinados dados 
no documento que serve de 
suporte para a construção do 
ato-norma de lançamento. 

Tempo Prazo de decadência 

Vícios formais 

Espaço Local onde está localizado o 
contribuinte, como regra 

Vícios materiais 

Matéria Conteúdo do lançamento, ou 
seja, divergências entre a 
norma introduzida e a regra-
matriz de incidência 
tributária. 

 

4.6. Os procedimentos de revisão 

 

Como já ressaltado nos itens precedentes, a revisão do 

lançamento pode ser inaugurada de três formas:  

(i) impugnação do sujeito passivo;  

(ii)  recurso de ofício; ou  

(iii)  iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nas 

hipóteses previstas no art. 149. 

A depender da maneira como a revisão é inaugurada, diverso 

será o procedimento a ser seguido pela autoridade administrativa para 

reexaminar o lançamento e, se for o caso, declarar sua nulidade. Vejamos cada 

uma dessas hipóteses com mais vagar.  
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4.6.1. Impugnação do sujeito passivo 

 

Ao enunciar os direitos e garantias fundamentais, a Constituição 

da República prescreve que “a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito” (art. 5º, XXXV). Com isso, garante a 

todos os cidadãos, aí incluídos os sujeitos passivos tributários, o direito de 

impugnar judicialmente qualquer exigência que considerarem indevidas. 

Mas não é só. O constituinte originário, ao garantir o direito de 

petição aos Poderes Públicos (art. 5ª, XXXIV), autoriza, igualmente, a 

formulação de impugnações administrativas.  

Para eliminar dúvidas quanto à possibilidade de defesa de 

direitos tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito judicial, o texto 

constitucional é expresso ao dispor que, “aos litigantes, em processo judicial 

ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a 

ampla defesa, como os meios e recursos a ela inerentes” (art. 5º, LV). 

Portanto, se o sujeito passivo discordar do lançamento efetuado 

pela Administração, considerando-o viciado, pode insurgir-se contra a 

exigência fiscal tanto administrativa quanto judicialmente.  

 

4.6.1.1. Impugnação administrativa 

 

A Administração Pública, no exercício das funções que lhe são 

próprias, está sujeita, em tudo e por tudo, àquilo que a lei prescreve e a razão 

para tanto é, em certa medida, à forma republicana de governo sob a qual se 

organiza o Estado Brasileiro. 
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De fato, a adoção de um regime republicano é incompatível com 

a idéia de incerteza, impondo a completa previsibilidade, pelos administrados, 

da maneira como se dará a atuação estatal.333 E, como bem observa Geraldo 

Ataliba, “o clima de segurança, certeza, previsibilidade e igualdade (...) só na 

legalidade, generalidade e irretroatividade da lei tem realização”.334  

Ocorre que, além da subordinação àquilo que a lei prescreve, é 

também característica do regime republicano a responsabilização dos agentes 

públicos pelos atos que praticam em desacordo com os preceitos que regulam 

suas atribuições e funções.335 

É por essa razão que a Administração Pública estabelece, dentro 

da sua própria estrutura, diversas modalidades de controle da legitimidade dos 

seus atos, prevenindo, assim, eventuais conflitos ou solucionando-os antes que 

cheguem ao Poder Judiciário.  

O processo administrativo, neste contexto, não é outra coisa 

senão um dos meios de que dispõe a Administração para realizar o controle 

dos atos exarados por seus agentes e, assim, evitar demandas judiciais 

desnecessárias.336  

                                                 
333  “O quadro constitucional que adota os padrões do constitucionalismo – do ideário francês e 

norte-americano instalado no mundo ocidental, nos fins do século XVIII – e principalmente a 
adoção de instituições republicanas, em inúmeros Estados, cria um sistema absolutamente 
incompatível com a surpresa. Pelo contrário, postula absoluta e completa previsibilidade da 
ação estatal pelos cidadãos e administrados.” (ATALIBA, Geraldo. República e 
Constituição. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 171) 

334  República e Constituição, p. 178. 
335  Como afirma Michel Temer: “Aquele que exerce função política responde pelos seus atos. É 

responsável perante o povo, porque o agente público está cuidando da res publica. A 
responsabilidade é corolário do regime republicano.” (Elementos de direito constitucional. 
São Paulo: Malheiros, 1997) 

336  “Com efeito, ante a iniciativa do cidadão de se insurgir contra ato ou decisão de órgãos da 
Administração, inicia-se processo administrativo de controle da legalidade, cuja finalidade é 
expressar a vontade da Administração. Caso declare sua concordância com o pleito do 
contribuinte, torna o ato administrativo ineficaz, evitando demandas judiciais 
desnecessárias.” (Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez Lopez, Processo 
administrativo fiscal federal comentado, p. 25) 
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Diferentemente do processo judicial, a composição dos conflitos 

entre Fisco e sujeito passivo, no âmbito administrativo, não é realizada por um 

julgador imparcial, posto que cabe ao próprio Poder Público dirimir as 

divergências entre as partes.337  

Isso, todavia, não diminui em nada a sua relevância, pois, além 

de evitar que algumas divergências sejam submetidas ao crivo do Poder 

Judiciário – diminuindo, com isso, o número de questões a serem solucionadas 

por esse órgão338 – o processo administrativo comparece, também, como um 

foro altamente especializado para revisão dos atos da Administração e, 

portanto, verificação de vícios na sua produção. 

É importante observar que o processo administrativo, em matéria 

tributária, só tem início se houver iniciativa do contribuinte nesse sentido. 

Contudo, ao impugnar a exigência fiscal, o sujeito passivo estará sujeito a 

algumas limitações. 

Não ignoramos que as discussões quanto à legitimidade das 

exigências fiscais envolvem pelo menos dois tipos de alegações: (i) 

incompatibilidade entre o lançamento e a norma que fundamenta sua 

produção; ou (ii) vícios na própria norma que serve de fundamento para o 

lançamento e que, indiretamente, acabam maculando suas disposições. 

Porém, quando os conflitos tributários se dão no bojo de um 

processo administrativo, parte da discussão fica prejudicada e a razão para 

tanto é relativamente simples: a Administração Pública, a quem cabe julgar 

                                                 
337  “Um dos mais expressivos elementos diferenciadores entre o processo civil contencioso e o 

processo administrativo fiscal resulta da jurisdição, que é exercida no primeiro, mediante um 
juiz natural e imparcial, investido no cargo, enquanto a imparcialidade não é pressuposto de 
validade no processo administrativo, pois o órgão administrativo julgador, imbuído de plenos 
poderes decisórios, é o próprio órgão parte do litígio [...].” (CAIS, Cleide Previtalli. O 
processo tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 243-244) 

338  MACHADO, Hugo de Brito. Mandado de segurança em matéria tributária. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1994, p. 303. 
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tais conflitos nessas hipóteses, está adstrita àquilo que dispõe a lei (em sentido 

estrito), não podendo emitir juízos quanto à sua constitucionalidade ou 

legalidade. Como consequência, não poderá considerar um lançamento viciado 

porque fundamentado em norma que foi produzida ilicitamente.  

Ante o exposto, é possível concluir que a impugnação do sujeito 

passivo só poderá versar sobre vícios existentes no próprio lançamento, sejam 

os vícios relativos ao sujeito que o produziu, ao procedimento adotado na sua 

produção (incluindo-se, aí, as coordenadas de espaço e tempo em que foi 

efetuado) ou à norma introduzida pelo lançamento.  

A forma como deve ser apresentada essa impugnação, bem como 

o procedimento a ser seguido para a sua análise e julgamento, não é uniforme, 

especialmente porque cada ente federativo pode regular essa matéria da 

maneira que lhe aprouver. A título de exemplo, tomemos a disciplina 

conferida pelo Decreto nº 70.235/72 ao processo administrativo tributário no 

âmbito federal.  

De acordo com este diploma legal, é a impugnação do sujeito 

passivo que inaugura o processo administrativo,339 devendo esta ser julgada 

por um Delegado da Receita Federal do Brasil.340 

Se a impugnação do contribuinte for julgada procedente (ou seja, 

se decisão for contrária à Fazenda Pública), haverá a interposição de recurso 

de ofício.341 

                                                 
339  Decreto nº 70.235/72: Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do 

procedimento. 
340  Decreto nº 70.235/72: Art. 25. O julgamento de processos sobre a aplicação da legislação 

referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil compete: I – 
em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos de 
deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal; 

341  Decreto nº 70.235/72: Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre 
que a decisão: I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de 
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Contra a decisão que julgar a impugnação improcedente e que 

julgar procedente o recurso de ofício poderá ser apresentado recurso 

voluntário, que será julgado por uma das Câmaras do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais.342 

Por sua vez, as decisões das Câmaras que compõem o Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) – sejam elas favoráveis ou 

contrárias ao contribuinte – poderão ser impugnadas mediante a apresentação 

de recurso especial, desde que a parte comprove divergência de entendimento 

(art. 37, § 2º, do Decreto nº 70.235/72). Este recurso, por sua vez, será julgado 

pela Câmara Superior do CARF. Sintetizando o que acabamos de expor: 

                                                                                                                                          
valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da 
Fazenda. II - deixar de aplicar pena de perda de mercadorias ou outros bens cominada à 
infração denunciada na formalização da exigência. § 1º O recurso será interposto mediante 
declaração na própria decisão. 

342  Decreto nº 70.235/72: Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com 
efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão. 
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É importante observar, por fim, que em razão do que estabelece 

o art. 151, III, do CNT, as defesas e recursos administrativos suspendem a 

exigibilidade do crédito tributário. Portanto, enquanto o sujeito passivo estiver 

impugnando, administrativamente, a legitimidade do lançamento efetuado, não 

poderá o Fisco exigir o pagamento do tributo. 

 

4.6.1.2. Impugnação judicial 

 

Diversas são as alternativas de que dispõe o contribuinte para 

impugnar, judicialmente, os lançamentos efetuados pela Fazenda Pública. Para 

determinar o instrumento processual cabível para solucionar conflitos 

Auto de Infração 

Impugnação 

Julgamento 
procedente 

Julgamento 
improcedente 

Recurso de Ofício Recurso Voluntário  

Recurso Voluntário  Recurso Especial 

Recurso Especial 
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tributários, o parâmetro utilizado é o estágio em que se encontra o processo de 

positivação da regra tributária.343 

Como já destacado,344 o processo de positivação – em que 

normas de superior hierarquia fundamentam a produção de outras normas – é 

o modo pelo qual o direito regula as condutas intersubjetivas, constituindo 

novas relações jurídicas. No direito tributário, esse processo segue, 

basicamente, as seguintes etapas: 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                 
343  “[...] ver a processualidade tributária sob tal óptica (cruzando-a, vale dizer, com a linha 

evolutiva do fenômeno de positivação do direito tributário) permite-nos inferir que de fato o 
momento, a fase, o estágio em que se encontra o clico de positivação é critério de definição 
das variadas possibilidades processuais tributárias.” (Paulo Cesar Conrado, Processo 
tributário, p. 88) 

344  Capítulo III, item 3.1.  

Atribuição de competência para instituir um tributo 

Instituição do tributo (RMIT) 

 

Lançamento 
Constituição 

do crédito pelo 
particular 

Não pagamento do tributo 

Inscrição em dívida 

Execução fiscal 
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Tomando como referência o lançamento tributário, que é o 

objeto deste estudo, podemos esquematizar da seguinte forma as medidas 

judiciais de que dispõe o sujeito passivo para impugná-lo: 

 

 

 

 

 

 

Este quadro, obviamente, não é suficiente para demonstrar a 

complexidade das ações de que pode se valer o sujeito passivo para se insurgir 

contra determinada exigência fiscal.  

O que se quer ressaltar – tendo em vista o objeto deste trabalho – 

é que nem sempre as medidas judiciais de que dispõe o sujeito passivo serão 

propostas por conta de vícios no próprio lançamento.  

Aquelas ajuizadas antes mesmo da sua introdução não poderão, 

em hipótese alguma, referir-se a defeitos no lançamento, já que este nem 

mesmo existe no momento da sua propositura. Nestes casos, o que se impugna 

são as regras que servem de fundamento para tal norma e que, indiretamente, 

acabam eivando-a de vícios. 

 O mesmo não se pode dizer das medidas ajuizadas após a 

realização do lançamento. Nestas hipóteses, é possível impugnar tanto o 

lançamento quanto as normas gerais e abstratas que regulam a sua produção. 

Lançamento 

Mandado de 
Segurança Preventivo 

Ação Declaratória de 
Inexistência de 

Relação Jurídica 

Mandado de 
Segurança Repressivo 

 

Ação Anulatória 

Repetição de indébito 

Ação de consignação 
em pagamento 

 

Embargos à Execução 
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4.6.1.3. Concomitância entre processo administrativo e processo judicial 

 

Como regra, os entes tributantes, ao disciplinarem o processo 

administrativo tributário, estabelecem que, optando o sujeito passivo pela via 

judicial, ficará prejudicada a discussão no âmbito administrativo. Nesse 

sentido dispõe a legislação federal (Ato Declaratório COSIT nº 3/96),345 bem 

como a legislação do Estado de São Paulo (art. 30, § 1º, da Lei nº 

13.457/09).346 

A razão para tanto é simples: evitar que sejam proferidas 

decisões contraditórias, preservando-se, assim, o princípio da segurança 

jurídica.  

O problema, contudo, é a interpretação que vem sendo conferida 

a estes dispositivos pelos tribunais administrativos. No momento em que se 

noticia, nos autos do processo administrativo, que o sujeito passivo ingressou 

                                                 
345  Ato Declaratório Normativo COSIT nº 3/96: 

a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial - por qualquer 
modalidade processual -, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa 
em renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto; 

b) consequentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do processo 
administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona à matéria diferenciada 
(por exemplo: aspectos formais do lançamento, base de cálculo etc.); 

c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o processo não 
conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão formal, declaratória da 
definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, se for o caso, encaminhando o 
processo para a cobrança do débito, ressalvadas a aplicação do disposto no art. 149 do CTN; 

d) na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali contida, proceder-se-á a 
inscrição em dívida ativa, deixando de fazê-lo, para aguardar o pronunciamento judicial, 
somente quando demonstrada a ocorrência do disposto nos incisos II (depósito do montante 
integral) ou IV (concessão de medida liminar em mandado de segurança), do art. 151 do 
CTN; 
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no Judiciário, sem julgamento 
do mérito (art. 267 do CPC). 

346  Art. 30. [...] § 1º. A propositura de ação judicial importa renúncia ao direito de litigar no 
processo administrativo tributário e desistência do litígio pelo autuado, devendo os autos ser 
encaminhados diretamente à Procuradoria Geral do Estado, na fase processual em que se 
encontrarem. 
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com uma ação judicial para discutir a legitimidade do lançamento, os órgãos 

julgadores administrativos consideram prejudicada a discussão na esfera 

administrativa, sem, contudo, analisar se a matéria discutida na ação judicial é 

idêntica àquela suscitada no âmbito administrativo. 

Cremos, no entanto, que as questões não ventiladas no processo 

judicial poderiam – e deveriam – ser apreciadas no âmbito administrativo, já 

que, nestas hipóteses, não haveria possibilidade de decisões contraditórias, 

mesmo porque os órgãos do Poder Judiciário não podem decidir questões não 

postas nos autos. 

 

4.6.2. Recurso de ofício 

 

Quando o sujeito passivo é notificado sobre a lavratura de um 

lançamento, uma das opções de que dispõe é a impugnação administrativa da 

exigência fiscal, cabendo às chamadas “autoridades administrativas de 1ª 

instância” julgar a procedência ou improcedência das razões apresentadas pelo 

sujeito passivo. 

Se o julgador administrativo – que, é importante lembrar, é 

sempre um representante do próprio Fisco – decidir pela procedência total ou 

parcial da impugnação apresentada pelo sujeito passivo, esta decisão estará 

sujeito a reexame obrigatório por órgão de hierarquia superior. A esse reexame 

obrigatório dá-se o nome de “recurso de ofício”. 

Essa figura é, a nosso ver, semelhante ao reexame necessário de 

que trata o art. 475 do Código de Processo Civil.347 Afinal, assim como ocorre 

                                                 
347  Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de 

confirmada pelo tribunal, a sentença: 
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no reexame necessário, o “recurso de ofício” é uma forma de submeter a 

controle de uma autoridade superior decisão que considera improcedente uma 

exigência fiscal – por existência de algum vício no lançamento. 

 

4.6.3. Iniciativa de ofício da autoridade administrativa 

 

A revisão de ofício do lançamento é regulada pelo art. 149 do 

Código Tributário Nacional, o qual dispõe o seguinte: 

 
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade 
administrativa nos seguintes casos: 
I - quando a lei assim o determine;  
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no 
prazo e na forma da legislação tributária;  
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado 
declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e 
na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento 
formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não 
o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;  
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer 
elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração 
obrigatória;  
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa 
legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo 
seguinte;  
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de 
terceiro legalmente obrigado, que de lugar à aplicação de penalidade 
pecuniária;  
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em 
benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;  
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado 
por ocasião do lançamento anterior;  
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude 
ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela 
mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.  
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada 
enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública. 
 

                                                                                                                                          
I – proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas 
autarquias e fundações de direito público; 

II – que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução de dívida ativa da 
Fazenda Pública (art. 585, VI). 
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Ao analisar esse dispositivo, contudo, verifica-se que nem todas 

as hipóteses ali citadas se enquadram no conceito de “revisão do lançamento” 

e a razão para tanto é simples: muitas delas se referem, em verdade, a revisão 

da atividade realizada pelo contribuinte, ou seja, ao exame da regularidade ou 

irregularidade da constituição do crédito efetuada pelo contribuinte, a qual não 

se enquadra no conceito de lançamento. 

O lançamento, como já vimos, é de competência privativa da 

Autoridade Administrativa, só havendo, pois, que se falar em “lançamento” 

quando a constituição do crédito tributário for realizada pelo Fisco. 

Esta, porém, não é a única modalidade de constituição do crédito 

prevista no nosso sistema. O art. 150, § 4º, do CTN, ao regular os chamados 

“lançamentos por homologação”, não faz outra coisa senão autorizar que o 

contribuinte formalize, ele próprio, o crédito tributário, de forma que, nestas 

hipóteses, não há, propriamente, lançamento. 

Firmes nestas premissas, podemos concluir que apenas as 

hipóteses previstas nos incisos VIII e IX do art. 149 correspondem a uma 

revisão do lançamento. Afinal, em todas as demais situações, não se pressupõe 

um lançamento anterior, mas sim uma declaração do contribuinte, que, supõe, 

esteja eivada de vício.348 

                                                 
348  “Ora, se bem se reparar, dos diversos incisos do artigo 149 apenas os incisos VIII e IX se 

referem a um lançamento anterior, determinando a revisão de ofício ‘quando deva ser 
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior’ e ‘quando 
se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade 
que o efetuou, ou omissão pela mesma autoridade, de ato ou formalidade essencial’. Em 
todos os demais incisos do artigo 149 não se pressupõe um lançamento anterior, mas uma 
declaração do contribuinte, defeituosa ou omissa. Fala-se, nestes casos, por vezes, de uma 
revisão de declaração, que é fenômeno totalmente distinto da revisão do lançamento, pois a 
declaração do contribuinte não é, por definição, um ato administrativo primário que se 
destine a ser objeto de reexame por outro ato administrativo [...].” (Alberto Xavier, Do 
lançamento: teoria geral do ato, do procedimento e do processo tributário, p. 241) 
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Observamos, por fim, que quando a Administração Pública opta 

por, ela própria, anular o lançamento anteriormente realizado, produzindo uma 

nova norma, sem os defeitos anteriores, não o faz por conveniência e 

oportunidade, mas sim para garantir a integral observância aos ditames da lei. 

A Administração, ao contrário do particular, só pode fazer aquilo 

que a lei permite, estando integralmente submetida às determinações do Poder 

Legislativo. Portanto, sempre que verifica que uma determinada lei não foi 

adequadamente aplicada por seus agentes, está obrigada a rever os atos por ele 

praticados, anulando-os integralmente.349 

 

4.7. O ato de revisão do lançamento 

 

O procedimento de revisão, como já vimos, é motivado pela 

crença de que o lançamento possui algum vício, ou seja, que é incompatível 

com as normas de superior hierarquia que fundamentam sua produção. No 

curso desse procedimento, serão, pois, praticados vários atos a fim de 

determinar se existe ou não essa incompatibilidade.  

Quando o agente competente para revisar o lançamento declara 

que o lançamento não possui qualquer defeito, tendo sido produzido em estrita 

observância àquilo que prescreve a norma de competência, a única 

                                                 
349  “[...] quando falamos acerca da invalidação dos atos administrativos, a exemplo do 

lançamento tributário, é mister recordar que, neste âmbito, há prevalência do princípio da 
autotutela dos atos administrativos. Em razão desse princípio, garantidor da supremacia do 
interesse público, a Administração tem o poder de revogar os atos inoportunos e 
inconvenientes e, sobretudo, o dever de invalidar os defeituosos e impassíveis de 
convalidação. A autotutela dos atos administrativos, portanto, não confere nenhuma 
prerrogativa à Administração e, muito menos, benefício à Fazenda Pública. Ao contrário, 
impõe um dever ao agente administrativo produtor do ato, ou ao seu superior hierárquico, de, 
mediante expedição de norma invalidatória, recompor a ordem jurídica pela retirada de 
norma defeituosa.” (GUERRA, Cláudia Magalhães. Lançamento tributário & sua 
invalidação. Curitiba: Juruá, 2008, p. 165-166) 
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providência possível é a sua manutenção. Afinal, uma vez apurada a 

ocorrência de um evento que preenche as características previstas na hipótese 

da RMIT, impõe-se a constituição – e, portanto, posterior manutenção – da 

relação jurídica tributária correspondente. 

Porém, nas hipóteses em que o agente competente reconhece a 

existência de um vício, o resultado, por força do que estabelece a norma 

secundária de competência, deve ser a declaração da nulidade do lançamento, 

extinguindo-se, assim, a relação jurídica constituída.  

Ocorre que, ao analisar a disciplina aplicável aos atos 

administrativos e, mais especificamente, ao lançamento, verifica-se que, nas 

hipóteses em que é reconhecido um vício na sua produção (sujeito, 

procedimento ou conteúdo), a providência aplicável não é, necessariamente, a 

sua nulidade, sendo possível, também, que este ato seja convalidado ou até 

mesmo mantido pela autoridade competente. 

 

 

 

 

 

 

Em termos mais diretos: o conteúdo do ato revisional nem 

sempre será uma norma anulatória, podendo introduzir no sistema regras de 

outra natureza, o que dependerá do preenchimento de certos requisitos. 

Vejamos cada uma dessas situações com mais vagar.  

 

 

Lançamento 

Não há 
vício 

Há vício 

Manutenção da norma 

Invalidação 

Convalidação 

Manutenção 
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4.7.1. O exercício irregular da competência e a nulidade como “sanção” 

aplicável 

 

O direito regula as condutas intersubjetivas mediante a 

individualização dos comandos prescritivos. Com efeito, para estimular os 

indivíduos a conduzir-se da maneira que a sociedade deseja, o direito é 

composto por normas que determinam, de maneira genérica, as condutas que 

os indivíduos devem adotar e, mediante o processo de positivação, ou seja, 

mediante a edição de outras normas, concretas e individuais, aproxima esses 

comandos, aumentando, com isso, os estímulos para a modificação dos 

comportamentos. 

O processo de positivação se traduz, portanto, na produção de 

novas regras, o que se dá, sempre, com fundamento em outras normas 

jurídicas. 

Por força do princípio da legalidade, comandos prescritivos 

inaugurais só podem ser instituídos mediante lei. Mas não é só. Ao 

individualizar esse comando, ou seja, ao produzir novas regras com base no 

que a lei dispõe, o agente competente deve, necessariamente, se ater a estas 

disposições. Com isso queremos dizer que o antecedente e o consequente da 

norma inferior devem se subsumir àquilo que estabelece o antecedente e o 

consequente da norma superior. 

Contudo, nem sempre se observa essa limitação. São vários os 

exemplos, no nosso ordenamento, de incompatibilidade entre regras superiores 

e inferiores. Diversos são, igualmente, os momentos da cadeia de positivação 

em que se dá essa inadequação e, como consequência, a forma como são 

denominados pela doutrina e pelo próprio direito positivo. 



 

 

 

252 

Se a incompatibilidade é entre a Constituição e uma norma 

inferior, falamos em inconstitucionalidade. Quando, porém, trata-se de 

inadequação entre lei e atos administrativos, fala-se em ilegalidade. 

Avançando ainda mais na cadeia normativa, verificamos a possibilidade de 

discrepâncias entre o relato da norma e as provas que a amparam, que nada 

mais são do que o chamado “erro de direito”. 

Sob essa perspectiva, fica fácil concluir que 

inconstitucionalidades, ilegalidades, erros de fato ou de direito, dentre outros, 

são apenas espécies de um mesmo gênero: desajuste entre norma criada e 

regra que amparou a sua criação.350 

Esse desajuste, porém, não é tolerado pelo direito. Uma vez 

comprovado, pela autoridade competente, que uma regra foi produzida 

ilicitamente, ou seja, sem observância ao que dispõe a norma de competência, 

a regra é que seja declarada a sua nulidade. 

 

4.7.1.1. A estrutura da norma anulatória 

 

Como regra, o exercício irregular da competência resulta na 

nulidade das normas produzidas (norma introdutora e norma introduzida), 

conforme prescrito na norma secundária de competência: 

 

                                                 
350  “[...] ter sido criada de forma ilícita – sem fundamento na norma de competência ou ajustada 

à norma sancionatória de competência – é o que há de comum entre os vícios de 
inconstitucionalidade, ilegalidade, nulidade, anulabilidade, erro de fato, erro de direito e de 
simples improcedência da pretensão da Fazenda ou do contribuinte. Ocorre, em todos esses 
casos, um desajuste entre a norma jurídica criada e seu respectivo fundamento de validade.” 
(Tácio Lacerda Gama, Competência tributária: fundamentos para uma teoria da nulidade, p. 
323) 
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Norma secundária de competência: dado o fato de ser reconhecida a invalidade das 

normas criadas, ou seja, o descumprimento da norma primária, deve ser a observância 

da norma anulatória, a qual retira da norma criada ilicitamente a força para disciplinar 

condutas mediante a determinação de um termo final de vigência. 

Quando, pois, o agente competente reconhece que uma norma 

foi criada ilicitamente – melhor dizendo, em desacordo com aquilo que 

prescreve a norma primária de competência – deve introduzir no sistema uma 

outra norma, esta anulatória, que, assim como as demais regras jurídicas, se 

estrutura num juízo condicional com a seguinte configuração: 

Norma anulatória: dado o fato de uma regra ser defeituosa, deve-ser a não aplicação 

dessa norma. 

Como se percebe, a norma anulatória não faz outra coisa senão 

impedir a aplicação da regra defeituosa, o que, para nós, equivale à invalidade 

da norma criada.351 Não basta, todavia, determinar que a norma não deve ser 

aplicada. É preciso, também, determinar em que situações ela não pode ser 

aplicada, a partir de que momento não poderá ser aplicada etc. 

 

4.7.1.2. A norma anulatória e seus âmbitos de aplicação 

 

Ao determinar que uma regra não pode ser aplicada por estar 

eivada de vícios, a norma anulatória deve determinar: (i) o que não pode ser 

                                                 
351  Para J.J. Calmon de Passos, nulidade “é uma desqualificação determinada pelo sistema 

jurídico, no tocante a certo suposto, por entendê-lo inapto para justificar a imposição da 
consequência que lhe seria própria, inaptidão essa derivada da atipicidade relevante desse 
suposto, vista essa relevância em consonância com o enlace que a mesma ordem jurídica 
estabelece entre a vontade do sujeito agente e o resultado normativamente previsto. 
Desqualificação, porque a nulidade não é algo ínsito à própria conduta juridicizada, sim o 
resultado de um juízo constitutivo do agente político legitimado para essa função, que retira, 
na espécie, a imputabilidade do suposto. [...].” (Esboço de uma teoria das nulidades aplicada 
às nulidades processuais. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 38) 
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aplicado (material); (ii) a partir de que momento deve se dar a não aplicação 

(temporal); (iii) em que espaço a norma não poderá ser aplicada (espacial); e 

(iv) as pessoas em relação às quais não será possível aplicar a regra anulada 

(pessoal). Vejamos cada um desses âmbitos com mais vagar. 

 

4.7.1.2.1. Âmbito material da norma anulatória 

 

O “âmbito material” de aplicação da norma anulatória diz 

respeito àquilo que é anulado, ou seja, a regra que não pode mais ser aplicada 

por possuir algum vício.  

É importante ressaltar que o objeto da norma anulatória será, 

sempre, o juízo condicional construído pelos intérpretes autênticos a partir de 

certos enunciados prescritivos, não esses suportes físicos.  

É bem verdade que, como regra, o órgão competente, ao anular 

uma norma jurídica, anula, igualmente, os textos que servem de suporte para a 

sua construção. Como bem observa Robson Maia Lins, ao tratar da declaração 

de inconstitucionalidade (que nada mais é do que uma das modalidades de 

anulação de normas jurídicas): 

 
A retirada da vigência e, eventualmente, da validade de lei ou ato 
normativo do sistema quando da declaração de inconstitucionalidade, 
via de regra, é acompanhada da retirada do enunciado prescritivo 
(artigo, inciso e parágrafo, ou parte dele), que, no entender do STF, 
serve de suporte físico para a interpretação construtora da RMIT que 
se deseja espancar. É a chamada declaração de inconstitucionalidade 
com pronúncia de nulidade. Neste caso, nulidade do texto e da norma 
construída a partir dele.352 
 

                                                 
352  Controle de constitucionalidade da norma tributária. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 

146. 
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Com efeito, não haveria sentido em declarar nula a norma 

construída a partir de um determinado suporte físico, mas considerar legítimo 

esse enunciado prescritivo. Afinal, a significação e o suporte físico são 

elementos irremediavelmente ligados, não sendo possível eliminar um e, ao 

mesmo tempo, manter isso.  

Ora, se uma norma fosse anulada por possuir um defeito, mas o 

enunciado que serve de suporte para a sua construção não fosse alcançado pela 

norma anulatória, duas seriam as possibilidades: (i) poderia o intérprete 

permanecer construindo a norma anulada e aplicando-a regularmente, hipótese 

em que a sua anulação não teria efeito prático algum; ou (ii) não poderia mais 

aplicar a norma anulada, ainda que o enunciado permanecesse válido, não 

haveria sentido em manter o enunciado, já que a construção de sentido ficou 

prejudicada. 

Por isso se diz que a anulação de uma norma alcança os 

enunciados que servem de suporte para sua construção. Essa, todavia, nem 

sempre é a regra.  

Isso porque, em muitas situações, é possível construir duas ou 

mais proposições (significações)353 e nem todas podem ser incompatíveis com 

as normas de superior hierarquia que fundamentam a sua produção. Abre-se, 

assim, espaço para que uma determinada norma seja considerada nula, mas 

não necessariamente o enunciado que serve de suporte para a sua construção.  

É exatamente isso o que se verifica, por exemplo, na chamada 

declaração de inconstitucionalidade sem redução do texto, a qual se verifica 

justamente nas hipóteses em que, ao examinar as várias interpretações 

                                                 
353  “Muitas vezes, de um único enunciado podemos chegar a duas ou mais proposições (sentido), 

circunstância que indica ambigüidade. Entretanto, a recíproca também é verdadeira, 
porquanto de dois ou mais enunciados podemos, em alguns casos, construir apenas uma 
proposição (ou sentido).” (Paulo de Barros Carvalho, Curso de direito tributário, p. 117) 
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possíveis de um enunciado, o Supremo Tribunal Federal declara incompatível 

com a Constituição apenas uma delas, mantendo válidas as demais.354 

Vejamos alguns exemplos: 

 
Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a integralidade da Lei 
Estadual nº 8.299, de 29 de janeiro de 2003, que dispõe sobre 
escoamento do sal marinho produzido no Rio Grande do Norte. 
Presença dos pressupostos da ação. Suspensão gradativa do 
escoamento de sal marinho não beneficiado para outras unidades da 
Federação. Inconstitucionalidade dos arts. 6º e 7º da lei impugnada 
por usurpação de competência privativa da União (art. 22, VIII, da 
Constituição). Precedentes. Concessão unilateral de benefício fiscal. 
Ausência de convênio interestadual. Violação ao art. 155, §2º, XII, 
"g" da Constituição. Precedentes. Declaração de nulidade sem redução 
de texto do art. 9º da lei estadual para excluir a concessão de 
benefícios fiscais em relação ao ICMS. Ação julgada parcialmente 
procedente.355 
 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA 
PROVISÓRIA 069/89 CONVERTIDA NA LEI N. 104/1989, DE 
TOCANTINS. IMPUGNAÇÃO AO ART. 1º. AUSÊNCIA DE 
AFRONTA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. O art. 13 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da 
República estabeleceu a criação do Estado do Tocantins pelo 
desmembramento de parte do Estado de Goiás. 2. O Poder Legislativo 
Estadual do Tocantins estabeleceu a adoção, no que couber, da 
legislação do Estado de Goiás, excluída a que se referisse à autonomia 
administrativa do novo Estado. 3. O Estado do Tocantins poderá 
revogar a Lei quando entender conveniente, no exercício da 
autonomia que lhe é assegurada pelo art. 25 da Constituição da 
República. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada 
parcialmente procedente, sem redução de texto, para considerar 
constitucional a Lei n. 104/1989, de Tocantins, relativamente ao 
recebimento da legislação do Estado de Goiás, vigente até a 
promulgação da Constituição tocantinense e das leis que a 
regulamentaram, e que já vigorava, no Estado goiano.356 
 

                                                 
354  “Hipóteses há, contudo, em que pelo menos uma das normas jurídicas construídas a partir da 

lei (ou ato normativo) argüida de inconstitucional está em consonância com o ordenamento 
jurídico. Assim, se das interpretações cabíveis na ‘moldura’ da norma, uma delas estiver em 
consonância com a Constituição, o STF prescreve aquela significação como possível de ser 
aplicada pelos órgãos competentes e, portanto, válida. Na mesma linha, se dentre as várias 
interpretações possíveis, somente uma não guardar consonância com a Constituição, será esta 
declarada inconstitucional e as outras constitucionais. Na primeira hipótese, temos o emprego 
da técnica de interpretação conforme a Constituição; na segunda, a técnica empregada é a 
declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade (do texto).” (Robson Maia 
Lins, Controle de constitucionalidade da norma tributária, p. 146) 

355  ADI 2866, Rel.  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 05/08/2010. 
356  ADI 1109, Rel.  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 16/08/2007. 
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Em síntese, o que se pretende demonstrar, aqui, é que a norma 

anulatória, como regra, atinge não apenas a norma jurídica, mas também o 

enunciado que serve de suporte para sua construção. No entanto, há situações 

em que isso não ocorre. 

 

4.7.1.2.2. Âmbito temporal da norma anulatória (efeitos ex nunc ou ex tunc) 

 

Até que seja declarada a nulidade de uma determinada norma, 

presume-se que esta foi criada em observância àquilo que prescreve a regra de 

competência. É comum, portanto, que as normas consideradas defeituosas 

produzam efeitos por anos a fio até que seja reconhecida a existência de vício. 

Ciente disso, o sistema jurídico permite que a autoridade 

competente, ao anular a regra viciada, determine a partir de que momento, a 

depender de cada caso, ela não poderá ser aplicada. 

Quando a norma anulatória prescreve que a norma defeituosa 

não poderia ter sido aplicada desde a sua criação, dizemos que sua eficácia é 

ex tunc. Quando, porém, a norma anulatória veda a aplicação da regra viciada 

apenas em relação aos fatos geradores futuros, considera-se que sua eficácia é 

apenas ex nunc. 

Estas, todavia, não são as únicas possibilidades de que dispõe o 

órgão competente ao determinar a eficácia temporal da regra anulatória.  

De fato, com a edição da Lei nº 9.868/99 (9.882/99), a qual, ao 

reger o controle de constitucionalidade, deu liberdade ao Supremo Tribunal 

Federal para a escolha do momento inicial dos efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade: 
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Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e 
tendo em vista razões de segurança jurídica ou excepcional interesse 
social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 (dois 
terços) de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou 
decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou 
de outro momento que venha a ser fixado. 
 

Permitiu-se, assim, que o Supremo Tribunal Federal estabeleça a 

irretroatividade de suas decisões, se presentes razões de segurança jurídica ou 

excepcional interesse social. Ou seja, constatando existir iminente violação à 

segurança jurídica, com inegável prejuízo social, pode optar este E. Tribunal 

por preservar a estabilidade das relações constituídas antes que fosse declarada 

a nulidade da norma. 

 

4.7.1.2.3. Âmbito espacial da norma anulatória 

 

Quando falamos de âmbito espacial, estamos tratando do espaço 

territorial onde a norma anulatória vai produzir efeitos.  

A definição desse âmbito espacial está, em certa medida, 

relacionada ao sujeito que introduz a norma anulatória no sistema e o tipo de 

norma que é anulada.  

Se um contribuinte paulista impugna, perante a Administração 

do Estado de São Paulo, um lançamento efetuado para constituir um crédito de 

ICMS, a decisão que anular essa norma só produzirá efeitos no território deste 

ente. Quando, porém, se impugna, judicial ou administrativamente, uma 

norma editada pela União, a decisão produzirá efeitos em todo o território 

nacional. 
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4.7.1.2.4. Âmbito pessoal da norma anulatória (efeitos erga omnes ou inter 

partes) 

 

O âmbito pessoal da norma anulatória disciplina os destinatários 

da norma anulatória, significa dizer, as pessoas em relação às quais produzirá 

efeitos. 

Como regra, a anulação de uma regra produz efeitos apenas em 

relação às pessoas que integram o processo onde se deu essa declaração, sejam 

as normas anuladas individuais e concretas, gerais e concretas, gerais e 

abstratas ou individuais e abstratas.  

De fato, se o contribuinte impetra um Mandado de Segurança 

para impugnar um lançamento realizado pelo Fisco ou a própria regra-matriz 

de incidência tributária, a decisão judicial ali proferida, ainda que favorável ao 

seu pleito, não produzirá efeitos senão entre as partes. 

Há situações, porém, em que é possível que a norma anulatória 

produza efeitos em relação a todos os cidadãos (erga omnes) não apenas entre 

as partes que participaram do processo de revisão. É o que ocorre nas 

hipóteses de controle concentrado de constitucionalidade ou quando o Senado 

Federal edita resolução para dar efeito erga omnes a uma declaração de 

inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle 

difuso.357 

                                                 
357  “[...] Muito diversa é a situação quando falamos em normas gerais e abstratas, especialmente 

aquelas submetidas ao controle de constitucionalidade. Nesses casos, e de acordo com o 
nosso ordenamento jurídico, temos a possibilidade de a norma anulatória projetar efeitos 
entre as partes de um processo – erga singulum –, para todos os sujeitos destinatários da 
norma geral e abstrata – erga omnes – e, em alguns casos, os dois efeitos sucessivos. Esse é, 
por exemplo, o caso em que um julgado reconhece a inconstitucionalidade pelo controle 
difuso e o Senado Federal, no exercício de suas atribuições, publica resolução atribuindo 
efeitos erga omnes à decisão do Supremo Tribunal Federal.” (Tácio Lacerda Gama, 
Competência tributária: fundamentos para uma teoria da nulidade, p. 112-113) 
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Se a invalidade da norma criada decorre, por exemplo, da 

violação a um dispositivo constitucional, é possível que seja determinada a sua 

não aplicação a todos os casos concretos (controle concentrado de 

constitucionalidade) ou apenas à situação posta nos autos do processo de 

revisão (controle). 

 

4.7.1.3. Os âmbitos de aplicação da norma que anula o lançamento 

tributário 

 

O lançamento tributário, enquanto norma geral e abstrata, pode 

ser anulado se possuir algum vício. A declaração de nulidade, por sua vez, 

caberá ao Poder Judiciário ou à própria Administração. O âmbito de aplicação 

da norma anulatória, no entanto, pode variar. 

Como já anotamos, são vários os procedimentos para revisão do 

lançamento. Quando ele é realizado pela Administração, pode se dar no bojo 

de um processo administrativo (impugnação do sujeito passivo ou recurso de 

ofício) ou mesmo por iniciativa de ofício do Fisco. Nestes casos, como já 

vimos, só haverá que se cogitar a existência de vícios no próprio lançamento, 

quando comparado com a lei que o fundamenta. Em termos mais diretos; as 

normas superiores, que servem de suporte para a feitura do lançamento, não 

poderão ser impugnadas nesta fase, ainda que possuam vícios, posto que a 

Administração deve integral observância aos termos da lei, não podendo 

discordar de seu teor. 

Em oposição, quando fica a cargo do Poder Judiciário realizar a 

revisão do lançamento, é possível que se alegue que também (ou apenas) as 

normas que o fundamentam possuem vícios, o que pode alterar o âmbito de 

aplicação da norma anulatória. 
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Quando a norma anulatória referir-se unicamente ao lançamento, 

seus âmbitos de aplicação serão os seguintes: 

Critério pessoal: prescreverá que o lançamento não será aplicado 

(nulidade) em relação às pessoas que participaram do processo de 

revisão (sujeito passivo e contribuinte). 

Critério temporal: prescreverá que a norma anulatória produz efeitos 

para o passado (ex tunc), não podendo o lançamento, portanto, ser 

aplicado desde o momento em que foi efetuado. Afinal, se trata de 

norma individual e concreta, não sendo possível sua aplicação parcial. 

Critério espacial: diz respeito ao local onde se aplica a norma anulatória 

e variará, portanto, conforme o lançamento tenha sido efetuado pela 

União, pelos Estados, pelos Municípios ou pelo Distrito Federal.  

Critério material: diz respeito àquilo que é anulado. O lançamento, 

assim como as demais normas, é um juízo construído a partir de um 

suporte físico. Ao anular o lançamento, total ou parcialmente, o agente 

competente anulará, portanto, a parte do texto que serve de suporte para 

a sua construção. 

Quando, porém, a norma anulatória referir-se, também, a regra 

que serve de fundamento para a elaboração do lançamento, é possível que 

esses critérios se alterem. Por exemplo: se a impugnação judicial for realizada 

por meio de um processo de controle concentrado de constitucionalidade, o 

resultado será a anulação, com efeitos ex tunc e erga omnes, da norma de 

competência e dos lançamentos efetuados com base nos seus preceitos. 

Se, porém, forem modulados os efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade, fixando-se uma data para que a decisão produza efeitos, 
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até que tal data se verifique, a norma de competência poderá ser aplicada, 

mantendo-se, assim, os lançamentos efetuados. 

O mesmo se pode dizer do critério material, se houver discussão, 

na demanda judicial, relativamente a vícios existentes na norma de 

competência e no lançamento. 

 

4.7.1.4. Nulidade, anulabilidade e os efeitos da norma anulatória 

 

A nulidade é gênero que engloba duas espécies: nulidade em 

sentido estrito ou anulabilidade. A opção por uma ou outra dessas reações, de 

acordo com a doutrina, está relacionada à gravidade do ilícito praticado.358 

Atos nulos seriam aqueles cujo vício é tão grave que pode ser 

alegado a qualquer momento e que ensejam, sempre, a sua invalidação com 

efeitos ex tunc. Os atos anuláveis, em contrapartida, seriam aqueles cujos 

vícios na criação são menos graves e que, portanto, ensejam a nulidade da 

norma apenas se forem alegados e com efeitos para o futuro, mantendo-se os 

efeitos já produzidos.  

Cremos, no entanto, que qualquer que seja a gravidade dos vícios 

presentes no lançamento (salvo quando se tratar de mera irregularidade), ele 

será considerado nulo desde o momento em que ingressou no ordenamento, 

anulando-se, assim, todos os efeitos que eventualmente tenha produzido.359 

                                                 
358  “Para a nulidade se requer vício profundo, que comprometa visceralmente o ato 

administrativo. Seus efeitos, em decorrência, são ex tunc, retroagindo à data de sua origem. 
A anulação, por outro lado, pressupõe uma invalidade iminente, que necessidade de 
comprovação, a qual se faz num procedimento contraditório. Seus efeitos são ex nunc, 
começando a contar do ato que declara a anulabilidade.” (Paulo de Barros Carvalho, Curso 
de direito tributário, p. 279) 

359  “Se se afirma que a norma individual apenas será válida enquanto corresponda à norma geral, 
persistirá a questão de saber qual o órgão competente para decidir a respeito dessa 



 

 

 

263 

Não se coaduna com o ordenamento jurídico vigente a 

manutenção parcial da cobrança de um tributo se a norma individual e 

concreta que a formaliza é viciada.  

É bem verdade que, até que o vício seja reconhecido pela 

autoridade competente, o lançamento produzirá efeitos. Porém, uma vez 

constituído, para o direito positivo, o fato de que tal norma é defeituosa, não se 

poderá manter qualquer dos seus efeitos. Tanto isso é verdade que o próprio 

ordenamento garante ao sujeito passivo o direito de repetir o que pagou 

indevidamente, estando aí incluídos os valores recolhidos por conta de um 

lançamento efetuado com vício. 

 

4.7.2. A convalidação do lançamento 

4.7.2.1. Definição do conceito de convalidação 

 

A doutrina, ao se debruçar sobre o tema “atos administrativos”, 

se preocupa em delinear as providências que devem ser tomadas caso se apure 

que o ato foi produzido de maneira defeituosa.  

Dentre as providências possíveis está a convalidação, que 

equivale à edição de um novo ato administrativo para corrigir os vícios do ato 

produzido de maneira defeituosa, produzindo efeitos retroativos.360  

                                                                                                                                          
compatibilidade. Essa decisão somente pode ser adotada pela autoridade que autorizada a 
aplicar a norma superior, ao criar a norma inferior. Consequentemente, a questão de saber se 
uma norma individual (inferior) corresponde à norma geral (superior) apenas pode ser 
resolvida por um órgão competente, de acordo com um certo procedimento estabelecido pelo 
ordenamento jurídico. E a solução do problema da compatibilidade da norma superior com a 
norma inferior pressupõe a aplicação da primeira pela segunda.” (José Souto Maior Borges, 
Lançamento tributário, p. 257) 

360  Weida Zancaner apresenta o seguinte conceito: “A convalidação é um ato, exarado pela 
Administração Pública, que se refere expressamente ao ato de convalidar para suprir seus 
defeitos e resguardar os efeitos por ele produzidos.” (Da convalidação e da invalidação dos 
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Como regra, a convalidação é concebida como um ato que 

aproveita o anterior, ainda que viciado, apenas corrigindo-o.361 No entanto, 

concordamos com Ricardo Marcondes Martins quando afirma que, em rigor, 

“o ato convalidante retira o ato inválido do sistema e assume como seus todos 

os efeitos produzidos por ele”.362 

De fato, o ato convalidante não é outra coisa senão uma 

metalinguagem, relativamente a ato a ser convalidado, e que, nesta condição, o 

substitui, produzindo os efeitos que este último deveria ter produzido. 

Esta, porém, não é a única polêmica relacionada à convalidação. 

Há, ainda, que se ressaltar a divergência doutrinária quanto ao sujeito 

competente para realizar essa tarefa. 

Analisando o conceito de convalidação, verifica-se que, para que 

ela ocorra, é indispensável a edição de um novo ato administrativo. Se é esse o 

caso, então a única conclusão possível é a de que o sujeito competente para 

tomar tal providência só pode ser a Administração Pública. Afinal, só há que 

se falar em ato administrativo se a norma foi produzida por agente 

administrativo.  

                                                                                                                                          
atos administrativos, p. 56) Celso Antônio Bandeira de Mello, de igual forma, defende que 
“a convalidação é o suprimento da invalidade de um ato com efeitos retroativos”. (Curso de 
direito administrativo, p. 452) 

361  “A convalidação é o suprimento da invalidade de um ato com efeitos retroativos. Este 
suprimento pode derivar de um ato da Administração ou de um ato do particular afetado pelo 
provimento viciado. Quando promana da Administração, esta corrige o defeito do primeiro 
ato mediante um segundo ato, o qual produz de forma consoante o Direito aquilo que dantes 
fora efetuado de modo dissonante com o Direito. Mas com uma particularidade: seu alcance 
específico consiste precisamente em ter efeito retroativo. O ato convalidador remete-se ao ato 
inválido para legitimar seus efeitos pretéritos. A providência corretamente tomada no 
presente tem o condão de valer para o passado.” (Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de 
direito administrativo, p. 433) 

362  Efeitos dos vícios do ato administrativo, p. 279. 
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Há, no entanto, autores como Weida Zancaner363 e Celso 

Antônio Bandeira de Mello364 que incluem os particulares dentre os sujeitos 

competentes para realizar a convalidação baseando-se, para tanto, no fato de 

que, em determinadas situações, a atuação desses sujeitos é indispensável para 

que tal providência seja tomada. 

Discordamos, porém, desse posicionamento, e a razão para tanto 

é relativamente simples: se a convalidação não é a outra coisa senão a 

substituição da norma viciada por outra regra, de igual natureza, que não 

possui vícios, apenas poderá praticar tal conduta o sujeito competente para 

produzir a norma que se pretende substituir, que é apenas e tão-somente a 

Administração Pública.365 

Amparados nessa premissa, utilizaremos o termo convalidação 

para tratar das hipóteses em que a Administração, verificando que um ato 

administrativo possui algum vício, produz um novo ato, sem o defeito em 

questão, para substituí-lo e, assim, produzir os efeitos que lhe são próprios.366 

 

 

 

 

                                                 
363  Da convalidação e da invalidação dos atos administrativos, p. 72. 
364  Curso de direito administrativo, p. 454. 
365  “[...] A correção do vício sempre exige uma atuação do Estado: quando o sistema exige a 

prática de um ato pelo particular, este é pressuposto da convalidação, condição necessária, 
mas não suficiente. Em outras palavras, o ato do particular, por si só, não gera a 
convalidação; exige-se que o ato seja reconhecido pelo Estado.” (Ricardo Marcondes 
Martins, Efeitos dos vícios do ato administrativo, p. 281) 

366  Quando tratarmos da nulidade do lançamento, veremos que a convalidação em muito se 
assemelha a essa modalidade de revisão. Isso porque, assim como na anulação, na 
convalidação o ato administrativo do lançamento é retirado do sistema, sendo substituído por 
outra regra. A diferença é que na convalidação ele é substituído por outro lançamento, 
enquanto na anulação o ato viciado é substituído pela própria norma anulatória. 
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4.7.2.2. A convalidação do lançamento 

 

Se o lançamento é um ato administrativo, estará, assim como as 

demais normas dessa espécie, sujeito à convalidação, o que quer dizer, em 

outras palavras, que sempre que a Administração verifica que o lançamento é 

viciado, pode realizar um novo lançamento, sem o defeito em questão, para 

substituir o anterior.  

Portanto, só poderemos falar de convalidação se a revisão do 

lançamento for realizada por pessoa que tem competência para produzir essa 

espécie de norma jurídica, constituindo o crédito tributário. 

Levando em conta os diversos procedimentos à disposição para 

que ocorra a revisão do lançamento, já referidos no item precedente, podemos 

dizer que a convalidação poderia ocorrer apenas nas hipóteses em que o 

lançamento é revisado de ofício, posto que apenas nessa situação a pessoa que 

realizada a revisão é competente para realizar, ao final do procedimento, um 

novo lançamento. 

De fato, apesar de competir à Administração Pública a revisão 

do lançamento nas hipóteses em que o sujeito passivo opta por impugná-lo na 

via administrativa, não poderemos falar, nesta hipótese, assim como quando 

há recurso de ofício, em convalidação. 

Afinal, os órgãos competentes para julgar a impugnação do 

particular, bem como o recurso de ofício – verificando a procedência dos 

argumentos apresentados e, como consequência, se o lançamento foi ou não 

produzido de maneira legítima – não têm competência para produzir 

lançamento nestas situações. 
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Quando tratamos dos requisitos para produção do lançamento 

tributário, destacamos que não basta que o sujeito que o produziu seja agente 

público e que tenha competência para tanto; é indispensável que esteja no 

exercício desta específica função.  

De fato, não ignoramos que, em muitas situações, o agente 

público responsável pela realização do lançamento é agraciado, também, com 

a competência para julgar impugnações administrativas apresentadas pelos 

sujeitos passivos. Isso, todavia, não autoriza que cumpra tais funções 

simultaneamente, pois um dos requisitos para que se dê a enunciação válida do 

lançamento é que o agente público esteja no exercício desta específica função. 

Portanto, ainda que o agente público competente para lançar 

integre, também, um órgão administrativo de julgamento, não poderá, quando 

do exercício da competência para julgar, produzir um ato administrativo de 

lançamento, que é justamente o que ocorre nas hipóteses de convalidação.  

Pondo em síntese o que acabamos de expor: será possível a 

convalidação do lançamento apenas nas hipóteses em que a Administração 

iniciar, de ofício, o processo para sua revisão. 

  

4.7.2.3. O prazo para a convalidação do lançamento 

 

Para que um lançamento seja convalidado, ou seja, para que se 

produza um novo ato administrativo, em substituição ao anterior, a fim de 

constituir validamente o crédito tributário, a Administração deverá respeitar, 

necessariamente, os prazos de decadência previstos nos arts. 150, § 4º, e 173, 

do Código Tributário Nacional. 
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Ora, se convalidar um lançamento não é outra coisa senão a 

produção de um novo lançamento, por iniciativa de ofício da autoridade 

administrativa, permanecem plenamente aplicáveis os condicionantes 

temporais referidos na norma de competência que fundamenta a produção 

dessas normas. 

 

4.7.3. A manutenção de lançamentos irregulares 

 

Além da possibilidade de convalidação do lançamento, o sistema 

prevê, também, a sua integral manutenção, ainda que se verifique algum vício 

na sua produção.367 Essa providência, como observa Ricardo Marcondes 

Martins, tem lugar nas hipóteses em que o defeito do ato é de pouca ou 

nenhuma gravidade: 

 
Há alguns vícios que não geram o efeito de impor sua correção, nem a 
sanatória, nem a eliminação. Praticado o ato administrativo viciado e 
constatado o vício imediatamente após a edição do ato, ou, melhor, no 
momento imediatamente posterior à publicação ou à notificação, não 
há para a Administração o dever de corrigi-lo. O ato editado 
permanece no sistema com o vício, sem a necessidade de editar outro 
ato jurídico, administrativo ou jurisdicional, para o saneamento. O 
vício, no que tange à manutenção do ato, é simplesmente ignorado. 
Isso ocorre em algumas raras hipóteses em que o sistema jurídico 
considera a contrariedade ao Direito de pouca ou nenhuma 
importância.368 
 

                                                 
367  Alguns autores utilizam o termo “convalidação” justamente para designar as hipóteses em 

que o lançamento é mantido nos seus exatos termos, pelo fato de o vício ser de pequena 
monta. Vejamos um exemplo: “Convalidação, ou saneamento, é a prática de ato pelo qual se 
expurga uma invalidade, sem afetar a existência do ato malsão. Ela se exprime, de regra no 
refazimento do ato, de modo válido. Ocorre, porém, que há hipóteses em que o saneamento 
se produz, sem que se toque no ato viciado (valem como exemplos: os atos em que o vício é 
de tão pequena monta que, não obstante eles, são produzidos efeitos, albergados no 
ordenamento; atos defeituosos em relação aos quais transcorre, in albis, o prazo de 
provocação de sua desconstituição).” (FERRAZ, Sérgio. “Extinção dos atos administrativos: 
algumas reflexões.” In: Revista trimestral de direito público. São Paulo; Malheiros, 2001, 33: 
18-33) 

368  Efeitos dos vícios do ato administrativo, p. 269-270. 
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De fato, alguns doutrinadores,369 ao tratar dos vícios a que estão 

sujeitos os atos administrativos, referem-se a uma categoria de atos 

administrativos – denominados atos irregulares – que, por apresentarem 

defeitos irrelevantes, permanecem íntegros, produzindo os efeitos que lhe são 

correlatos. 

O problema que se põe então é: como distinguir os “defeitos 

irrelevantes” dos demais vícios que podem acometer os atos administrativos? 

Seabra Fagundes, por exemplo, oferece como critério de 

distinção a  existência ou não de prejuízo em razão do vício.370 Na ausência de 

prejuízo, o defeito será considerado irrelevante e, portanto, não acarretará a 

nulidade do ato. Quando, porém, o vício acarretar algum prejuízo, estará o ato 

sujeito à nulidade (efeitos ex tunc – nulidade em sentido estrito; efeitos ex 

nunc – anulabilidade). 

Igual posicionamento é defendido por J.J. Calmon de Passos, o 

qual, ao tratar das nulidades processuais, afirma que “a nulidade (cominação 

expressa) não será pronunciada quando não ocorrer prejuízo. Isto é, o ato 

imperfeito, mesmo quando tal imperfeição haja sido sancionada 

expressamente com a conseqüência da nulidade, é ato eficaz, desde que a 

                                                 
369  Cf. Seabra Fagundes, O controle dos atos administrativos, p. 50, e Celso Antônio Bandeira 

de Mello, Curso de direito administrativo, p. 345. 
370  Seabra Fagundes agrupa os “atos viciosos” em três categorias, sendo uma delas justamente a 

dos atos irregulares, os quais, “apresentando defeitos irrelevantes (quase sempre de forma), 
não afetam ponderavelmente o interesse público, dada a natureza leve da infringência das 
normas legais”. (O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, p. 50) Como se 
percebe, ao apresentar o conceito de ato irregular, referido autor já deixa claro que a questão 
do prejuízo é o ponto central para distinguir essa espécie de atos. Mais a frente, porém, 
elimina qualquer dúvida a esse respeito ao dar o seguinte exemplo de ato irregular: “[...] se 
proibida uma reunião de propósitos subversivos, mediante ato e não portaria, expressa esta 
na lei como própria, a medida, apesar disso, subsiste. O mesmo acontecerá se autorizada a 
funcionar uma farmácia ao invés de licenciada, embora aluda a lei à licença. O conteúdo do 
ato não prejudica nem nenhum interesse se pode dizer ferido por esses erros leves da forma. 
Ato ou portaria, autorização ou licença, o alcance seria o mesmo.” (Op. cit., p. 51) 
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imperfeição não haja ocasionado prejuízo” .371 A existência de prejuízo 

comparece, assim, como o elemento a ser considerado no momento de 

determinar a providência aplicável caso se verifique que uma norma é 

defeituosa. 

Com fundamento nesta idéia, os tribunais administrativos têm 

considerado legítimos muitos dos lançamentos efetuados pelo Fisco, apesar 

dos defeitos que possuem:372 

 
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO -
INEXISTÊNCIA - A indicação da pessoa jurídica constituída à época 
dos fatos, com a ciência do lançamento para a sua responsável 
sucessora, é procedimento regular, que não pode provocar nulidade, 
pois ausente qualquer prejuízo para o contribuinte, haja vista inexistir 
cerceamento de defesa. Nesses casos, o formalismo não pode 
prevalecer.373 
 
ENQUADRAMENTO LEGAL - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - 
Ainda que existente, erro no enquadramento legal do Auto de Infração 
não seria o bastante, por si só, para acarretar a nulidade das 
exigências, quando a descrição dos fatos, que dele é parte integrante, e 
os cálculos efetuados pelo fisco para encontrar a matéria tributável 
permitem ao autuado o conhecimento por inteiro do ilícito que lhe é 
imputado.374 
 
NORMAS PROCESSUAIS – NULIDADE FORMAL – ERRO NA 
QUALIFICAÇÃO DO AUTUADO. Não configura erro na eleição do 
sujeito passivo a hipótese em que, embora formalizado em nome da 
incorporada, não se evidencia qualquer prejuízo ao exercício do 
direito de defesa da recorrente, representada pelo mesmo funcionário 
em todas as fases do processo, desde a fiscalização até o julgamento 
de segunda instância.375 

                                                 
371  Esboço de uma teoria das nulidades aplicadas às nulidades processuais, p. 131. 
372  “[...] a nulidade (cominação expressa) não será pronunciada quando não ocorrer prejuízo. Isto 

é, o ato imperfeito, mesmo quando tal imperfeição haja sido sancionada expressamente com 
a conseqüência da nulidade, é ato eficaz, desde que a imperfeição não haja ocasionado 
prejuízo. [...] quer seja ou não cominada expressamente a nulidade, a decretação da ineficácia 
exige que a imperfeição do ato tenha acarretado a inatingibilidade do fim que lhe foi 
atribuído o que, por sua vez, implica em prejuízo para alguma parte e prejuízo para os fins de 
justiça (em termos de correta aplicação da lei aos fatos verificados no processo).” (Esboço de 
uma teoria das nulidades aplicada às nulidades processuais, p. 131-133) 

373  1º CC, 1ª Câmara, ACÓRDÃO 101-94.717, DJ 16/03/2006. 
374  1º CC, 7ª Câmara, ACÓRDÃO 107-09.587 em 16.12.2008. 
375  CSRF/01-05.113, 9/10/2004. 
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Com efeito, em muitas situações, pela pouca gravidade do vício, 

opta a autoridade revisora por manter o ato administrativo nos seus exatos 

termos, justamente por entender que os defeitos no lançamento não acarretam 

prejuízo algum para o sujeito passivo. 

Ao assim proceder, cria uma exceção à regra prevista na norma 

secundária de competência, segundo a qual toda regra que não observa as 

disposições da norma primária de competência deve ser anulada. Ou seja, há 

uma redução do campo de abrangência da norma secundária de competência 

mediante a mutilação de um dos seus critérios. Vejamos essa questão com 

mais vagar. 

 

4.7.3.1. A possibilidade de manutenção do lançamento defeituoso como 

sinônimo de incidência de regra de exclusão da ilicitude ou da 

culpabilidade 

 

Assim como no direito tributário, também o direito penal 

trabalha com a idéia de tipicidade, ou seja, a necessidade de integral 

subsunção de um acontecimento (fato) àquilo que prescreve a hipótese de uma 

norma geral e abstrata para que seja possível a aplicação da consequência 

prevista no seu antecedente. 

As normas de direito penal, assim como as normas que 

prescrevem o dever de pagar um determinado tributo, também se constituem 

segundo um juízo hipotético condicional. A diferença está no conteúdo: 

enquanto a norma tributária que institui o tributo é norma primária dispositiva, 

a norma penal é aquela que prescreve a penalidade em caso de 

descumprimento dos preceitos previstos em normas dispositivas.  



 

 

 

272 

Normas penais, em sentido amplo, são todas aquelas normas 

cujo antecedente faz referência ao descumprimento de certa prescrição e cujo 

consequente prevê uma penalidade, que poderá ser aplicada coercitivamente 

pelo Poder Judiciário, conforme previsão numa norma secundária. 

O próprio ordenamento, no entanto, prescreve que, em 

determinadas situações, não será possível a aplicação das penalidades 

previstas nas normas penais, mediante a instituição de excludentes de ilicitude 

(ou antijuridicidade) e excludentes de culpabilidade (ou imputabilidade).  

As excludentes de ilicitude são denominas pela doutrina penal 

como situações, previstas pelo direito, que justificam a prática de conduta 

inicialmente definida como ilícita, tornando-a lícita e afastando, assim, a 

aplicação da regra penal: 

 
[...] a afirmação positiva da tipicidade do fato poderá, em algumas 
hipóteses, não significar um juízo definitivo de ilicitude desse fato, 
pois se incidir alguma das denominadas causas de exclusão da 
ilicitude, o fato, embora aparentemente típico, não será um crime mas 
sim um ilícito penal. Tomemos o exemplo de Mévio que desfere um 
tiro causador da morte de Caio. O fato ajusta-se, aparentemente, à 
figura do homicídio. Se todavia ficar demonstrado que Mévio agiu em 
legítima defesa ou ao abrigo de outra causa de justificação, não haverá 
o crime de homicídio.376 
 

Como se percebe, nestas situações não há, propriamente, a 

exclusão da penalidade, mas sim do fato que dá ensejo à sua aplicação. As 

causas excludentes de culpabilidade, em oposição, não afastam o ilícito da 

conduta praticada pelo sujeito, mas tão-somente a aplicação da penalidade 

                                                 
376  TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. São Paulo: Saraiva, 2011, 

p. 169. 
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prescrita no consequente da norma penal por não ser possível ao agente 

compreender que a conduta por ele praticada é ilícita.377 

Como se percebe, as normas que prevêem essas causas 

excludentes de ilicitude e culpabilidade têm como objetivo realizar uma 

modificação nas normas penais, reduzindo, assim, o seu âmbito de aplicação. 

Assemelham-se, assim, às normas que prescrevem isenções em matéria 

tributária.  

As isenções – enquanto comandos voltados a diminuir o campo 

de abrangência da regra-matriz de incidência de um tributo, mutilando um de 

seus critérios parcialmente – nada mais são do que uma significação isolada 

que concorre, juntamente com as demais significações que compõem a RMIT, 

para a conformação da norma jurídica que, ao final, será aplicada.378  

De fato, entendemos que as isenções não são uma norma 

jurídica, no sentido estrito do termo, mas tão-somente uma proposição que 

concorre para a formação de uma norma jurídica. Assim, diante de um 

preceito isentivo, a norma geral e abstrata que será aplicada no caso concreto 

não é construída exclusivamente a partir dos enunciados da regra-matriz de 

incidência (em sentido estrito). É resultado do cálculo de todos os enunciados 

que versam sobre a matéria: enunciados da RMIT em sentido estrito + 

enunciados relacionados à isenção. Num exemplo:  

 

 

                                                 
377  “[...] para que se possa reprovar uma conduta a seu autor, é necessário que ele tenha agido 

com um certo grau de capacidade que lhe haja permitido dispor de um âmbito de 
autodeterminação. A capacidade psíquica requerida para se imputar a um sujeito a 
reprovação do injusto é a necessária para que lhe tenha sido possível de entender a natureza 
de injusto de sua ação, e que lhe tenha podido permitir adequar sua conduta de acordo com 
esta compreensão de antijuridicidade.” 

378  Paulo de Barros Carvalho, Curso de direito tributário, p. 558 e seguintes. 
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A regra-matriz de incidência em sentido estrito do Imposto sobre a Renda Pessoa 

Jurídica estabelece, resumidamente, que “dado o fato de auferir renda, deve ser a 

obrigação da pessoa jurídica de pagar o imposto calculado à alíquota de 15% sobre a 

renda por ela auferida”. 

 

Se for instituído um preceito estabelecendo que as pessoas jurídicas de pequeno porte 

estão isentas do pagamento desse tributo, a norma jurídica que irá incidir no caso 

concreto será o resultado da reunião desse enunciado com a RMIT em sentido estrito: 

“dado o fato de auferir renda, deve ser a obrigação da pessoa jurídica de grande e 

médio porte de pagar o imposto calculado à alíquota de 15% sobre a renda por ela 

auferida”. 

  

As normas – em sentido amplo – que estabelecem as causas 

excludentes de ilicitude e de culpabilidade, assim como as regras isentivas, 

concorrem na conformação da norma jurídica que, ao final, será aplicada aos 

casos concretos. Vejamos um exemplo de cada uma dessas situações. 

Se uma pessoa mata outra, mas o faz em legítima defesa, não se 

aplica a pena determinada pelo Código Penal para os homicídios e a razão 

para tanto é o fato de que há, aqui, a incidência de uma norma que é resultado 

da conformação de duas outras regras: a que prescreve que o fato de matar 

alguém leva a aplicação de uma penalidade e a que prescreve que se alguém 

matar outra pessoa em legítima defesa, não terá praticado um ilícito e, 

portanto, não estará sujeito a qualquer penalidade. 

De igual forma, se alguém mata uma pessoa, mas se comprova 

que é acometido por doença mental, considerar-se-á praticado o homicídio, 

mas não se aplicará a pena correspondente, pois incidirá, em conjunto com a 

norma que prescreve a penalidade, uma outra, que exclui a sua aplicação caso 

se comprove que o autor do delito é absolutamente incapaz. 
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Na primeira situação, estamos diante de exemplo de excludente 

de ilicitude, a qual mutila o antecedente da norma penal; na segunda situação, 

está-se diante de excludente de culpabilidade, a qual mutilará o consequente 

desta regra. No entanto, apesar de atuarem em critérios diversos da norma 

penal, essas regras excludentes produzem resultado semelhante: diminuem o 

âmbito de aplicação da norma penal vigente antes da mutilação. 

Cremos que, nos casos em que o lançamento possui vícios que 

não causam prejuízos e, por essa razão, não são anulados, se dá situação 

semelhante. 

De fato, a norma secundária de competência a que nos referimos 

já no primeiro capítulo equivale a uma norma penal, congregando, ao mesmo 

tempo, previsão de aplicação de uma penalidade em caso de descumprimento 

das disposições das normas primárias de competências e possibilidade de que 

tal aplicação se dê de maneira coercitiva pelo Poder Judiciário. 

Tal norma não estabelece, ela própria, quaisquer exceções. Em 

outros termos: qualquer que seja o vício na norma introduzida, a penalidade 

aplicável, de acordo com seus preceitos, é a nulidade.  

Podemos, no entanto, defender que, nas situações em que o vício 

não acarreta prejuízo, outra norma determina a não aplicação desta penalidade. 

Esta outra regra atua, portanto, em cálculo com aquela primeira, colaborando 

na fixação das situações em que se dará a sua incidência.379 

                                                 
379  Raciocínio semelhante é empreendido por Andréa Medrado Darzé quando trata das regras de 

responsabilidade tributária: “Finalizada a análise das normas gerais sobre a sujeição passiva 
tributária, também nos sentimos habilitados a definir a responsabilidade tributária como 
norma jurídica que prescreve em seu antecedente notas de um fato não-tributário (lícito ou 
ilícito), mas que tem como pressuposto necessário um fato tributário (ainda que presumido) e 
em seu consequente notas de relação jurídica, na qual um terceiro, escolhido dentro da 
moldura que acabamos de expor, tem o dever de levar dinheiro aos cofres públicos a título de 
tributo. Trata-se, portanto, de norma que colabora na fixação do critério pessoal subjetivo 
passivo do tributo, entrando em relação com os demais enunciados que integram a regra-
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Esta, entendemos, é uma forma de conceber a questão. 

Ressaltamos, contudo, a dificuldade em determinar se o vício no lançamento 

causa ou não prejuízo à parte e se, portanto, há ou não autorização para a não 

aplicação da penalidade prevista pela norma secundária de compet~encia em 

sentido estrito: a nulidade. 

 

4.7.4. A questão do lançamento suplementar 

 

Ao examinar a questão da revisibilidade do lançamento, alguns 

autores, como José Souto Maior Borges380 e Alberto Xavier,381 afirmam que o 

                                                                                                                                          
matriz de incidência em sentido amplo, cujo resultado variará a depender da espécie ou das 
características da responsabilidade de que se trate.” (Responsabilidade tributária: 
solidariedade e subsidiariedade. São Paulo: Noeses, 2010, p. 87-88) 

380  “[...] é cabível também a conclusão de que na sistemática do Código Tributário Nacional nem 
toda revisão do lançamento implica sua anulação. Pode o procedimento revisório apenas 
‘alterar’ o lançamento (art. 145, caput), sem, contudo, anulá-lo. A simples alteração pode 
consistir no aumento ou na redução do quantum da prestação tributária a ser eventualmente 
exigido de um determinado sujeito passivo.” (José Souto Maior Borges, Lançamento 
tributário, p. 254) 

381  “O lançamento suplementar é o ato 

Norma secundária de 
competência (sentido 

amplo) 

Norma que 
determina a não 

aplicação da 
nulidade caso o vício 
não cause prejuízos 

Norma secundária de 
competência (sentido 

estrito) 
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ato de revisão poderia consistir na alteração dessa norma jurídica com o fim de 

aumentar ou diminuir a exigência fiscal. 

A diminuição da exigência fiscal equivale à anulação parcial, 

aplicando-se, pois, todas as considerações desenvolvidas nos itens anteriores. 

Questão tormentosa, no entanto, é a relativa ao agravamento da 

exigência fiscal. Isso porque esse tipo de procedimento esbarra, novamente, na 

questão da competência para constituição do crédito tributário. 

Como já destacamos no item relativo à convalidação do 

lançamento, ainda que o sujeito competente para julgar impugnações dos 

contribuintes no âmbito administrativo possam, também, efetuar lançamentos, 

não poderão fazê-lo quando estiverem exercendo a função de julgador 

administrativo.382 

Sendo assim, só será possível o agravamento da exigência se o 

processo de revisão for inaugurado de ofício pela autoridade administrativa, 

equivalendo, assim, em tudo e por tudo, à convalidação. Afinal, o aumento da 

exigência fiscal só será possível se se verificar que foi constituído um crédito a 

menor anteriormente e essa verificação se dá justamente quando se compara a 

norma do lançamento e a regra de competência, apurando-se uma 

incompatibilidade. 

 

 

                                                 
382  “Já a prática do lançamento suplementar não é possível nos casos de revisão por impugnação 

(recurso hierárquico ou recurso contencioso) se a autoridade a quo tem competência 
exclusiva ou reservada para o lançamento, ou seja, se é um puro ‘órgão de lançamento’, 
competindo à autoridade ad quem exclusivas funções de julgamento; nestes casos, o ato da 
autoridade ad quem limitar-se-á à constatação da insuficiência quantitativa do conteúdo do 
ato recorrido, devolvendo-se ao órgão de lançamento a iniciativa de praticar o lançamento 
suplementar, que é um novo ato primário.” (Alberto Xavier, Do lançamento: teoria geral do 
ato, do procedimento e do processo tributário, p. 245) 
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4.7.5. A impossibilidade de revogação do lançamento 

 

Ao analisar mais detidamente a figura do lançamento e o regime 

jurídico aplicável a essa espécie de norma, conclui-se pela impossibilidade de 

revogação nessa hipótese, por uma simples razão: no âmbito tributário, não há 

espaço para conveniência e oportunidade da Administração. 

Com efeito, a revogação se caracteriza justamente por se tratar 

de uma hipótese de retirada de norma do sistema não em razão da existência 

de um vício, mas simplesmente porque interessa à Administração, naquele 

momento, alterar a disciplina de determinada conduta intersubjetiva: 

 
A revogação tem lugar quando uma autoridade, no exercício de 
competência administrativa, conclui que um dado ato ou relação 
jurídica não atendem ao interesse público e por isso resolve eliminá-
los a fim de prover de maneira mais satisfatória às conveniências 
administrativas.  
Pode-se conceituá-la do seguinte modo: revogação é a extinção de um 
ato administrativo ou de seus efeitos por outro ato administrativo, 
efetuada por razões de conveniência e oportunidade, respeitando-se os 
efeitos precedentes.383 
 

Ocorre que o lançamento, por força do que prescreve o art. 142, 

parágrafo único,384 é uma norma cuja introdução no sistema é obrigatória, não 

podendo o agente administrativo optar por sua introdução de acordo com os 

critérios de conveniência e oportunidade. Uma vez verificada a ocorrência de 

evento que preenche as características previstas no antecedente da regra-

matriz de incidência (a qual, por sua vez, figura no consequente da norma de 

competência), deve o administrador constituir a relação jurídica tributária 

                                                 
383  Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de direito administrativo, p. 410-411. 
384  Art. 142. (...) 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob 
pena de responsabilidade funcional. 
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correspondente, sob pena de responsabilidade funcional. Nesse sentido é o 

posicionamento de Paulo de Barros Carvalho: 

 
[...] Para evitar equívocos, não convém falarmos em revogação de 
lançamento, visto que a revogação seria o desfazimento do ato por 
motivo de conveniência e oportunidade do Poder Público. Ora, se no 
plano das imposições tributárias, ao menos quanto ao ato de 
lançamento, estamos diante de atividade vinculada, e não 
discricionária, descabe qualquer alusão a critérios de conveniência e 
oportunidade.385 386 
 

Sob essa perspectiva, não se pode admitir, em hipótese alguma, 

que a autoridade fiscal, após constituir regularmente o crédito tributário, 

revogue seu ato, eliminando a exigência fiscal. 

 

 

 

                                                 
385  Curso de direito tributário, p. 437. 
386  Igual posicionamento é defendido por Eurico Marcos Diniz de Santi: “[...] se não há 

discricionariedade na postura do ato-norma de lançamento, também não se já de verificá-la 
em seu desfazimento, motivo porque não cabe falar em revogação do ato-norma de 
lançamento, mas tão-somente de invalidação que decorre de irregularidade ou vício do 
próprio suporte fáctico do fato jurídico suficiente que engendrou o ato-norma.” (Lançamento 
tributário, p. 209) 
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Conclusões 

No início deste trabalho, deixamos claro que as normas 

superiores determinam a maneira como serão produzidas as normas inferiores, 

disciplinando: (i) o sujeito que pode criar novas normas; (ii) o procedimento 

que deve seguir para criar essas normas; e (iii) a matéria sobre a qual essas 

normas poderão versar. 

Quando as regras jurídicas são produzidas na forma prescrita 

pelo direito, dizemos que essa norma é válida. Quando, porém, a criação da 

norma se dá de forma ilícita, afirmamos que a norma é inválida (viciada), 

sujeitando-se, assim, à sanção prescrita pela norma secundária de 

competência, que é justamente a sua não aplicação (nulidade). 

No lançamento não é diferente. Enquanto norma geral e concreta 

que introduz no sistema outra regra – esta individual e concreta – destinada a 

constituir o crédito tributário, o lançamento também deve ser produzido de 

acordo com as disposições de uma norma superior (de competência).  

A norma primária de competência prescreve, no seu antecedente, 

quem é a pessoa que pode criar uma nova norma e qual o procedimento que 

deve ser por ela observado na sua criação. O consequente, por sua vez, 

determina a matéria que a norma deve disciplinar. 
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A norma secundária de competência, por outro lado, prevê, no 

seu antecedente, o descumprimento da norma dispositiva (invalidade da norma 

criada) e, no consequente, determina a aplicação de uma regra que prescreve a 

não aplicação da norma criada ilicitamente (norma anulatória) 

Simplificadamente, essas normas se estruturam da seguinte 

forma: 

Norma primária de competência 

Dado o fato de ter sido realizada uma enunciação em determinadas condições de espaço 

e tempo, segundo um determinado procedimento, deve ser a observância de uma norma, 

com um específico conteúdo, pelos sujeitos de direito. 

Norma secundária de competência 

Dado o fato de ser reconhecida a invalidade da norma criada, ou seja, o 

descumprimento da norma primária, deve ser a observância da norma anulatória, a 

qual retira da norma criada ilicitamente a força para disciplinar condutas mediante a 

determinação de um termo final de vigência. 

O lançamento, assim como as demais normas jurídicas, poderá 

ser declarado nulo se for identificado algum vício na sua produção (melhor 

dizendo: produção em desacordo com o que estabelece a norma primária de 

competência). 

A revisão do lançamento destina-se justamente a identificar se 

essa norma foi ou não produzida com vícios.  

A revisão do lançamento envolve pelo menos duas realidades: (i) 

um procedimento por meio do qual um sujeito competente coloca este ato 

jurídico administrativo sob nova análise para corrigir possíveis defeitos; e (ii) 

um ato final, por meio do qual se reconhece ou não a existência desses 
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defeitos, constituindo os correlatos efeitos jurídicos (anulação, manutenção 

etc). 

Partindo da premissa de que a revisão do lançamento está 

relacionada ao reexame do ato para verificar se este se adéqua às disposições 

da norma de superior hierarquia que autoriza a sua produção, é possível 

concluir que o motivo para revisão seria a crença de que este ato possui um 

vício qualquer. Esse processo de revisão – que culminará com um ato de 

revisão – inaugura-se, pois, a partir de uma controvérsia quanto à 

compatibilidade entre duas normas. 

Com efeito, a todo o momento se verificam discussões quanto à 

legitimidade das exigências fiscais e são duas, basicamente, as razões para 

tanto: (i) ou o lançamento não observa as prescrições da norma que 

fundamenta sua produção; ou (ii) a norma que autoriza sua produção possui, 

ela própria, vícios que acabam maculando as regras introduzidas com base em 

suas disposições.  

Tanto na situação descrita no item (i) quanto naquela descrita no 

item (ii), o que motiva o conflito de interesses é a existência de um defeito em 

uma norma, quando comparada com a regra que a fundamenta. A diferença é 

que esse defeito é identificado em momentos diversos do processo de 

positivação. 

Muitos doutrinadores defendem que a revisão do lançamento só 

poderia ocorrer em caso de possível defeito no próprio ato administrativo. 

Ocorre que, ao disciplinar a revisão do lançamento, o art. 145 do CTN, ao 

fazer referência à impugnação do sujeito passivo, não se restringe às hipóteses 

de impugnação administrativa, incluindo, aí, também as formas de 

impugnação no âmbito do Poder Judiciário, onde é possível argüir qualquer 
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matéria. Sob essa perspectiva, são possíveis motivações para a revisão do 

lançamento tanto os defeitos existentes no próprio ato quanto aqueles 

existentes nas normas superiores e que, indiretamente, maculam sua validade. 

O processo de revisão do lançamento pode ser inaugurado de três 

formas:  

(i) impugnação do sujeito passivo;  

(ii)  recurso de ofício; ou  

(iii)  iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nas 

hipóteses previstas no art. 149. 

A inauguração desse procedimento, como já vimos, é motivada 

pela crença de que o lançamento possui algum vício. Nem sempre, contudo, se 

reconhece a presença desse defeito, mantendo-se integralmente o lançamento 

efetuado. 

Nas hipóteses em que é reconhecida a existência de um vício, 

porém, o resultado não é sempre a nulidade da norma criada. 

Isso porque, em relação aos atos administrativos, verifica-se que, 

nas hipóteses em que é reconhecido um vício na sua produção (sujeito, 

procedimento ou conteúdo), são três as providências cabíveis: convalidação, 

manutenção ou invalidação. 

 

 

 

 

 

 

Lançamento 

Não há 
vício 

Há vício 

Manutenção da norma 

Invalidação 

Convalidação 

Manutenção 
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A convalidação tem lugar nas hipóteses em que a própria 

Administração verifica que ato por ela praticado possui vícios, realizando a 

sua imediata correção mediante a introdução de um novo lançamento no 

sistema. 

Uma vez impugnado o ato administrativo, a convalidação não 

tem mais lugar, impondo-se, em caso de reconhecimento de vício, a sua 

nulidade. Essa, contudo, nem sempre é a regra quando se trata de lançamento. 

De fato, em muitas situações, pela pouca gravidade do vício, 

opta a autoridade revisora por manter o ato administrativo nos seus exatos 

termos. Essa providência tem lugar nas hipóteses em que os defeitos no 

lançamento não acarretam, supostamente, prejuízo algum para o sujeito 

passivo. 

Quando, porém, o vício acarreta algum prejuízo ao contribuinte, 

aí sim é cabível a nulidade do ato.  

A nulidade é gênero que engloba duas espécies: nulidade ou 

anulabilidade. A opção por uma ou outra dessas reações está relacionada à 

gravidade do ilícito praticado. A norma que prescreve a nulidade do 

lançamento efetuado possui um âmbito de aplicação determinado por quatro 

critérios, a saber: (i) temporal; (ii) pessoal; (iii) espacial; e (iv) material. 

O critério temporal prescreve que o lançamento não será 

aplicado (nulidade) em relação às pessoas que participaram do processo de 

revisão (sujeito passivo e contribuinte). 

O critério temporal prescreve que a norma anulatória produz 

efeitos para o passado (ex tunc), não podendo o lançamento, portanto, ser 

aplicado desde o momento em que foi efetuado. 
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O critério espacial diz respeito ao local onde se aplica a norma 

anulatória e variará, portanto, conforme o lançamento tenha sido efetuado pela 

União, pelos Estados, pelos Municípios ou pelo Distrito Federal.  

O critério material, por fim, diz respeito àquilo que é anulado. O 

lançamento, assim como as demais normas, é um juízo construído a partir de 

um suporte físico. Portanto, ao anular o lançamento, total ou parcialmente, o 

agente competente anula, igualmente, o texto que serve de suporte para a sua 

construção. 
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