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RESUMO 

 

 

O presente trabalho versa sobre a validade, a vigência e a eficácia da norma jurídica do 

lançamento de ofício. O lançamento de ofício, previsto no artigo 149 do Código Tributário 

Nacional, é um ato administrativo definitivo que insere norma individual e concreta no 

ordenamento jurídico. A partir das premissas traçadas, a norma jurídica geral e abstrata do 

lançamento de ofício é válida (existe juridicamente) por manter relação de pertinencialidade 

com o sistema; é vigente (está apta a irradiar efeitos próprios) de acordo com o tempo e o espaço 

prescrito em lei; e possui eficácia (efetivamente produz efeitos) técnica, jurídica e social. A 

norma individual e concreta do lançamento de ofício é valida ao ingressar no ordenamento por 

meio do relato em linguagem competente da incidência da norma geral e abstrata (prevista no 

artigo 149 do Código Tributário Nacional) no caso concreto; é vigente no mesmo momento que 

é válida por haver coincidência de tempo e espaço dos dois conceitos; e, por fim, possui eficácia 

jurídica (declaratória e constitutiva), técnica e social.  

 

 

Palavras-Chave: Lançamento de Ofício. Ato administrativo. Validade. Vigência. Eficácia.   
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ABSTRACT 

 

 

The present study deals with the validity, currency and effectiveness of the legal rule of the 

Administrative Procedure Act. The Administrative Procedure Act, predicted in the article 

number 149 of the National Tax Code, is a definitive administrative act that introduces an 

individual and concrete rule in the legal system. According to the assumptions proposed by this 

study, the general and abstract legal rule of the Administrative Procedure Act is valid – it legally 

exists – by maintaining pertinent relations with the system; is current by having its own effect 

in accordance with time and space prescribed by the law; and finally is technically, legally and 

socially effective. The individual and concrete rule of the Administrative Procedure Act is valid 

in joining the legal system by means of the report in competent language the levy of the general 

and abstract rule (predicted in the article number 149 of the National Tax Code) in a concrete 

case; it is current and so is valid, because their concepts are coincident in time and space; at 

last, it has legally (declaratory and constitutive), technically and socially effectiveness.   

 

 

Key Words: Tax assessment. Administrative procedure act. Validity. Corrency. 

Effectiveness.  
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INTRODUÇÃO 

 

Nosso trabalho tem por objeto o lançamento tributário de ofício, especificamente sua 

validade, vigência e eficácia. 

O lançamento tributário é um ato administrativo, introdutor de norma jurídica 

individual e concreta, que resulta da aplicação de outra norma jurídica geral e abstrata. Trata-

se de um ato através do qual as autoridades administrativas promovem aplicação de normas 

jurídica tributárias vigentes, introduzindo nova norma no ordenamento: a norma certificadora 

da ocorrência do fato jurídico tributário  e sua consequente relação jurídica.  

Todas as normas jurídicas, ao nosso ver, possuem a estrutura lógica do condicional 

onde há um antecedente implicando, automaticamente e infalivelmente, um consequente.  

Ocorre que nem sempre a atividade é realizada nos exatos termos prescritos em lei. A 

comparação entre a norma jurídica inserida no ordenamento pelo lançamento e a norma jurídica 

hipotética nem sempre apresenta a correspondência devida. Muitas vezes verifica-se um certo 

descompasso entre os comandos, acarretando sua invalidade ou ineficácia. 

Como será observado, optamos neste trabalho por uma abordagem estritamente 

normativa do fenômeno jurídico, entendendo que direito positivo é o conjunto de normas 

jurídicas válidas em determinado país, destinadas a regular as condutas intersubjetivas.  O 

estudo, portanto, estará voltado à análise específica da unidade mínima do direito posto, qual 

seja, da norma jurídica.    

Por conta disso, nosso trabalho será estruturado da seguinte maneira: traremos nos 

primeiros capítulos a análise de validade, vigência e eficácia em abstrato, ou seja, referindo-se 

a norma geral e abstrata; posteriormente será analisado o lançamento tributário enquanto ato 

administrativo, com ênfase no lançamento de ofício; por fim, apresentaremos um estudo sobre 

a validade, vigência e eficácia da norma individual e concreta inserida no ordenamento pelo 

lançamento de ofício.  

No primeiro capítulo trataremos das premissas adotadas para elaborações dos 

enunciados descritivos que compõem este trabalho. Definindo a utilização do método do 

Constructivismo Lógico-Semântico, utilizamos a Teoria da Linguagem desenvolvida por Paulo 

de Barros Carvalho como base para todas as afirmações e constatações apresentadas no 

desenvolver dos outros capítulos (ao nosso ver, a linguagem é o único meio de manifestação 

do Direito, o qual se utiliza da linguagem das normas gerais e abstratas e individuais e concretas 

para regular as condutas humanas na sociedade). Definiremos também o conceito de norma 

jurídica, sua estrutura e variações e sua aplicação/incidência no caso concreto. Encerraremos as 
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premissas desenvolvidas tratando da regra-matriz de incidência tributária e do fato jurídico 

tributário.  

Nos capítulos segundo, terceiro e quarto estudaremos, respectivamente, a validade, a 

vigência e a eficácia das normas jurídicas gerais e abstratas. Traremos ao trabalho os conceitos 

de invalidade e ineficácia e suas consequências jurídicas. 

Após uma análise genérica das normas jurídicas, adentraremos no estudo específico 

do veículo introdutor de uma de suas espécies, qual seja, o lançamento tributário. No Direito 

Tributário, a regra-matriz de incidência tributária, por ser uma norma geral e abstrata, reivindica 

para a regulação efetiva dos comportamentos intersubjetivos a expedição de norma individual 

e concreta que poderá ser elaborada pela Administração Pública sendo, nesse caso, o ato 

jurídico de lançamento tributário. Trataremos de seus pressupostos e seus elementos, e 

voltaremos ao estudo especifico do lançamento de ofício, previsto no artigo 149 do Código 

Tributário Nacional. Constataremos que o lançamento de ofício é um ato administrativo, 

definitivo, que não se confunde com o Auto de Infração, seu suporte físico.  

 O último capítulo, por fim, tratará da validade, vigência e eficácia específica da norma 

individual e concreta do lançamento de ofício.  

Não temos o objetivo de esgotar os temos envolvidos neste trabalho, não apenas pela 

generalidade e abstração do tema, mas também pela própria complexidade que envolve os 

conceitos utilizados.  

A nós cabe aqui uma discussão conceitual da estrutura da norma jurídica, considerando 

sua validade, vigência, eficácia, em especial da norma jurídica do lançamento tributário de 

ofício. Apenas destacamos que o estudo de seus aspectos permite a produção de uma teoria 

consistente e relevante, uma vez que envolve inúmeros conceitos que se relacionam com a 

totalidade das normas jurídicas, não se restringindo apenas à seara dos tributos. 
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1 CONCEITOS FUNDAMENTAIS E PREMISSAS 

 

1.1 Direito e a linguagem. 1.2. Direito Positivo e Ciência do Direito. 

1.3. Norma jurídica tributária (1.3.1. Estrutura lógica da norma jurídica 

a) Norma geral e individual, norma concreta e abstrata b) Norma de 

conduta e de estrutura). 1.4. Regra-Matriz de Incidência Tributária. 1.5. 

Fato jurídico tributário. 1.6. O fenômeno da incidência tributária. 1.7 

Resumo das premissas utilizadas neste trabalho. 

 

1.1   Direito e a linguagem 

 

Iniciamos nosso trabalho tratando das premissas adotadas para desenvolvimento deste 

estudo. 

Começamos destacando que nosso pressuposto inicial se refere à Teoria da 

Linguagem, considerando a linguagem 1  não um mero instrumento de comunicação do 

conhecimento, mas sim sua própria condição de existência. É a linguagem que constitui/cria o 

conhecimento, ou seja, conhecimento é linguagem.   

A linguagem pode se entendida como a capacidade do ser humano de comunicar-se 

entre si por meio de um conjunto sistematizado de signos. E os signos, por sua vez, são “a 

unidade de um sistema que permite a comunicação inter-humana”.2 

Assim, “conhecer” é a atribuir linguisticamente significado a determinado objeto. Ou 

seja, é reproduzir a realidade – delimitada àquilo que se pretende conhecer - por meio dos 

signos, emitindo proposições coerentes, passíveis de entendimento.  

A linguagem é, para nós, o único meio de constituição e conhecimento da realidade do 

mundo social.  E, nesse sentido, também o é para as diversas áreas do conhecimento científico, 

em especial a jurídica.   

                                                 
1 PAULO DE BARROS CARVALHO afirma que os conceitos linguagem, língua e fala não se confundem. Para 

o Professor, linguagem é o modo de aquisição do saber científico, aplicada por meio de mecanismos lógicos, na 

construção de modelos artificiais para a comunicação científica. É a capacidade do ser humano para comunicar-se 

por intermédio de signos cujo conjunto sistematizado é a língua; língua é o um dos sistema de signos que se presta 

para fins comunicacionais, em vigor numa determinada comunidade social. A língua cumpre papel de instrumento 

de comunicação entre seus membros.  É resistente a tentativas isoladas de modificação por parte dos indivíduos, 

assumindo, por isso mesmo, o caráter de uma autêntica instituição social; por fim , a fala é um ato individual e 

seleção e de atualização, em face da língua, que é a instituição e o sistema. (Direito Tributário, Linguagem e 

Método. 3a edição. São Paulo: Noeses, 2009) 
2 Direito Tributário, Linguagem e Método. 3a Edição. São Paulo: Noeses, 2009. p. 33 
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Neste raciocínio, PAULO DE BARROS CARVALHO descreve linguagem como  “o 

modo de aquisição do saber científico, aplicada por meio de mecanismos lógicos, na construção 

de modelos artificiais para a comunicação científica”.3  

De fato a importância da linguagem é observada não apenas no mundo social, mas 

também em todas as áreas do conhecimento científico. No que tange ao mundo jurídico, a 

linguagem é a própria expressão tanto da Ciência do Direito como do direito positivo, afinal 

não há norma jurídica sem linguagem.  

Assim sendo, partindo da premissa que a linguagem cria o Direito, ou seja, não há 

Direito sem que haja linguagem 4 , passamos ao estudo de conceitos fundamentais e à 

demarcação das demais premissas necessárias para o desenvolver deste trabalho.  

 

1.1   Direito Positivo e Ciência do Direito 

 

Inicialmente, é importante fixar as noções de direito positivo e de Ciência do Direito 

que utilizaremos neste trabalho. De forma sucinta, pode-se dizer que o direito positivo é o 

conjunto de normas jurídicas válidas em dado país e a Ciência do Direito, por sua vez, é aquela 

que se propõe a estudar o direito positivo, para descrevê-lo e explicá-lo.  

A definição desses conceitos e suas diferenças, por óbvio, vai além disso. Tratam-se 

de dois sistemas separados, “dois corpos de linguagem, dois discursos linguísticos, cada qual 

portador de um tipo de organização lógica e de funções semânticas e pragmáticas diversas”.5 

 Se por um lado o direito positivo é um conjunto de enunciados prescritivos, que 

objetiva normatizar comportamentos humanos, em determinado tempo e lugar. Por outro, à 

Ciência do Direito cabe estudar essas prescrições.  

O discurso do direito positivo é emitido por autoridade legislativa, utiliza linguagem 

                                                 
3 Direito Tributário, Linguagem e Método. 3a Edição. São Paulo: Noeses, 2009. p. 30 
4 Cumpre destacar neste ponto que mesmo o direito sendo constituído por meio da linguagem, “esta linguagem 

encontra-se inserida num contexto comunicacional, apresentando-se, assim, como um fenômeno de comunicação. 

O direito, sob este ponto de vista, é um sistema de mensagens, insertas num processo comunicacional, produzidas 

pelo homem e por ele utilizadas com a finalidade de canalizar o comportamento inter-humano em direção a valores 

que a sociedade almeja realizar.” Trata-se da chamada Teoria Comunicacional do Direito Positivo, proposta por 

GREGORIO ROBLES DE MORCHON, que pode ser resumida da seguinte maneira: “o agente competente como 

emissor; os sujeitos das prescrições como destinatários; a norma jurídica como a mensagem; as circunstancias 

histórico-culturais que envolvem emissor e receptor como contexto; a concentração subjetiva de ambos na 

expedição e recepção da mensagem como a conexão psicológica; a língua portuguesa como código comum; o 

diário oficial, enquanto suporte físico, onde se encontram gravadas as palavras na fora de marcas de tintas no 

papel, como canal que estabelece a conexão entre emissor e destinatário.” (CARVALHO, Aurora Tomazini de. 

Curso de Teoria Geral do Direito: O Constructivismo Lógico-Semântico. 2a edição. São Paulo: Noeses, 2010. p. 

166) 
5 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 21a edição. São Paulo: Saraiva, 2009. p.1 
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prescritiva e traduz comandos de cumprimento obrigatório.  O direito positivo é, portanto, 

composto pelas normas jurídicas, que são considerados por PAULO DE BARROS 

CARVALHO sua unidade básica.   

Nesse sentido, ensina o doutrinador:  

 

As unidades que compõem o sistema do direito positivo são as normas 

jurídicas, que, em planos conotativos, são compostas por juízos hipotético-

condicionais, em que se enlaça ao antecedente, ou descritor, um consequente, 

ou prescritor, tudo por intermédio da cópula deôntica – o dever-ser, na sua 

configuração neutral, isto é, sem modalização. Em termos denotativos, 

substituindo a hipótese, encontrar-se-á a descrição normativa de um evento 

que, concretizado no nível das realidades materiais, será relatado no 

antecedente da norma individual e concreta, e fará irromper o vínculo abstrato 

que o legislador estipulou na consequência.6  

 

Por outro lado, a Ciência do Direito utiliza a linguagem descritiva. O cientista do 

Direito observa, analisa e descreve as normas jurídicas que compõe o direito positivo. Cabe à 

Ciência do Direito a interpretação e informação acerca da norma, repassando sobretudo a 

maneira que a realidade jurídica se apresenta e que as normas pretendem regular a conduta 

humana.  

Acerca da Ciência do Direito, no que tange à seara dos tributos, TÁCIO LACERDA 

GAMA diz que “A Ciência do Direito Tributário realiza uma espécie de tradução 7  da 

mensagem prescritiva positivada nas normas tributárias” 8.  

A tradução referida pelo Autor, parece-nos, nada mais é que a interpretação das normas 

jurídicas que compõem o direito positivo. As normas jurídicas são, assim, o objeto do direito 

positivo e o direito positivo, o objeto da Ciência do Direito.  

AURORA TOMANIZI DE CARVALHO 9  faz uma brilhante síntese das 

características especificas de cada um dos sistemas.  

                                                 
6 Direito Tributário, Linguagem e Método. 3a edição. São Paulo: Noeses, 2009. p.441. 
7 A utilização do vocábulo “tradução” tem fundamento nos ensinamentos de VILÉM FLUSSER, segundo o qual 

a teoria do conhecimento é, fundamentalmente, uma teoria da tradução. (Língua e Realidade, 2a edição. São Paulo: 

Annablume,2004.)  
8 Competência Tributária: fundamentos para uma teoria da nulidade. São Paulo: 2009. p. XXXII. 
9 AURORA TOMAZINI DE CARVALHO faz um síntese das diferenças existentes entre Ciência do Direito e 

direito positivo, dispondo acerca dessas diferenças existentes que são relatadas com base (i) na função da 

linguagem; (ii) no objeto de análise; (iii)  no nível de linguagem; (iv) no tipo ou grau de elaboração da linguagem; 

(v) na estrutura; (vi) nos valores ; e (vii) na coerência. (CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de Teoria Geral 

do Direito: O Constructivismo Lógico-Semântico. 2a edição. São Paulo: Noeses, 2010. p. 94 a 116) 
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O sistema do direito positivo é (i) um corpo de linguagem com função prescritiva; (ii) 

dirige à regular as condutas intersubjetivas; (iii) é objeto da Ciência do Direito; (iv) e 

metalinguagem da linguagem social; (v) utiliza linguagem do tipo técnica, com discurso natural 

e termos próprios do discurso científico; e (vi) é operada pela Lógica Deôntica10.  

O sistema da Ciência do Direito é (i) um corpo de linguagem com função descritiva; 

(ii) tem como objeto o direito positivo; (iii) é metalinguagem do direito positivo; (iv) utiliza-se 

do discurso científico; (v) possua a estrutura da Lógica Alética.  

Utilizaremos neste trabalho a linguagem descritiva, pois nosso estudo terá como  

objeto a norma jurídica do lançamento de ofício, e ao utilizarmos o termo “direito”, estaremos 

nos referindo ao direito positivo.  

 

1.2   Norma jurídica tributária 

 

Se tomarmos o direito positivo como o conjunto de normas jurídicas, e considerando 

que a Ciência do Direito tem como objeto o direito positivo, percebe-se que o ponto crucial 

para desenvolvimento de qualquer trabalho jurídico é o perfeito conhecimento de “norma 

jurídica”.  

A norma jurídica é considerada a unidade mínima do direito positivo, mas, também, é 

uma expressão linguística que apresenta o defeito da ambiguidade, ou seja, pode ser utilizada 

em diversas acepções.  

As diversas acepções citadas decorrem do fato de que, por se tratar de linguagem, 

podemos analisar a norma jurídica por quatro planos distintos: S1 (plano físico), S2 (plano das 

significações isoladas), S3 (plano das significações estruturadas) e S4 (plano da 

contextualização). 

AURORA TOMANIZI DE CARVALHO, ao considerar o direito positivo, define as 

“normas jurídicas” dentro de cada plano nos seguintes termos: 

 

                                                 
10 São três linguagens-objeto que a análise da Lógica formalizada: a do direito positivo (Lógica deôntico-jurídica); 

a da Ciência do Direito; (Lógica da ciência jurídica) e a da retórica do direito (Lógica da retórica jurídica). Neste 

trabalho cumpre-nos citar apenas a Lógica Deôntica e a Alética: a Lógica Deôntica a estrutura das proposições são 

 modalizada com os valores obrigatório, proibido 

e permitido, e suas valências são de válido e inválido, por isso admite contradição entre os termos. Na Lógica 

Alética, a estrutura das proposição são de “ S é P”, sendo os modalizadores com os valores de necessário e possível, 

e suas valências são de verdadeiro e falso, por isso não admite contradição entre os termos. (ECHAVE, Delia 

Teresa; URQUIJO, María Eugenia; GUIBOURG, Ricardo; Lógica, Proposición y Norma) 
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Se pensarmos no direito positivo, levando-se em conta seu plano de expressão 

(S1), as unidades do sistema são enunciados prescritivos; se avaliarmos o 

plano das significações construídas a partir dos enunciados (S2), as unidades 

do sistema são proposições jurídicas; e se tomarmos o direito como o conjunto 

de significações deonticamente estruturadas (S3), que mantêm relações de 

coordenação e subordinação entre si (S4), as unidades do sistema jurídico são 

aquilo que denominas norma jurídica em sentido estrito.11 

 

Ao observar os planos descritos por AURORA TOMANIZI DE CARVALHO, 

concluímos de pronto que norma jurídica e texto do direito positivo não se confundem. O texto 

do direito é o seu suporte físico, enquanto a norma jurídica é sua significação. As normas 

jurídicas são frutos da interpretação realizadas pelo interprete do texto bruto, são construções 

feitas a partir das significações derivadas da leitura do texto. Essa afirmativa pode ser observada 

na prática, na medida em que o texto bruto, posto pelo legislador, não é igual a interpretação 

feita pelo interprete na aplicação do direito. Enquanto o primeiro está no plano da literalidade 

textual, o segundo está no plano do conteúdo.  

O texto escrito, assim, não pode ser mais de a porta de entrada para o processo de 

apreensão da vontade constante na lei, não podendo ser confundida com a intenção do 

legislador. Por isso, nas palavras de PAULO DE BARROS CARVALHO,  a norma jurídica “é 

a significação que obtemos a partir da leitura dos textos do direito positivo. Trata-se de algo 

que se produz em nossa mente, como resultado da percepção do mundo exterior, captado pelo 

sentidos”12. 

Partindo dessa premissa, e considerando as possíveis acepção do termo “norma 

jurídica”, PAULO DE BARROS CARVALHO utilizada a dualidade em sentido amplo e em 

sentido estrito para uma definição mais precisa.  

O Professor estabelece que “norma jurídica em sentido amplo” é tanto o suporte físico 

quanto o conteúdo  do direito posto, ou seja, todas as proposições prescritivas que são 

construídas a partir da leitura do texto do direito posto. A “norma jurídica em sentido estrito”, 

por outro lado, é a composição das significações estruturadas na forma hipotético-condicional. 

As primeiras são unidades do direito positivo, ainda que sem mensagem deôntica completa. As 

segundas, possuidoras da estrutura deôntica completa, são as significações construídas a partir 

dos enunciados prescritivos.  

                                                 
11 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de Teoria Geral do Direito: O Constructivismo Lógico-Semântico. 

2a edição. São Paulo: Noeses, 2010. p. 278 
12 Curso de Direito Tributário. 21a edição. São Paulo: Saraiva, 2009. p.8 
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TÁCIO LACERDA GAMA descreve “norma jurídica em sentido amplo” da seguinte 

maneira: 

 

“Norma jurídica em sentido amplo” é sinónimo de proposição prescritiva. A 

simples indicação de uma alíquota, a qualificação de um sujeito passivo ou 

ativo, a prescrição de uma imunidade, de um princípio são, todos exemplos de 

proposições ou normas jurídicas em sentido amplo13. 

 

E na sequencia, o Autor se manifesta acerca da “norma jurídica em sentido estrito”: 

 

É justamente a isso que se propõem a “norma jurídica em sentido estrito”: 

aglutinar os elementos necessários à expressão do mínimo e irredutível de 

manifestação do deôntico. (...) Com efeito, as proposições prescritivas devem 

ser reunidas uma a uma, num juízo condicional vinculante de um 

acontecimento a uma consequência jurídica. O acontecimento é um fato. A 

consequência, uma relação. O vínculo entre antecedente e consequente é a 

expressão da vontade competente para criar a norma, é o dever-ser14. 

  

A acepção adotada neste trabalho para “norma jurídica”, em concordância com a 

maioria do doutrina, é a  norma jurídica em sentido estrito, possuidora da estrutura hipotético-

condicional. Com o fim de evitar confusão entre os termos utilizados, para norma jurídica em 

sentido amplo utilizaremos a expressão utilizada por PAULO DE BARROS CARVALHO: 

enunciado prescritivo. Assim sendo, passaremos a seguir à análise da estrutura na norma 

jurídica.  

 

1.2.1 Estrutura lógica da norma jurídica  

 

As normas jurídicas, como já apresentado, aparecem no terceiro plano (S3) e são as 

significações construídas a partir dos textos positivados, estruturadas consoante a lógica 

deôntica.  

Sua estrutura, formada por juízos condicionais, são compostos por duas ou mais 

proposições normativas, ligadas pelo modal obrigatório, permitido ou proibido, sendo que o 

                                                 
13 Competência Tributária: Fundamentos para uma teoria da nulidade. São Paulo: Noeses: 2009. p.53 
14 Ibidem. p.54 
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permitido atua em favor da liberdade da conduta humana e o obrigatório e proibido, atuam no 

sentido de restringi-la15.  

A estrutura das normas jurídicas se apresentam da seguinte maneira: H  C, sendo 

“H” a hipótese e “C” a consequência, se ocorre o fato “H”, então deverá ser a relação “C”. A 

hipótese “H” deverá ser parte da norma que descreve uma situação de possível ocorrência e 

que, ocorrendo, dará ensejo  à consequência “C”. A consequência “C”, por sua vez, será uma 

relação jurídica que vinculará dois sujeitos de direito e que também estará pré-determinada na 

norma jurídica.  

Na precisa lição de PAULO DE BARROS CARVALHO, as normas jurídicas  

 

Tem a organização interna das proposições condicionais, em que se enlaça 

determinada consequência à realização de um fato. Dentro desse arcabouço, a 

hipótese refere-se a um fato de possível ocorrência, enquanto o consequente 

prescreve a relação jurídica que se vai instaurar; onde e quando acontecer o 

fato cogitado no suposto normativo Reduzindo complexidades, podemos 

C, onde a hipótese (H) 

alude à descrição de um fato e a consequência (C) prescreve os efeitos 

jurídicos que o acontecimento irá provocar, razão pela qual se fala em 

descritor e prescritor, sendo o primeiro para designar o antecedente normativo 

e o segundo para indicar seu consequente16.  

 

Em sentido análogo, AURORA TOMAZINI DE CARVALHO leciona: 

 

Em suma, a reconstrução estrutural da norma jurídica a reduz a dois termos 

proposicionais, ligados por um vínculo implicacional, posto por um ato de 

autoridade “D (H  C)”. Os termos proposicionais “H” e “C” (categoremas 

na linguagem da Lógica) tem como correspondentes semânticos, 

respectivamente, os fatos eleitos pelo legislador como propulsores de efeitos 

na ordem jurídica e os efeitos dele decorrentes. E o vínculo implicacional 

                                                 
15 Nesse sentido, Roque Antonio Carrazza assevera que “ (i) o comportamento que é permitido, não pode ser nem 

proibido, nem obrigatório, (ii) o que é proibido, não pode ser nem permitido, nem obrigatório, e (iii) o que é 

obrigatório, não pode ser nem permitido, nem proibido. (Reflexões sobre a obrigação tributária. São Paulo: Noeses, 

2010. p.14) 
16 Direito Tributário, Linguagem e Método. 3a Edição. São Paulo: Noeses, 2009. p. 137. 
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(sincategorema na linguagem da Lógica) corresponde semanticamente à 

imposição do “dever-ser” instituído por ato de vontade do legislador.17 

 

Pode-se elencar, com isso, três elementos da estrutura lógica da norma jurídica i) 

antecedente normativo, ii) operador deôntico e iii) consequente normativo.  

O antecedente normativo se trata de uma proposição, denominada hipótese, descritiva 

de evento de possível ocorrência no mundo social, na condição de suposto normativo, 

implicando uma proposição-tese, de caráter relacional, na consequência18.  

Sua função é delimitar um fato, descrevendo suas características, que, caso ocorra, 

motivam efeitos jurídicos. Nesse sentido, AURORA TOMAZINI DE CARVALHO aponta que 

“qualificar normativamente acontecimentos do mundo social, a serem tomados como causas de 

efeitos jurídicos, importa em recorte conceptual na linguagem da realidade social”.19  

Não há submissão aos critérios de verificação empírica, assumindo valores 

“verdadeiro” e “falso”, pois não se trata de uma proposição que conhece o real, apenas uma 

proposição que tipifica determinados eventos. Seleciona propriedades, menciona características 

e notas, atuando com redutor das complexidades dos acontecimentos juridicamente 

relevantes20.  

Trata-se, portanto, da descrição hipotética do que virá a ser, futuramente, o fato 

jurídico tributário. 

 O operador deôntico é um segundo elemento da estrutura da norma jurídica que 

corresponde ao “dever-ser” que vincula proposições e termos de sujeitos.  

Tem-se o operador interproposicional, ou seja,  entre a hipótese e a consequência, que 

é sempre neutro e o operador deôntico intraproposicional do consequente, que é sempre 

modalizado como obrigatório, proibido ou permitido.  

PAULO DE BARROS CARVALHO dispõe acerca do operador deôntico ensinando 

que “em linguagens extrajurídicas, a expressão ‘dever-ser’ traz o sentido de algo que pode ser, 

que tem a possibilidade de acontecer, ou também revelando o modo alético da necessidade, 

aquilo que tem de ser”. 21  

                                                 
17 Curso de Teoria Geral do Direito: O Constructivismo Lógico-Semântico. 2a Edição. São Paulo:2010 p.291 e 

292. 
18 Direito Tributário, Linguagem e Método. 3a Edição. São Paulo: Noeses. 2009, p. 131 
19 Curso de Teoria Geral do Direito: : O Constructivismo Lógico-Semântico. 2a Edição. São Paulo: Noeses. 2010, 

p. 293. 
20 CARVALHO, Paulo de Barros. Fundamentos Jurídicos da Incidência Tributária. 8a Edição. São Paulo: Saraiva, 

2010. p. 46 
21 Ibidem. p. 49. 
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Em termos jurídicos, PAULO DE BARROS CARVALHO, citando LOURIVAL 

VILANOVA, assevera: 

 

Em rigor, o “dever-ser” é expressão sintática, é uma partícula operatória que 

se encontra na estrutura dos enunciados normativos, participando na sua lei 

de composição interna. Como partícula, carece de significação per se, não é 

por-si-só bastante para conduzir a uma expressão completa22. 

  

O operador deôntico, portanto, não possui significação própria e sozinho não expressa 

sentido completo. Como partícula relacional, é necessário que haja um antecedente e um 

consequente para sua existência.  

Por fim, o terceiro elemento da norma jurídica é o consequente normativo. O 

consequente normativo é a proposição que delimita a relação jurídica estabelecida entre os 

sujeitos após a verificação do fato descrito na hipótese. Sua função é determinar a conduta que 

se pretende regular, elegendo critérios e definindo sujeitos, e delimitando efeitos a serem 

atribuídos ao fato jurídico. Utilizando os modais permitido, proibido e obrigatório, o 

consequente determina o dever a ser cumprido por um dos sujeitos. 

AURORA TOMANIZI DE CARVALHO trata do consequente nos seguintes termos: 

 

A proposição consequente deve guardar relação semântica com a proposição 

antecedente, de modo que o sujeito, sob o qual incide o mandamento, se 

vincule, de alguma forma, ao fato que motivou a obrigação, proibição ou 

permissão e o objeto da prestação (ao qual está obrigada, proibido ou 

permitido) faça, de algum modo, referência ao acontecimento que deu causa 

ao vínculo relacional juridicamente estabelecido entre os sujeitos.23  

  

O consequente, portanto, corresponde a proposição prescritora de condutas 

intersubjetivas.  

Essa estrutura apresentada, de hipótese e consequência relacionada por um operador, 

pode ser observada em duas formas distintas de norma jurídica: na norma jurídica primária e 

na norma jurídica secundária24. 

                                                 
22 Analítica do dever-ser, Escritos, cit,v.2, p.59 
23 Curso de teoria geral do direito: : O Constructivismo Lógico-Semântico. 2a edição. São Paulo: Noeses, 2010. p. 

299 
24 Como bem assevera Paulo de Barros Carvalho, Carlos Cossio utiliza a terminologia “endonorma” para a norma 

primária e “perinorma” para a norma secundária. (Fundamentos jurídicos da incidência tributária. 8a Edição. São 
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A norma primária estabelece um dever a ser cumprido se o fato descrito no suposto 

ocorrer. A norma secundária, por outro lado, estabelece uma sanção para o caso de 

descumprimento do previsto na norma primária.  

LOURIVAL VILANOVA se manifesta acerca de norma primária e secundária da 

seguinte forma: 

 

Denominemos, em sentido inverso do da teoria kelseniana25, norma primária 

a que estatui direitos/deveres (sentido amplo) e norma secundária a que vem 

em consequência 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 consequente lógico.26  

 

A estrutura lógica de ambas as normas é o mesma, o que varia é o lado semântico, 

tendo em vista que na norma secundária, o antecedente prevê o descumprimento do dever 

previsto na norma primária. Neste caso, o Estado, utilizando da sua função jurisdicional, atua 

coativamente para obter a prestação insatisfeita, pois o descumprimento da norma enseja o 

nascimento de uma relação jurídica de natureza processual.  

As duas entidades, juntas, formam a norma completa, expressando mensagem 

deôntica-jurídica, orientando condutas e impondo a sanção para seu descumprimento. 

Nesse sentido, TACIO LACERDA GAMA afirma acerca da norma completa: 

 

Para que se possa falar numa norma jurídica em sentido completo é necessário 

que existam duas estruturas condicionais, sendo uma a que prescreve um fato 

a ele vincula relação jurídica e outra a que prescreve o fato do descumprimento 

e imputa ao seu autor uma sanção. (...) Nesta acepção estrita, a sanção será a 

norma que anula o ato violador da norma primária, prescrevendo a sua 

                                                 
Paulo: Saraiva. 2010. P. 54). Aurora Tomazini de Carvalho assevera acerca da terminologia adotada por Norberto 

Bobbio, que admite a existência de normas sem sanção e que apesar de concordar com separação da norma 

completa em outras duas, utiliza “de primeiro” e “de segundo grau” para se referir à norma primária e secundária, 

respectivamente. (Curso de teoria geral do direito: O Constructivismo Lógico-Semântico. 2a Edição. São Paulo: 

Noeses. 2010, p. 306) 
25 Cumpre destacar que Kelsen, em sua obra Teoria Geral das Normas, retificou seu entendimento e denominou 

de “norma primária” a que estabelece condutas e “norma secundária” a que prescreve a sanção, mesmo sentido 

aceito e utilizado neste trabalho. 
26 As estruturas lógicas e o sistema do direito positivo. 4a Edição. São Paulo: Noeses, 2010. p. 74. 
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aplicação coercitiva. Isso, por sua vez, é levado a efeito pelo órgãos que 

desempenham competências jurisdicionais.27 

 

Ainda sobre norma primária e norma secundária, em especial porque nos capítulos 

seguintes trataremos de lançamento de ofício e de sanção por ato ilícito, cumpre-nos fazer uma 

distinção adotada pela doutrina entre a norma primária sancionatória e a norma secundária.  

Como dito, enquanto a norma primária prevê uma conduta, a norma secundária prevê 

uma sanção por descumprimento da norma primária. Nesse sentido, ao considerar que a norma 

secundária trata de “sanção”, poderia se considerar que as “sanções administrativas”, que 

estabelecem multa e outras penalidades em função do cometimento de ato ilícito, seriam normas 

secundárias.  

Ocorre que as sanções administrativas são consideradas normas primárias 

sancionatórias, e não normas secundárias, pois a norma secundária pressupõe, em seu 

consequente, uma relação de cunho jurisdicional em que o Estado-juiz intervém como sujeito 

passivo da relação deôntica. O que não é observado nas sanções administrativas, que são apenas 

utilizadas para reforçar a eficácia dos deveres previstos em outras normas jurídicas, não 

dispondo de atividade jurisdicional para a exigência coativa.  

De fato tanto norma secundária como norma primária sancionatória prescrevam uma 

sanção por descumprimento de norma jurídica, no entanto, para doutrina, ambas não se 

confundem.   

Ao nosso ver, ainda que as sanções administrativas não possam ser consideradas 

normas secundárias, também não poderiam ser considerados normas primárias, pois trazem em 

seu antecedente o cometimento de um ilícito. Assim sendo, entendemos que a norma jurídica 

completa é formada pela norma primária (determina uma conduta), pela norma primária 

sancionatória (estabelece uma punição pela não observância de conduta obrigatória)  e pela 

norma secundária (prevê o cumprimento da norma primária coercitivamente, com atuação do 

Estado).  

Analisada a estrutura das normas jurídicas, apresentamos agora classificação adotada 

as normas, de acordo com algumas características, e que se fazem pertinentes para o 

desenvolvimento deste trabalho. 

 

 

                                                 
27 Competência Tributária: fundamentos para uma teoria da nulidade. São Paulo: 2009 
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a)  Norma geral e individual, Norma concreta e abstrata 

 

As normas jurídicas podem ser classificadas de acordo com o conteúdo previsto no 

seu antecedente e seu consequente. Nesse sentido, a classificação será feita conforme sua 

generalidade e individualidade, sua concretude e abstração.  

No que tange à generalidade e individualidade, deve-se considerar os destinatários da 

norma jurídica (presentes no seu consequente): quando se tratar de destinatários 

indeterminados, será norma geral; quando seu destinatário estiver identificado, podendo ser um 

individuo ou um grupo de pessoas, a norma é individual.  

Em relação à norma concreta e abstrata, deve-se considerar a ocorrência ou não do fato 

previsto no antecedente. Caso o fato descrito no antecedente da regra-matriz ocorra, a norma 

será concreta, do contrário, caso permaneça hipotético, a norma será abstrata.  

Observa-se que essas normas não se confundem, e a importância dessa distinção se dá 

em função do processo de positivação, como bem descrito por PAULO DE BARROS 

CARVALHO: 

 

Caracteriza-se o processo de positivação exatamente por esse avanço em 

direção aos comportamentos das pessoas. As normas gerais e abstratas, dada 

sua generalidade e posta sua abstração, não tem condições efetivas de atuar 

num caso materialmente definido. Ao projetar-se em direção à região das 

interações sociais, desencadeiam uma continuidade de regras que progridem 

para atingir o caso especificado. E nessa sucessão de normas, baixando 

incisivamente para o plano das condutas efetivas, que chamamos “processo 

de positivação do direito”, entre duas unidades estará sempre o ser humano 

praticando aqueles fatos conhecidos como fintos de produção normativa. 28 

  

Isso porque, o processo de positivação ocorre quando a norma geral e abstrata se torna 

individual e concreta, através da subsunção do fato social à norma hipotética. As normas gerais 

e abstratas não tem o condições efetivas de atuar no caso concreto, por isso, através do processo 

de positivação realizado por atuação humana, observa-se a ocorrência do fato descrito na norma 

jurídica (concretude) e especifica-se os sujeitos da norma (individualização).  

Cumpre destacar, por fim, que as normas podem ser gerais e concretas ou individuais 

e abstratas, dependendo apenas de seus antecedentes e seus consequentes.  

                                                 
28Competência Tributária: Fundamentos para uma teoria da nulidade. São Paulo: Noeses, 2009. p.56  
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b)   Norma de conduta ou de estrutura 

 

Outra classificação está nas normas de conduta ou de estrutura.  

Sabe-se que o direito positivo regula a criação do seu próprio sistema através da 

emissão de normas que determinam sua própria criação. Tratam-se de normas chamadas de 

normas de estrutura, pois prescrevem material e formalmente a estrutura das normas que irão 

regular as relações intersubjetivas. São normas que estabelecem o órgão competente, a matéria 

e o procedimento que deverá ser adotado para produção das novas regras jurídicas.  

As normas que regulam propriamente dito as condutas humanas, por sua vez, são as 

chamadas normas de conduta. Essas normas disciplinam as condutas intersubjetivas, e não as 

demais normas, como as normas de estrutura.  

Ainda que, em termos gerais, ambas normas pretendem regular a conduta entre os 

sujeitos, seja diretamente (conduta), seja indiretamente (estrutura), percebe-se que a 

diferenciação das normas se dá pelo seu objeto: enquanto as normas de estrutura tem como 

objeto (objetivo direto) outras normas, as normas de conduta tem como objeto (objetivo direito) 

as relações humanas.  

Nesse sentido, PAULO DE BARROS CARVALHO descreve suas definições nos 

seguintes termos: 

 

(...) numa análise mais fina das estruturas normativas, vamos encontrar 

unidades que tem como objetivo final ferir de modo decisivo os 

comportamentos interpessoais, modalizando-os deonticamente como 

obrigatórios (O), proibidos (V) e permitidos (P), com o que exaurem seus 

propósitos regulativos. Essas regras, quando satisfeito o direito subjetivo do 

titular por elas indicado, são terminativas de cadeias de normas. Outras, 

paralelamente, dispõem também sobre condutas, tendo em vista, contudo, a 

produção de novas estruturas deôntico-juríicas. São normas que aparecem 

como condição sintática para a elaboração de outras regras, a despeito de 

veicularem comandos disciplinadores que se vertem igualmente sore os 

comportamentos intersubjetivos.29  

 

Percebe-se que o Professor, ainda que reconheça o objeto de cada norma, insiste que 

o objetivo final de ambas é apenas um: regular condutas.  

                                                 
29 Direito Tributário: Fundamentos Jurídicos da Incidência. 8a edição. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 62 
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Citamos à título exemplificativo, como já citado por TACIO LACERDA GAMA, que 

se tratam de normas de conduta: as regras-matrizes de incidência tributária e as obrigações 

acessórias; e se tratam de normas de estrutura: as normas de competência, de isenções, de 

procedimentos administrativo.  

 

1.3   Regra-Matriz de Incidência Tributária 

 

A regra-matriz de incidência, não apenas na seara dos tributos mas também nos demais 

ramos do Direito, organiza o texto bruto do direito positivo, estrutura a o concebe de maneira 

que seja possível a correta interpretação da mensagem legislada. Tendo em vista sua 

rigorosidade sintática, o ingresso subsequente nos planos semântico e pragmático tendem a 

ocorrer com o mínimo de defeitos que costumadamente são observados na linguagem. 

Como descrito nos itens acima, a norma jurídica possui estrutura hipotético-

condicional, sendo composta de um antecedente e um consequente. Na hipótese, tem-se descrito 

um fato de possível ocorrência no mundo social. No consequente, tem-se prescrito a conduta 

que deverá ser adotada caso ocorra o fato previsto no antecedente. Trata-se, portanto, de uma 

norma geral e abstrata, metodologicamente separada em hipótese de incidência tributária e 

consequente tributário, que se refere ao futuro pois a ocorrência do fato ainda é hipotético, ou 

seja, é possível de ocorrer. 

Restringindo nosso estudo à norma jurídica tributária, que trata especialmente dos 

tributos, temos a chamada regra-matriz de incidência tributária. A regra-matriz de incidência 

tributária é o principal recurso do conhecimento para compreensão do fenômeno jurídico-

tributário.  

No antecedente da regra-matriz de incidência tributária, pode-se observar três critérios: 

material, espacial e temporal. 

i) Critério material: descreve o fato que deverá ocorrer no mundo social para ensejar a 

incidência da norma jurídica e estabelecer a relação jurídica-tributária.  

ii) Critério temporal: são as informações que permitem a identificação do momento da 

ocorrência do evento candidato a fato jurídico tributário.  

iii) Critério espacial: se refere ao local em que o evento deve ocorrer para que seja 

considerado fato jurídico tributário.  

No consequente, por outro lado, tem-se outros dois critérios, cada um com dois 

elementos: pessoal (sujeito ativo e sujeito passivo) e quantitativo (base de cálculo e alíquota).  

i) Critério pessoal: indica quais serão os sujeitos da relação jurídica formada com a 
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ocorrência da hipótese, que serão os sujeitos ativo e o passivo.  

ii) Critério quantitativo: prescreve os elementos para quantificar o tributo que deverá 

ser pago. Através do elementos estipulados, base de cálculo e alíquota, é possível alcançar o 

valor exato devido pelo sujeito que possui o dever de suportar o valor do tributo devido.  

Os critérios acima descritos são indispensáveis para a correta compreensão da 

mensagem deôntica contida na norma jurídica. Em outras palavras, a ausência de um dos 

critérios impossibilita o intérprete do alcance completo da norma jurídica e de acordo com o 

que pretendia o legislador.  

Cumpre esclarecer, ainda, conforme mencionado em item anterior, quando tratado da 

estrutura da norma jurídica, que na regra-matriz de incidência tributária, ao se considerar 

hipótese e consequência – relação interproposicional -, há um “dever-ser” neutro posto pela 

vontade do homem e que interliga as proposições. Diferentemente no “dever-ser” previsto no 

consequente da norma – relação intraproposicional – onde há três modais que valoram a 

conduta prescrita em obrigatório, proibido e permitido. 

Ao tratar da regra-matriz de incidência tributária, norma geral e abstrata, 

imediatamente nos remete o fenômeno da incidência, que nada mais é que o enquadramento do 

disposto na regra-matriz ao fato ocorrido no mundo fenomênico, constituindo, assim, o fato 

jurídico. Acerca do fenômeno da incidência, trataremos a seguir. 

 

1.4   O fenômeno da incidência 

 

Dentre as premissas já traçadas, procurou-se demonstrar a importância da linguagem 

no mundo social e jurídico, tendo em vista que a linguagem é o único meio de construção e 

conhecimento da realidade jurídica. 

Sob este referencial, cabe destacar que a importância da linguagem alcança também a 

própria incidência normativa, na medida em que a ocorrência do evento do mundo social não 

são suficiente para constituição do fato jurídico, sendo mandatório o relato deste evento em 

linguagem competente. 

Assim sendo, para que ocorra incidência da norma jurídica, é necessário que o agente 

competente relate o evento em linguagem aceita pelo direito e proceda a subsunção daquele 

fato à norma geral e abstrata prescrita no direito posto.  

Acerca da definição do conceito de incidência da norma, afirma EURICO MARCOS 

DINIZ DE SANTI: 
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Incidência designa, em sentido figurado, a ocorrência da subsunção: operação 

lógica que se caracteriza por conceber um indivíduo compreendido numa 

espécie, ou uma espécie como compreendida num gênero.(...) 

Assim, incidindo o conceito da norma (hipótese normativa) sobre o conceito 

do fato (enunciação do suporte fáctico), da coincidência de ambos, surge, 

então, o fato jurídico.30 

 

PAULO DE BARROS CARVALHO, no mesmo sentido, ensina que a incidência 

ocorre quando há identidade entre o evento ocorrido no mundo fenomênico e o conteúdo 

descrito na hipótese da norma jurídica, considerando os critérios material, espacial e temporal, 

este é vertido em linguagem pelo agente competente e ocorre a aplicação da norma jurídica. 

São palavras do professor: 

 

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.31 

 

Em relação à subsunção, pode-se entende-la como o enquadramento do fato social ao 

descrito na hipótese, acarretando na relação jurídica tributária,  estabelecendo vínculos e 

surtindo efeitos pretendidos pela norma jurídica.32 Em outras palavras, trata-se do caminho 

inverso da incidência. Enquanto a incidência parte da norma para o fato, a subsunção parte do 

fato para a norma.  

Cumpre destacar, ainda que da nossa parte não haja qualquer questionamento nesse 

sentido, já que nossa posição já está amplamente demonstrada por todo exposto até o momento, 

que o fenômeno da incidência é dividido em duas grandes correntes: i)  parte da doutrina 

entende que a incidência é automática e infalível; ii) parte da doutrina entende a incidência não 

                                                 
30 Lançamento Tributário. 2a edição. São Paulo: Max Limonad, 1999. p. 62 
31 Direito Tributário: Fundamentos Jurídicos da Incidência. 8a edição. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 11 
32 Curso de Direito Tributário. 21a edição. São Paulo: Saraiva, 2009. p.278 
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é automática e infalível, dependendo de ato de vontade humana. 

Dê antemão já nos posicionamos acerca da segunda corrente, tendo em vista que o 

Direito é linguagem e a constituição da realidade jurídica só é possível pela ação humana, 

através da linguagem, o mesmo ocorre com a incidência normativa. No entanto, tendo em vista 

os grandes nomes envolvidos na defesa do primeiro entendimento, cumpre tratarmos 

rapidamente acerca das duas correntes. 

A doutrina tradicional, que inclui PONTES DE MIRANDA e MIGUEL REALE, 

ensinam a primeira teoria. No mesmo sentido relata GERALDO ATALIBA:  

 

Costuma-se designar por incidência o fenômeno especificamente jurídico da 

subsunção de um fato a uma hipótese legal, como consequente e automática 

comunicação ao fato das virtudes jurídicas previstas na norma. (...) 

A norma tributária, como qualquer outra norma jurídica, tem sua incidência 

condicionada ao acontecimento de um fato previsto na hipótese legal, fato este 

cuja verificação acarreta automaticamente a incidência do mandamento.33 

 

Os adeptos à essa teoria entendem que todo acontecimento, se verificada identidade 

com a hipótese normativa, é qualificando como fato jurídico e, por isso,  basta sua ocorrência 

concreta para que surtem os efeitos do seu consequente, de forma automática e infalível, 

constituindo direitos e deveres imediatamente. Para os nobres doutrinadores, a linguagem 

competente não seria requisito para constituição do fato jurídico.  

Essa linha de raciocínio está em total desacordo com todas as premissas traçadas até o 

momento, por isso, como já informado, não aceitamos essa teoria para o fenômeno da 

incidência.  

Em sentido contrário à doutrina tradicional, os adeptos à segunda teria, endentem que 

a linguagem cria o Direito, por isso, defendem como imprescindível o ato do ser humano no 

fenômeno da incidência jurídica para constituir o fato jurídico por meio da linguagem 

competente. 

As normas jurídicas, neste raciocínio, não possuem força para auto-incidência. Esta só 

se dará por meio da atuação humana, ou seja, o homem que procede à subsunção do fato à 

norma, fazendo incidir a norma no caso concreto. Não há , neste caso, atuação isolada da norma 

por ela mesma.  

Dentre os defensores da segunda teoria, temos PAULO DE BARROS CARVALHO 

                                                 
33 Hipótese de Incidência Tributária. 6a edição. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 42 
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que leciona: “(...) 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” 34. 

Nesse sentido, é o ser humana que cria a norma individual e concreta por meio da 

linguagem (competente aceita pelo direito positivo). É através desse processo comunicativo, a 

partir da norma geral e abstrata, que constrói o fato jurídico e se observam seus efeitos 

prescritos. A linguagem jurídica projeta-se sobre a evento e se cria a realidade jurídica. Nas 

palavras de PAULO DE BARROS CARVALHO: 

 

(...) a norma geral e abstrata, para alcançar o inteiro teor de sua juridicidade, 

reivindica, incisivamente, a edição de 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.35 

 

A incidência, portanto, ocorre no mesmo instante em que se aplica o direito posto. Em 

outras palavras, o direito é positivado pelo ato de aplicação que acorre no mesmo momento da 

incidência da norma no fato social. Tem-se, com isso,  o chamado processo de positivação do 

Direito. 

A aplicação do direito dá curso ao processo de positivação na medida em que trata-

se do ato através do qual interpreta-se o disposta na norma geral e abstrata, e se procede à 

incidência da norma no caso concreto, criando, assim, a norma individual e concreta.  

Percebe-se que a regra-matriz de incidência tributária não se refere a um caso 

específico, trata-se de uma norma hipotética, presente no ordenamento, “aguardando” 

incidência. Nesse sentido atua o ser humano, no processo de positivação, para subsumir o fato 

concreto, localizado em determinado local e em determinada unidade de tempo, à norma e fazer 

surtir os efeitos prescritos no consequente. Trata-se aí do fenômeno da incidência. 

No que tange ao Direito Tributário, especialmente ao ato de lançamento tributário de 

ofício, tem-se i) a regra-matriz de incidência como norma geral abstrata, ii) que incide no fato 

concreto por ato da Administração Pública, iii) que ao proceder ao lançamento de ofício emite 

uma norma individual e concreta, iv) que pretende regular determinado comportamento 

específico de determinado sujeito.  

 

                                                 
34Direito Tributário: Fundamentos Jurídicos da Incidência. 8a edição. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 11 
35 Curso de Direito Tributário. 21a edição. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 401 
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1.5   Fato jurídico tributário 

 

Como tratado acima, a norma jurídica é composta por um antecedente e um 

consequente. O antecedente  da norma pode mencionar um fato passado (norma concreta) ou 

um fato futuro (norma abstrata).  

Independente de se tratar de passado ou futuro, o antecedente menciona um fato, 

descreve as características dos fatos de modo que possibilitam a identificação deles nos 

acontecimentos sociais. Isso porque, não consta na hipótese a descrição completa do fato 

social, até porque isso seria impossível. O legislador seleciona determinadas características 

que julga necessárias  e suficientes para identificação do fato  juridicamente relevante.  

Nas palavras de TACIO LACERDA GAMA, “esse aspecto seletor de propriedades da 

hipótese normativa demarca os contornos que separam o fato jurídico dos demais fatos 

sociais.” 36  

É nesse sentido que PAULO DE BARROS CARVALHO elege seu “fato jurídico”, a 

partir tradução em linguagem competente de determinadas características obtidas do fato 

social. São palavras do Professor: 

 

(...) todos os fatos são construções de linguagem, e, como tanto, são 

representações metafóricas do próprio evento. Seguem a gramaticalidade 

própria do universo linguístico a que pertencem – o jurídico – quanto 

constituinte do fato jurídico, ou o contábil, por exemplo, quando construtores 

do fato contábil. (...) 37 

 

Nesse sentido o fato jurídico é sempre a descrição normativa de um evento que, sendo 

concretizado no mundo social e estando relatado no antecedente de uma norma jurídica 

individual e concreta, acarretaria no consequente previsto pelo legislador.  

Ainda acerca do fato jurídico, o mesmo doutrinador continua: 

 

(...) percebemos que a construção do fato jurídico nada mais é que a 

constituição de um fraseado normativo capaz de justapor-se como antecedente 

normativo de uma norma individual e concreta, dentro das regras sintáticas 

ditadas pela gramática do direito, assim como de acordo com os limites 

                                                 
36 Competência Tributária: Fundamentos para uma teoria da nulidade. São Paulo: Noeses, 2009. P. 56 
37 Curso de Direito Tributário. 21a edição. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 269 
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semânticos arquitetados pela hipótese da norma geral e abstrata. (...) É, 

portanto, uma construção de sobrelinguagem. Há duas sínteses: (i) do 

fenômeno social ao fenômeno abstrato jurídico e (ii) do fenômeno abstrato 

jurídico ao fenômeno concreto jurídico.38 

 

Novamente citamos TÁCIO LACERDA GAMA39 que objetivamente descreve fato 

jurídico como:  

 

Relato linguístico protocolar que denota acontecimento previsto na hipótese 

de uma norma abstrata e promove a instauração, modificação ou extinção de 

relações jurídicas. O fato jurídico se confunde com o antecedente de normas 

individuais e concretas e gerais e concretas. 

 

No que tange à seara dos tributos, o fato jurídico tributário é uma especificidade do 

fato jurídico. Em suma, um fato jurídico é um fato capaz de irradiar efeitos de direito e esse 

fato jurídico é tributário pois sua eficácia está relacionada à instituição de tributos. Trata-se da 

projeção factual da norma geral e abstrata (hipótese de incidência)40.  Assim, ao se proceder ao 

lançamento de ofício, a autoridade descreve o fato jurídico tributário (fato social que tem 

identidade com a hipótese de incidência) que ensejará a obrigação tributaria descrita no 

consequente.    

 

1.6 Resumo das premissas utilizadas neste trabalho 

 

i. Todo o trabalho é baseado nas lições de PAULO DE BARROS CARVALHO e na 

Teoria da Linguagem41; 

ii. Evento e fato não se confundem; evento é um acontecimento do mundo social, fato 

jurídico é o evento vertido em linguagem competente baseado nas provas; um fato só é um fato, 

ou seja, um evento só é juridicizado, só ingressa no mundo jurídico, quando vertido em 

linguagem por autoridade competente.  

                                                 
38 Curso de Direito Tributário. 21a edição. São Paulo: Saraiva, 2009. p.270 
39 Competência Tributária: Fundamento para uma teoria da nulidade. São Paulo: Noeses, 2009. p. XLVI 
40 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 21a edição. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 279 
41 Nesse sentido, somos adeptos ao método do Constructivismo Lógico-Semântico, linha metodológica difundida 

por PAULO DE BARROS CARVALHO, com escólio na obra de Lourival Vilanova. Esse modelo parte da 

premissa que tudo é linguagem e, por isso, pretende organizar a linguagem em esquema lógicos, buscando o 

máximo de coerência sintática e conferindo o máximo possível de precisão ao conteúdo normativo.  
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iii. A incidência não é automática e infalível – o mero acontecimento, caso não seja 

relatado, será apenas fato social, não importando ao direito. É necessário que haja um 

observador que realize a incidência e aplicação da norma para que haja o fato jurídico.  

iv. Incidência e aplicação se dão num mesmo momento.  

v. Norma jurídica pode ser entendida em sentido estrito ou em sentido amplo: a) em 

sentido amplo quando se refere tanto seu suporte físico quanto à sua significação; b) em sentido 

estrito quando se refere apenas a sua significação hipotético-condicionalmente estruturada - 

composta por hipótese e consequente. Neste trabalho, ao tratar de norma, estaremos nos 

referindo à norma em sentido estrito.  

vi. A norma jurídica completa é composta pela norma jurídica primária (conduta), norma 

jurídica primária sancionatória e pela norma jurídica secundária (sanção). 

vii. Ao tratar de hipótese e consequente, estaremos nos referindo a estrutura da norma 

jurídica tributária: a regra-matriz de incidência tributária. A regra- matriz possui um 

antecedente (sua hipótese), formado os critérios material, espacial e territorial, e um 

consequente, formado pelos os critérios pessoal e quantitativo. 

viii. Para este trabalho, importa a classificação das normas jurídicas em: a) gerais e 

individuais, abstrata e concretas; b) de conduta e de estrutura; 

ix. Fato jurídico tributário é a projeção factual da hipótese de incidência.  
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2  VALIDADE DA NORMA JURÍDICA  

 

   2.1 Teorias sobre a validade da norma jurídica. 2.2 Critérios da 

validade da norma jurídica. 2.3. Invalidade da norma jurídica  

 

Como definido no Capítulo 1 deste trabalho, direito é o conjunto de normas jurídicas 

válidas em dado país.  

Ao utilizar o termo “válida” na definição do conceito de direito, condicionamos a 

existência deste à existência de normas jurídicas válidas no sistema.  

A questão da validade, ainda que pareça simples num primeiro momento, demanda 

uma análise mais precisa quando se observa que, dependendo do sistema de referencia que se 

adota, esta pode ter sua definição alterada. 

Assim sendo, por se tratar de uma questão de estrema relevância, trataremos a seguir 

da validade da norma jurídica, já nos posicionando acerca da nossa visão normativista deste 

conceito.  

 

2.1         Teorias sobre a validade da norma jurídica 

 

Há duas grandes teorias sobre a validade da norma jurídica que dividem grandes 

doutrinadores: i) uma teoria considera norma válida a norma que existe, ou seja, validade como 

sinônimo de existência de norma; e ii) a outra teoria considera validade uma característica de 

norma já existente.  

Iniciamos nosso estudo com HANS KELSEN, iniciante dos pensamentos que hoje 

dominam nossa doutrina e precursor da teoria adota neste trabalho.   

HANS KELSEN foi o primeiro a tratar a validade de uma norma como sinônimo de 

existência e obrigatoriedade dentro do âmbito jurídico ao afirmar que se uma norma é válida, 

admite-se essa norma como existente. 

O Autor entende que uma norma retira seu fundamento de validade de outra norma 

hierarquicamente superior, que também retira seu fundamento de validade em norma superior, 

e assim até que se chegue na Constituição – norma máximo do nosso direito positivo. A 

Constituição, enquanto última das normas hierarquicamente consideradas retira seu 

fundamento de valida numa norma pressuposta, denominada norma fundamental.  

Isso decorre do modelo de estrutura piramidal adotado por Kelsen, que estabeleceu um 

conjunto hierarquizado de normas, comportando em seu topo a norma hipotética fundamental. 
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Essa norma superior, que está acima das demais normas jurídica, é considerada uma 

sobrenorma e é o fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico.  

Nesse sentido, assevera o Autor: 

 

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. A norma fundamental 

- hipotética, nestes termos - é, portanto, o fundamento de validade último que 

constitui a unidade desta interconexão criadora42. 

 

Percebe-se, com isso, que a norma é válida porque as normas superiores e participantes 

da sua produção nas quais se fundamenta, inclusive a norma fundamental, são válidas.  

Ainda acerca o modelo adotado por KELSEN, cumpre mencionar que além de 

depender da sua norma fundamentadora, a validade da norma ainda está relacionada com outras 

duas condições: a eficácia das normas jurídicas  e o ato de fixação43.  

São palavras do Autor:  

 

“ (…) a eficácia da ordem jurídica como um todo e a eficácia de uma norma 

jurídica singular são - tal como o ato que estabelece a norma - condição da 

validade. Tal eficácia é condição no sentido de que uma ordem jurídica como 

um todo e uma norma jurídica singular já não são consideradas como válidas 

quando cessam de ser eficazes. Mas também a eficácia de uma ordem jurídica 

não é, tampouco como o fato que a estabelece, fundamento da validade. (...) 

A fixação positiva e a eficácia são pela norma fundamental tornadas condição 

da validade. A eficácia é-o no sentido de que deve acrescer ao ato de fixação 

                                                 
42 Teoria Pura do Direito.6a edição. São Paulo: Martins Fontes. 1998, p.155 
43 O ato de fixação citado por Kelsen é definido da seguinte maneira pelo próprio Autor: “Se por “interpretação” 

se entende a fixação por via cognoscitiva do sentido do objeto a interpretar, o resultado de uma interpretação 

jurídica somente pode ser a fixação da moldura que representa o Direito a interpretar e, conseqüentemente, o 

conhecimento das várias possibilidades que dentro desta moldura existem.” (Teoria Pura do Direito.6a edição. São 

Paulo: Martins Fontes. 1998 . p.247)  



 33 

para que a ordem jurídica como um todo, e bem assim a norma jurídica 

singular, não percam a sua validade.44” 

 

De forma sintetizada, pode-se dizer que para o Autor, a validade não é atributo da 

norma,  é sinônimo de existência – se a norma existe, então ela é válida; se a norma não for 

válida, então não existe. E para que a norma seja válida, é necessário que: i) seu fundamento de 

validade seja norma superior válida; ii) seja observado um mínimo de eficácia, e iii) haja fixação 

positiva da norma. 

PAULO DE BARROS CARVALHO, na mesma linha de KELSEN, entende que 

validade não é atributo nem qualidade que qualifica a norma, mas sim um status de relação. 

Para o Professor, uma norma jurídica é válida simplesmente por existir e situa a questão da 

validade como relação de pertinência da norma com o sistema. Assevera o Professor:  

 

"Se partirmos do postulado segundo o qual o sistema é formado pelo conjunto 

das normas válidas, a validade passou a ser critério indispensável para pensar-

se o sistema de direito positivo. Mas os conceitos fundantes são sempre de 

difícil delimitação e a validade experimenta forte instabilidade significativa 

entre os vários modelos conhecidos. Daí porque Diego Martin Farrell declare 

que 'Las normas jurídicas se consideran válidas cuando concuerdan com el 

critério adoptado por el jurista. Puede decirse, entonces, que la validez no es 

uma propiedad de las normas, sino uma relación entre la norma y el critério 

elegido: cuando la norma se ajusta al critério se la considera válida'.”45 

 

E conclui afirmando que "(...)ao dizermos que a norma 'n' é válida, estaremos 

expressando que ela pertence ao sistema 'S'. Ou seja, ser norma é pertencer ao sistema, o 'existir 

jurídico específico' a que alude Kelsen”46. 

Para o Professor, antes de ingressar no ordenamento, pode-se falar em qualquer outra 

entidade, mas não em norma jurídica. Essa só existe a partir de sua admissibilidade no sistema 

jurídico.  

AURORA TOMAZINI DE CARVALHO, acompanhando PAULO DE BARROS 

CARVALHO, também define o conceito de validade “não como um predicado adjetivante da 

                                                 
44 Teoria Pura do Direito.6a edição. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 148 
45 Direito Tributário: Fundamentos Jurídicos da Incidência. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p.95. 
46Ibidem. p. 96 
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norma jurídica, mas uma relação de pertencialidade entre a regra e o sistema do direito positivo, 

condição de sua existência enquanto norma jurídica”47. 

No mesmo sentido temos TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JÚNIOR, segundo o qual, 

“validade é uma qualidade da norma que designa sua pertinência ao ordenamento, por terem 

sido obedecidas as condições formais e materiais de sua produção e consequente integração no 

sistema.48”  

A relação de pertinencialidade adotada por PAULO DE BARROS CARVALHO, 

TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JÚNIOR e AURORA TOMAZINI DE CARVALHO é 

observada segundo quatro critérios, como bem citado por aquele Autor: “a) critério de 

extensionalidade para as normas soberanas; b) critério de legalidade para as normas formuladas; 

c) critério de dedutibilidade para as normas derivadas; e d) critério de estabilidade para as 

normas formuladas e as normas derivadas49”. 

Já para MIGUEL REALE, a validade de uma norma jurídica pode ser observada sob 

três aspectos: o da validade formal ou técnico- jurídica (vigência), o da validade social (eficácia 

ou efetividade) e o da validade ética (fundamento). Percebe-se que o doutrinador reconhece 

uma “validade gênero” e outras três “validades espécie”. 

A vigência ou validade formal trata da “executoriedade compulsória de uma regra de 

direito, por haver preenchido os requisitos essenciais à sua feitura ou elaboração”. A validade 

social, eficácia ou efetividade “se refere, pois, à aplicação ou execução da norma jurídica, ou por 

outras palavras, é a regra jurídica enquanto momento da conduta humana”. A validade ética ou 

fundamento “é o valor ou fim objetivado pela regra de direito”. 50  

Assim, o Autor entende que há três requisitos de validade da norma jurídica: i) 

fundamento de ordem axiológica; ii) eficácia social, em virtude de sua correspondência ao 

querer coletivo; e iii) validade formal ou vigência, por ser emanada do poder competente, com 

obediência aos trâmites legais.  

Além desses requisitos de validade, para uma norma ser considerada válida e ter 

condições de vigência, a norma deve i) ser emanada de um órgão competente; ii) ter o órgão 

competência ratione materiae; iii) obedecer a legitimidade do procedimento.  

                                                 
47 Curso de Teoria Geral do Direito: o Constructivismo lógico-semântico. São Paulo: Noeses, 2010, 2a edição. p. 

736 
48 Introdução ao Estudo do Direito. 6a edição. São Paulo: Atlas, 2011. p. 171 
49 Como já informado, Kelsen entende que os critérios para existência da norma são dois: produção por órgão 

competente e atenção ao procedimento legal. Paulo de Barros Carvalho, por outro lado, cita em seu Fundamentos 

Jurídicos da Incidência Tributária (8a edição. São Paulo: Saraiva. 2010. P. 97) a proposta de Bulygin (Algunas 

consideraciones sobre los sistemas jurídicos, Revista Doxa, n.10, p. 263-4) para estabelecer os quatro critérios de 

pertinência de uma norma a um sistema.  
50 Lições preliminares de Direito, 25a edição, 2001 p. 99 a 106.  
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NORBERTO BOBBIO, por outro lado, defende que para saber se a norma é válida, é 

preciso realizar três operações: determinar se a autoridade que a promulgou tinha o poder 

legítimo para expedi-la; comprovar se não foi derrogada; comprovar que não é incompatível 

com outras normas.  

Por outro lado, em sentido oposto, temos a teoria defendida por PONTES DE 

MIRANDA, segundo a qual a validade é um atributo da norma, assim como a existência e a 

eficácia.  

A validade, para Pontes, pressupõe a existência de uma norma jurídica e essas não se 

confundem. Ao existir, a norma poderá ser válida ou inválida, caracterizando a validade como 

uma qualidade da norma.  Em suas palavras:  

 

“Para que algo valha é preciso que exista. Não tem sentido falar-se de validade 

ou 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 se há de afirmar nem de negar que o 

nascimento, ou a morte, 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 invalidade só se 

referem a atos jurídicos, isto é, a atos humanos que entraram (plano de 

existência) no mundo jurídico e se tornaram, assim, atos jurídicos.” 51 

 

Percebe-se que, segundo o Autor, a existência precede a validade. E  a norma existente 

é legitimada por outra norma, hierarquicamente superior e que também já existe no sistema 

jurídico.  

A teoria de PONTES DE MIRANDA por muito tempo se manteve unânime e diversos 

doutrinadores seguiram seus ensinamentos sem maiores questionamentos. Atualmente a teoria 

que destina três características às normas jurídicas (existência, validade e eficácia) está 

superada pela melhor doutrina.  

Essa teoria, a nosso ver, não procede. Não há sentido para distinção entre existência e 

validade na medida em que se pergunta “quando uma norma existe, o que é preciso para que 

seja válida?” ou “quais são os requisitos que deverão ser cumpridos para norma existente seja 

valida?”.  

                                                 
51 Tratado de Direito Privado. Parte Geral. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954,  p. 6 e 7. 
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Por fim trazemos para este trabalho a teoria adota por TÁCIO LACERDA GAMA, 

para o qual tanto validade pode ser sinônimo de existência como validade pode ser atributo de 

norma jurídica. Para este Autor,  

 

(...) para que exista uma contradição ou uma contrariedade é necessário que 

uma proposição signifique o contrário da outra ou que as duas não possam ser 

simultaneamente verdadeiras. No caso, não temos nem uma contradição, nem 

uma contrariedade.  

Os dois modos de explicar a validade são, simultaneamente, possíveis pois 

refletem pontos de vista distintos sobre o sistema jurídico. Um é o ponto de 

vista de quem vê para descrever e o outro de quem prescreve normas, 

disciplinando condutas52. 

 

Para o Autor, a descrição é feita pelo observador ou pelo intérprete autêntico, enquanto 

a prescrição é feita pelo legislador ou pelo intérprete autêntico. Do ponto de vista do 

participante, validade seria sinônimo de existência, enquanto do ponto de vista dos 

observadores, validade seria atributo da norma.  

Essa teoria alternativa, na nossa opinião, também não procede. Ao tratar de validade 

de norma jurídica, estamos nos referindo, como já desenvolvido no Capítulo 1, de estrutura 

hipotético condicional, de lógica deôntica, de linguagem prescritiva. Tratamos do direito posto, 

e não da Ciência do Direito. Ao considerar a norma como atributo segundo o ponto de vista do 

observador, está sendo feita referencia à Ciência do Direito, à linguagem descritiva, que sequer 

utiliza a valoração válida e inválida.   

Assim sendo, pelo disposto acima, a validade pode ser entendida por diversas formas 

e reconhecemos que cada um dos sentidos de validade citados corresponde a um ponto de vista 

possível acerca da validade das normas jurídicas.  

No entanto, para mantermos a coerência do nosso trabalho e situar o leitor, quando 

utilizarmos a “norma jurídica” ou “norma jurídica válida”, estaremos nos referindo ao sentido 

utilizado por PAULO DE BARROS CARVALHO, que se apresenta, ao nosso ver, de forma 

mais coerente. Assim sendo, i) validade e existência são sinônimos; ii) em sendo uma norma 

jurídica, ou seja, ao pertencer ao sistema jurídico, a norma já é válida. Apenas no que tange ao 

critério de pertinência da norma ao sistema, ficamos com o modelo kelsiano (que também não 

está em total desacordo com o pensamento de PAULO DE BARROS CARVALHO), segundo 

                                                 
52 Competência Tributária: Fundamentos para uma teoria da nulidade. São Paulo: Noeses. 2009, p. 305. 
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o qual, para ingressar no sistema jurídico a norma deve ser produzida por órgão legítimo e 

competente e obedecer à procedimento legitimo de produção.  

 

2.2         Critérios da validade da norma jurídica 

 

Conforme definimos acima, validade não é atributo de norma, mas sim a relação de 

pertinencialidade da norma com o sistema.  

Nessa linha de raciocínio, para sabermos se a norma é pertinente ao sistema ou não, 

adotamos dois critérios: i) produção por autoridade competente; ii) obediência ao procedimento 

próprio previsto em lei.  

O critério da autoridade competente se refere àquele que produz a norma jurídica. O 

emissor da mensagem deve ser autorizado pelo sistema para criar a norma jurídica. Em outras 

palavras, a autoridade que cria a norma deverá ser legitima pelo sistema como pessoa apta à 

produzir norma jurídica, do contrária, a enunciado produzido não será válido.  

À título exemplificativo, citamos o caso de um pedestre que presencia um veículo 

atravessando o sinal vermelho. Esse pedestre não tem legitimidade para multar o carro, ainda 

que observe a infração cometida.  

O segundo critério se refere ao procedimento adotado para criação da norma. Isso quer 

dizer para criação da norma há uma forma pré-determina, prescrita em lei, que deve ser 

obedecida para que a norma jurídica exista. Assim, se ao produzir a norma a autoridade 

competente não atenda à forma prescrita pelo direito, o enunciado não será válido.  

 Para ilustrar o descrito, citamos a situação de um Auditor-fiscal da Receita Federal 

que presencia uma conversa entre amigos, em que um deles admite ter sonegado Imposto de 

Renda. O Auditor-fiscal, ainda que autoridade competente, não pode simplesmente lavrar um 

Auto de Infração em pleno restaurante.  Há um procedimento próprio para que a norma jurídica 

do Auto de Infração seja válida. 

Cumpre esclarecer, por fim, ainda que identifiquemos dois critérios para validade, 

trata-se de critério de pertinência da norma jurídica que será analisado após a sua criação. Nesse 

sentido, AURORA TOMAZINI DE CARVALHO elucida: 

 

Em suma, 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 
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constatações apenas possíveis de serem feitas a posteriori. É por isso que a 

validade é tida como um axioma do direito53.  

 

De tal modo, as normas nascem válidas ou inválidas, ou seja, jurídicas ou não jurídicas, 

e, posteriormente, caso não sejam observados os critérios obrigatórios que regulam sua 

produção,  poderão ser desconstituídas por meio de outra norma no sistema.  

Acerca dos critérios obrigatórios, cumpre, por fim, esclarecermos acerca das normas 

que os disciplinam - se esses critérios de validade são obrigatórios, por obvio que se tratam de 

critérios previstos por outras normas jurídicas válidas -. 

As normas que preveem os critérios acima citados aparecem como fundamento de 

validade, considerando o critério de dedutibilidade da norma superior para a norma inferior 

(modelo de HANS DELSEN, citado acima) e sua fundamentação jurídica. Nesse sentido, a 

norma que regula o fato enunciativo que insere outra norma jurídica no sistema, neste caso, os 

critérios de validade, é considerado seu fundamento de validade. E apenas para que não haja 

confusão de raciocínio, a norma não é criada automaticamente por outra norma, para que isso 

ocorra, é necessário o ato de vontade humana, no caso, do legislador.  

  

2.3.        Invalidade da norma jurídica 

 

Nos itens acima estabelecemos validade como sinônimo de existência e definimos que 

a norma jurídica válida é aquela que mantem relação de pertinencialidade com o sistema. 

Tratamos também de seus critérios e do seu fundamento de validade.  

De acordo com a lógica deôntica, a norma pode ter valência de válida ou inválida, 

sendo que se ao ingressar no sistema jurídico obrigatoriamente será norma válida, podendo ser 

considera inválida apenas posteriormente. 

Se a norma jurídica válida é aquela que existe, a norma jurídica inválida é, portanto, a 

norma inexistente, ou seja, a norma que foi retirada do sistema perdendo seu status de jurídica.    

A invalidade da norma jurídica só pode ser declarada por outra norma de igual ou 

superior hierarquia, que procederá à exclusão da norma do sistema jurídico. A norma passará a 

inexistir por determinação de outra norma jurídica, editada posteriormente, retirando-a do 

sistema.  

                                                 
53 Curso de Teoria Geral do Direito: O Constructivismo Lógico-Semântico. 2a edição. São Paulo: Noeses, 2010, 

p. 711 
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Nas palavras de EURICO DINIZ DE SANTI, “norma invalida norma. A norma 

invalidante, como a norma invalidada, nasce de um fato, é válida, e integra o repertório do 

sistema empírico do direito posto.”54  

A norma invalidante, assim como qualquer norma jurídica, possui a estrutura lógica 

de hipótese e consequência, tendo na hipótese a declaração da existência de uma norma com 

vício decorrente da desobediência de outras normas (em especial da não observância dos 

critérios de validade) e no consequente a determinação da cassação da validade da norma que 

acarreta sua retirada do ordenamento jurídico55. 

A invalidação pode se dar pelas hipóteses de nulidade  e anulação e possui caráter 

sancionatório (trata-se de norma secundária), em função de ter sido criada em desacordo com 

o prescrito nas outras normas que a regulamentavam.  

Nulidade e anulabilidade, bem como os vícios da norma jurídica, não são objeto deste 

estudo. Não faremos nos aprofundaremos nos temas, tratando das peculiaridades de cada um, 

apenas faremos um apanhado geral, em poucas linhas, com o fim de uma melhor compreensão 

da invalidade da norma. 

Assim sendo, temos que nulidade e anulação decorrem de vício observado no processo 

de formação da norma jurídica ou  de irregularidade de observada na sua estrutura interna. 

AURORA TOMAZINI DE CARVALHO define o ato nulo como 

 

(...) aqueles que existem juridicamente, no entanto, carecem e validade e 

eficácia  (não produzem efeito válido entre as partes) por apresentarem vício 

                                                 
54 Lançamento Tributário. 2a edição. São Paulo: Max Limonad. p. 72 e 73.  
55 Cumpre destacar que a norma jurídica pode ser retirada do ordenamento através de outra norma de invalidação 

e  também por norma revogatória. A norma revogatória não será objeto deste estudo pois trata de norma válida 

que eventualmente deva ser retirada do ordenamento por questões de conveniência e oportunidade, enquanto a 

invalidade se refere ao ato praticado em desconformidade com o ordenamento. Apenas à título informativo, a 

revogação pode adquirir os seguintes sentidos: “(1) ato; (2) efeito de tal ato e suas variantes; (2  a) expulsão da 

norma do sistema (perda da validade); (2 b) perda da vigência; (2 c) perda da eficácia; (2 d) perda da possibilidade 

de ser aplicada; (3) fato jurídico da repristinação (também como efeito do ato de revogação); (4) ab-rogação; (5) 

derrogação; (6) anulação; (7) conflito de normas; (8) nulidade; (9) negação; (10) dessuetude; (11) ato jurídico 

unilateral (revogação de mandato); (12) ato administrativo discricionário (no direito administrativo); (13) 

expressão descritiva como ‘a norma A foi revogada pela norma B’” (MOUSSALLEM, Tárek Moysés. Revogação 

em Matéria Tributária. 2a edição. São Paulo: Noeses. 2011. P. 181). A distinção entre revogação e anulação 

também é feito pelo Supremo Tribunal Federal através da Súmula 473 que prescreve:  “A ADMINISTRAÇÃO 

PODE ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS, QUANDO EIVADOS DE VÍCIOS QUE OS TORNAM ILEGAIS, 

PORQUE DELES NÃO SE ORIGINAM DIREITOS; OU REVOGÁ-LOS, POR MOTIVO DE 

CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE, RESPEITADOS OS DIREITOS ADQUIRIDOS, E RESSALVADA, 

EM TODOS OS CASOS, A APRECIAÇÃO JUDICIAL.”  

(http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaSumula&pagina=sumula_401_500) 
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insanável que os compromete irremediavelmente, em decorrência da violação 

de exigências prescritas pelas regras que os fundamentam.56  

 

Tratam-se de vícios materiais que decorrem de irregularidades encontradas nos 

aspectos substanciais da norma, que se referem aos seus elementos estruturais específicos.  

 Na sequencia a mesma Autora define os atos anuláveis como “aqueles que se 

constituem em desobediência a certos requisitos não atinentes à substância, como erro, dolo, 

coação, simulação e incapacidade relativa do agente e que acarretam uma ineficácia relativa.”57 

No caso dos atos anuláveis, são encontrados vícios formais presentes no seu processo de 

formação. 

Assim sendo, uma norma poderá ser invalidada em função de sua nulidade ou 

anulabilidade, e terá sua invalidação reconhecida por meio de outra norma jurídica que a retirará 

do ordenamento jurídico.  

Por fim, cumpre esclarecer que, ao nosso ver, a norma jurídica de invalidação possui 

natureza declaratória e constitutiva: i) declaratória pois declara a existência de outra norma 

jurídica, bem como os vícios que a acompanham; ii) constitutiva pois constitui nova relação 

jurídica proibindo a aplicação daquela norma considerada inválida. O efeito dessa declaração e 

dessa constituição é, pois, a invalidação da norma jurídica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 Curso de Teoria Geral do Direito: O Constructivismo Lógico-Semântico. 2a edição. São Paulo: Noeses. 2010. 

p. 696. 
57 Ibidem. 
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3 VIGÊNCIA DA NORMA JURÍDICA 

 

3.1 A norma jurídica vigente. 3.2. A vigência das normas tributária no 

tempo. 3.3. A vigência das normas tributária no espaço. 3.4   Vigência 

e aplicação das normas jurídicas.  

 

3.1         A norma jurídica vigente 

 

Como observado no capítulo anterior, há uma grande divergência doutrinária acerca 

da definição do conceito de validade. Superadas as divergências que envolvem a norma jurídica 

válida, trataremos a seguir acerca da sua vigência que, esclarecemos de início, trata-se de 

atributo de norma jurídica, diferentemente da validade.  

A vigência da norma é caracterizada pelo momento em que a observância dessa norma 

se torna obrigatória, podendo ser ou não simultânea à sua existência. É o momento ao partir do 

qual a norma está apta a produzir os efeitos para os quais foi criada.  

Há normas que já são exigíveis desde o momento de sua criação, por outro lado, há 

normas que só estarão vigentes após determinado período de tempo. Quando uma lei é criada, 

o legislador pode escolher o momento de sua vigência, dentro do previsto em lei, fazendo-a 

valer no mesmo dia, ou após dado período. Esse período entre sua criação a o momento a partir 

do qual a norma é passível de exigência é chamado de vacatio legis58. 

Para MIGUEL REALE, a vigência é também chamada de validade formal e é 

considerada uma espécie da validade gênero. A vigência é entendida pelo doutrinador como a 

aptidão para execução compulsória de uma norma, quando elaborada conforme requisitos 

fundamentais.  

Para KELSEN, vigência significa a existência específica de uma norma. A vigência, 

juntamente com a existência da norma, determinam o dever-ser, se separando do ser, da 

realidade. KELSEN assevera: 

 

“A existência de uma norma positiva, a sua vigência, é diferente da existência 

do ato de vontade de que ela é o sentido objetivo. A norma pode valer (ser 

vigente) quando o ato de vontade de que ela constitui o sentido já não existe. 

                                                 
58 Vacatio legis é uma expressão em latim que significa “vacância da lei”. Trata-se do período de tempo entre a 

publicação da lei e o momento em que ela entra em vigor. 
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Sim, ela só  entra mesmo em vigor depois de o ato de vontade, cujo sentido 

ela constitui, ter deixado  de existir. O indivíduo que, com o seu ato intencional 

dirigido à conduta de outrem, criou uma norma jurídica, não precisa continuar 

a querer essa conduta para que a norma que constitui o sentido do seu ato 

valha (seja vigente). Os indivíduos que funcionam como órgão legislativo, 

depois de aprovarem uma lei que regula determinadas matérias e de a porém, 

portanto, em vigor, dedicam-se, nas suas resoluções, à regulamentação de 

outras matérias - e as leis que eles puseram em vigor (a que eles deram 

vigência) podem valer mesmo quando estes indivíduos já tenham morrido há 

muito tempo e, portanto, nem sequer sejam capazes de querer.”59 

 

PAULO DE BARROS CARVALHO define o conceito de vigência como propriedade 

da norma jurídica que tem força para irradiar efeitos jurídicos. Trata-se da aptidão da norma em 

propagar efeitos, em incidir e ser aplicada no mundo fático. Nas palavras do Professor:  

 

“Viger é ter força para disciplinar, para reger, cumprindo a norma seus 

objetivos finais. A vigência é propriedade das regras jurídicas para propagar 

efeitos, tão logo aconteçam, no mundo fático, os eventos para que elas 

descrevem. Há normas que existem e que, por conseguinte, são válidas no 

sistema, mas não dispõe dessa aptidão; A despeito de ocorrerem os fatos 

previstos em suas hipóteses, não se desencadeiam as consequências 

estipuladas no mandamento. Dizemos que tais regras de direito não tem vigor, 

seja porque já o perderam, seja porque ainda não o adquiriram. A vigência não 

se confunde com a eficácia. Uma norma pode estar em vigor, mas apresentar 

eficácia técnica (sintática ou semântica) e, igualmente, não ostentar eficácia 

social. Pode, por outro lado, não estar em vigor, apresentando, porém, eficácia 

técnica e eficácia social. Todavia, é bom repetir que não cabe falar de norma 

válida e vigente como dotada, ou não, de eficácia jurídica, já que tal caráter é 

qualidade de fatos jurídicos, não de normas. A questão da eficácia social 

(norma vigente sem eficácia social ou norma não vigente com eficácia social) 

assume grande interesse para a política do Direito, configurando o ponto de 

partida para o exercício de pressões sociais no sentido de suprimir a norma 

tida por ineficaz e introduzir, regularmente, aquela outra que a prática social 

vem reclamando.60”  

                                                 
59 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fosntes, 1998. 6ª edição. p.7 e 8.  
60 CARVALHO, Paulo de Barros, Curso de Direito Tributário. 21a edição. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 117 
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O Autor ainda conclui que “a norma jurídica se diz vigente quando está apta para 

qualificar fatos e determinar o surgimento de efeitos de direito, dentro dos limites que a ordem 

positiva estabelece, no que concerne ao espaço e no que consulta ao tempo”61. 

AURORA TOMAZINI DE CARVALHO compartilha da opinião de PAULO DE 

BARROS CARVALHO no sentido da vigência ser “tida como uma qualidade de certas normas 

jurídicas ´que estão prontas para propagar efeitos jurídicos, tão logo aconteçam, no mundo 

fáctico, os eventos que elas descrevem”.62 Assim, em determinado tempo e espaço, a norma 

jurídica poderá surtir os efeitos jurídicos que sejam seu fim.  

Assim, entende-se por vigência no mesmo sentido de PAULO DE BARROS 

CARVALHO e AURORA TOMAZINI DE CARVALHO, que se trata da aptidão da norma 

jurídica em produzir os efeitos que lhe são próprios, em dado tempo e espaço, assim que 

ocorrido no mundo fático o descrito no seu antecedente.  

Nesse sentido, ao contrário da norma jurídica que não pode ser inválida – toda norma 

jurídica se pressupõe válida, do contrário, não é jurídica - , a norma jurídica pode ser vigente 

ou não vigente. Isso significa que a norma jurídica pode ser válida, estar inserida no 

ordenamento63, no entanto, não estar apta à produzir efeitos.  

Além do termo “vigência”, boa parte da doutrina também utiliza o termo “vigor” no 

mesmo sentido. TERCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR64, no entanto, distingue os termos no 

seguinte sentido: “vigor” é a força vinculante/impositiva da norma, independente de vigência 

ou eficácia; “vigência”, por sua vez, é o tempo em que norma atua, a partir do seu vigor até sua 

retirada do sistema. 

Essa diferença de fato é importante quando se considerada uma norma revogada, por 

exemplo, que ainda deve ser aplicada para casos do passado, anteriores à revogação que 

ocorreram durante sua vigência. 

PAULO DE BARROS CARVALHO, ainda que de acordo com a diferenciação 

apontada, não utiliza a distinção dos termos. Para o Professor, vigor e vigência podem ser 

utilizados da mesma maneira , no entanto, em função do princípio da irretroatividade, a norma 

                                                 
61 Ibidem. 
62 Curso de Teoria Geral do Direito: o Constructivismo Lógico-Semântico. São Paulo: Noeses, 2010, 2a edição. p. 

736 
63 Ainda que parece redundante a utilização de “norma jurídica válida inserida no ordenamento”, já que de acordo 

com nossas premissas, ao ter o status  de norma jurídica já se pressupõe que a norma seja válida e por isso inserido 

no ordenamento, utilizaremos a expressão completa para melhor compreensão do leitor.  
64 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. 6a edição. São Paulo: Atlas. 2011. p. 170 

e 171.   
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revogada não é retirada do sistema (pois é aplicada aos fatos que ocorreram antes da revogação), 

por isso de fato deve haver uma diferenciação. Essa diferença é tratada como vigência plena e 

uma vigência parcial.  

A vigência será plena  será atributo de norma que poderá ser aplicada a fatos passados 

e futuros.  

A vigência parcial será atributo de norma que deva ser aplicada a fatos passados (caso 

de revogação)  ou a fatos futuros (caso de vigência nova). Neste caso, a norma ainda que apta 

a propagar efeitos no mundo jurídico, perde o atributo de “vigente” para determinados fatos. 

No caso de revogação, a norma não terá mais aptidão para incidir em fatos futuros, apenas nos 

fatos passados.  

Utilizaremos, nesse sentido, vigência e vigor sem distinção. A diferença entre os 

termos será feita com a utilização de “vigência plena” e “vigência parcial”.  

Em função da relevância do tempo e do espaço na questão da vigência, trataremos a 

seguir da vigência no tempo e no espaço.  

 

3.2         A vigência das normas tributária no tempo 

 

A norma jurídica, como dito, pode estar válida, no entanto, não estar vigente. Observa-

se a falta de vigência no caso da norma ainda não ter adquirido vigência ou no caso de já ter 

perdido a qualidade de vigente.  

Para PAULO DE BARROS CARVALHO, via de regra, as normas entram em vigor 

quarenta e cinco dias após haverem sido publicadas. São palavras do Professor:  

 

“o vigor das leis, no tempo, está sob a diretriz genérica fixada pelo artigo 1º 

da Lei de Introdução do Código Civil. É precisamente esse o conteúdo do 

artigo 101 do Código Tributário Nacional, ao firmar que a vigência da 

legislação tributária rege-se pelas disposições legais aplicáveis às normas 

jurídicas em geral, ressalvando o previsto neste capítulo.65”  

 

O lapso temporal de quarenta e cinco dias que se interpõe entre a publicação e o início 

da vigência é denominado vacatio legis, e é a regra, salvo disposição em contrário. Durante 

esse período, a regra é válida (pertence ao sistema jurídico), mas ainda não adquiriu força para 

regrar os fatos sociais.  

                                                 
65 CARVALHO, Paulo de Barros, Curso de Direito Tributário. 21a edição. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 87 
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 Nesse sentido, leciona PAULO DE BARROS CARVALHO que:  

 

“O lapso que se interpõe entre a publicação e o termo inicial da vigência é o 

conhecido vacatio legis, tempo em que a regra é válida como entidade jurídica 

do sistema, mas não adquiriu força que lhe é própria para alterar, diretamente, 

a conduta dos seres humanos, no contexto social. A regra é válida que lhe é 

própria para alterar, diretamente, a conduta dos seres humanos, no contexto 

social. Nada impede ao legislador tributário que faça coincidir a vigência da 

norma com a data da publicação do texto, aproveitando-se da cláusula 

excepcionadora – salvo disposição em contrário – do referido art. 1º da Lei de 

Introdução ao Código Civil, entretanto, algum tempo de vacatio legis parece 

recomendável, dada a especificidade da matéria e o plexo de valores jurídicos 

que o impacto tributário acaba determinando.66”  

 

Pode-se dizer que a vacatio legis se trata de um período de tempo que as pessoas 

dispõem para se adaptarem a nova exigência advinda  da norma vigente. Isso porque, ao se 

implementar nova obrigação, em especial na seara dos tributos, determinado tempo para 

costume e adaptação é necessário e obrigatório para os destinatários da nova norma, tendo em 

vista o impacto financeiro e/ou operacional que a nova norma causaria.  

Além de considerar a vacatio legis como um período de adaptação, também pode-se 

considerar como um período para conhecimento da lei. No caso de uma nova obrigação, seja 

principal ou secundária, é necessário um período para que a destinatário da norma saiba da sua 

existência e imperatividade.  

Nesse sentido, JOSÉ EDUARDO SOARES DE MELO se manifesta em defesa da 

vacatio legis, explanando acerca da possibilidade e disponibilidade do conhecimento da 

vigência por parte do contribuinte. Nas palavras do doutrinador:  

 

 “Apesar de nem sempre os contribuintes terem fácil acesso à legislação, 

moremente no caso de residirem ou estarem estabelecido em locais distantes 

das repartições fazendárias, vigora a regra que ‘ninguém se escusa de cumprir 

a lei, alegando que não a conhece’. Embora essa diretriz legal seja criticável 

– uma vez que também possa ser desconhecida do público em geral, devido 

                                                 
66 CARVALHO, Paulo de Barros, CARVALHO, Paulo de Barros, Curso de Direito Tributário. 21a edição. São 

Paulo: Saraiva, 2009. p. 87 
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às apontadas dificuldades – torna-se indispensável para que haja respeito ao 

cânone da legalidade”67 

 

Como dito, o prazo de quarenta e cinco dias para vigência é a regra, mas a norma pode 

dispor em sentido diferente. Isso acontece, por exemplo, no caso de lei brasileira que é admitida 

em estado estrangeiro. Nesse caso, após sua publicação no Brasil, a lei brasileira apenas entra 

em vigor no estado estrangeiro após três meses.  

PAULO DE BARROS CARVALHO também chama a atenção acerca da 

peculiaridade das normas jurídicas tributárias instituídas para majoração e instituição de 

tributos. Isso porque, de acordo com o princípio da anterioridade,  há previsão constitucional 

para que  norma só adquira vigência no exercício financeiro seguinte ao da sua publicação. 

Assim leciona o Professor: 

 

“A vigência das normas tributárias, no tempo, carrega uma particularidade que 

deve ser enfatizada. Aquelas que instituem ou majoram tributos hão de 

respeitar outro limite, qual seja, aquele sobranceiramente enunciado no corpo 

do art. 150, III, b, e que consiste na necessidade de terem sido publicadas antes 

do início do exercício financeiro em que se pretenda cobrar a exação. É o 

princípio da anterioridade, que comporta apenas as exceções enunciadas no § 

1º do mesmo preceptivo constitucional. Ora, se bem sopesarmos a conjunção 

desses dois condicionantes, teremos que inferir que as normas jurídicas que 

decretam tributo novo, ou nova faixa de incidência para o tributo já existente, 

ou ainda que venham aumentá-lo, como expressão econômica, devem 

sujeitar-se à resultante da combinação dos dois limites.68”  

 

Nesse sentido, o Autor discorda do entendimento adotado por outros de que as normas 

que criam ou aumentam os tributos entram, efetivamente, em vigor, nas datas estipuladas, 

ficando a eficácia jurídica dos fatos previstos em suas hipóteses prolatada até o início do 

próximo exercício financeiro. Para PAULO DE BARROS CARVALHO “não se trata de 

problema de eficácia, mas única e exclusivamente de vigência.69”  

O que ocorre,  ao nosso ver, é o deslocamento do termo inicial da vigência, de modo 

que a regra jurídica, mesmo após os quarenta e cinco dias da publicação, continua sem força 

                                                 
67 MELO, José Eduardo Soares, Curso de Direito Tributário, 10 ed.  2012: Dialética. p.226 
68 CARVALHO, Paulo de Barros, Curso de Direito Tributário. 21a edição. São Paulo: Saraiva, 2009 p. 87 
69 Ibidem. p. 88 
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impositiva e se mantém assim até que o exercício financeiro seguinte. Para o Autor, caracteriza 

uma vigência predicada pela norma e outra imperiosamente estabelecida pelo sistema, com base 

no artigo 104 do Código Tributário Nacional, exarado em consonância com o artigo 150, III, b 

e c da Constituição Federal.  

Por fim, cumpre mencionarmos acerca das normas com vigência temporária, que 

podem ocorrer nos períodos de guerra, por exemplo, e no que tange ao Direito Tributário, nos 

casos de isenção o por prazo determinado ou de medida provisória. Nos casos de isenção por 

tempo determinado, a autoridade fica impedida de exigir determinada obrigação tributária 

advinda de norma jurídica válida.  

 

3.3         A vigência das normas tributárias no espaço 

 

No que tange ao espaço no qual as normas jurídicas brasileiras são vigentes, PAULO 

DE BARROS CARVALHO descreve: “recolhido o fato de ser o Brasil, juridicamente, uma 

Federação, e o de haver municípios dotados de autonomia, a vigência das normas tributárias 

ganham especial e relevante importância.” 70  

Isso porque, as normas jurídicas editadas por um Estado são vigentes para incidência 

sobre os fatos que acontecem dentro de seus limites geográficos, considerando, nesse sentido, 

municípios, estados e união. Normas de competência municipal, terão sua vigência limitada ao 

espaço do município; normas de competência estadual, terão sua vigência limitada ao estado 

competente; e, normas de competência da união, terão sua vigência em todo território brasileiro. 

Nesse sentido, JOSÉ EDUARDO SOARES DE MELO dispõe que “a lei editada pelas 

pessoas políticas só devem vigorar no seu respectivo território, de conformidade com as 

atribuições de competência, autonomia e soberania, fixando-se o local da tributação”71.  A fim 

de elucidar a abordagem teórica, o doutrinador dispõe exemplos em sua obra:  

 

“(...) portanto, a União traça as regras de IPI com validade para todos os 

industriazadores de produtos sediados no Brasil inteiro; os Estados e o Distrito 

Federal dispõe sobre a incidência/exigência do IPVA para os proprietários de 

veículos automotores sediados e domiciados em cada unidade federativa 

respeciva, independentemente do fato ede os mesmos poderem estar 

transitando em outros Estados e Distrito Federal; e os Municípios também só 

                                                 
70 Ibidem. p. 88 
71 Curso de Direito Tributário, 10 edição. São Paulo: Dialética, 2012. p.229 
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podem cobrar IPTU relativamente aos imóveis existentes no seu respectivo 

território.72”  

 

Há que se considerar, no entanto, as exceções, invocando-se aqui, os casos de 

extraterritorialidade. Isso ocorre no caso de Estados e Municípios, ou do Brasil e outros países, 

que celebram acordos ou convênios que reconhecem a extraterritorialidade de determinada 

norma.  

Em relação aos tributos, essa medida pode impedir conflitos tributários e evitar dupla 

tributação, por exemplo. JOSÉ EDUARDO SOARES DE MELO trata em seu Curso de Direito 

Tributário acerca do princípio da reciprocidade, através do qual conforme regras do Direito 

Internacional, deve haver o direito de igualdade e de respeito mútuo entre os Estados. Nas 

palavras do jurista: 

 

“o critério de reciprocidade visa impedir que uma única e mesma 

materialidade (tipo rendimentos) sofra a incidência do tributo (imposto de 

renta_, mediante a utilização de várias técnicas legislativas, desonerando 

tributos, diminuindo a carga tributária, mediante a aplicação de alíquotas 

menores dos que as usuais internamente, ou mesmo possibilitando a 

compensação dos tributos pagos no exterior, para efeito de apuração no 

mesmo tributo no país em que o contribuinte é domiciliado. A legislação tem 

contemplado a tributação do imposto de renda sobre inúmeras atividades e 

riquezas auferidas fora do território nacional (filiais, mandatários, comissários 

e agentes, no Brasil, de empresas no exterior; repatriamento de bens, 

resultados em bolsas de mercadorias no exterior, investimentos no exterior). 

Merece destaque a incidência do imposto de renda na fonte de serviços 

prestados por pessoas domiciliadas no exterior, com oscilação jurisprudencial 

ao longo do tempo.73”  

 

Seja como for, considerando a territorialidade ou a extraterritorialidade, deve-se 

considerar o que está previsto na norma, pois a norma vige em determinado espaço previsto por 

lei.  

 

 

                                                 
72 MELO, José Eduardo Soares, Curso de Direito Tributário. 10 edição. São Paulo: Dialética, 2012. p.229. p.229 
73 Ibidem. p 230 
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3.4         Vigência e aplicação das normas jurídicas 

 

De acordo com as premissas traçadas até agora, validade/existência, vigência, eficácia 

e aplicação são conceitos que não se confundem.  

Já definimos que a norma jurídica válida é a norma jurídica existente e que seu vigor 

se inicia, via de regra, após quarenta e cinco dias de sua publicação. Isso significa dizer que, a 

norma existente, depois do lapso de tempo determinado, está apta a surtir os efeitos para o quais 

foi criada.  

Se a norma jurídica vigente está apta a surtir efeitos, significa que ela está passível de 

aplicação por atuação humana. Como tratado no item 1.5, incidir é aplicar o direito posto, ou 

seja, é fazer com que a norma vigente incida no caso concreto. 

 Destacamos, no entanto, que há diferença entre a norma estar vigente e a norma ser 

aplicada, pois a norma vigente está apta para ser aplicada, mas não necessariamente será.  

Nesse sentido se manifesta AURORA TOMAZINI DE CARVALHO:  

 

“o ter vigor é uma qualidade normativa, a aplicação (como já vimos quando 

tratamos da incidência, no capítulo XI) é uma atuação humana mediante a qual 

se dá curso ao processo de positivação do direito, fazendo incidir, no caso 

particular, a norma geral e abstrata, imputando ao fato consequências 

jurídicas, mediante a constituição da linguagem competente da norma 

individual e concreta74” 

 

Como já mencionamos anteriormente, a aplicação e a incidência da norma jurídica 

ocorrem num mesmo momento. Por isso, a aplicação das normas jurídica corresponde ao relato 

em linguagem competente prevista pelo direito posto, dos eventos do mundo social descritos 

no antecedente das normas gerais e abstratas, bem como das relações jurídicas previstas no 

consequente tributário. Trata-se da atuação humana que constitui a norma individual e concreta 

através da incidência/aplicação da norma geral e abstrata.  

A equiparação da aplicação com a incidência acaba sendo evidente, na medida em que 

se considera que a aplicação da norma é a incidência da própria norma em situação por ela 

mesma descrita.  

                                                 
74 Curso de Teoria Geral do Direito: O Constructivismo Lógico-Semântico. São Paulo: Noeses, 2010, 2ª edição, 

p.748 
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É nesse sentido que leciona PAULO DE BARROS CARVALHO acerca da aplicação 

da norma jurídica, segundo o qual a aplicação do direito posto dá andamento ao processo de 

positivação, pois o interprete realiza a interpretação o enunciado prescritivo, e através do relato 

em linguagem competente, incide a norma no fato. São palavras do Professor:  

 

 “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.75”  

 

Assim sendo, toda norma aplicada pressupõe sua vigência, mas nem toda norma 

vigente necessariamente será aplicada. Primeiro que, antes de mais nada, sua aplicação depende 

de agente competente, não é automática. Segundo que no caso de vigência parcial, quando uma 

norma perde seu vigor para o futuro, não pode ser aplicada em acontecimentos presentes. É o 

caso, por exemplo, de um fato cujo acontecimento estava descrito na hipótese de incidência de 

uma regra-matriz de incidência tributária, sujeito ao lançamento de ofício, que foi revogada por 

outra norma. Neste caso, a autoridade competente pode proceder ao lançamento de ofício caso 

observe a ocorrência do fato no tempo em que a norma estava vigente. Ao observar o mesmo 

fato no presente, o lançamento não poderá ser realizado tendo em vista a revogação da norma 

jurídica.  

A aplicação da norma é, assim, o aspecto dinâmico do direito, quando por um ato 

humano, considerando-se tempo e espaço, a norma antes hipotética “atinge” determinado fato 

do mundo social, surtindo os efeitos que lhes são próprios e para os quais a norma foi criada.  

 

 

 

 

 

                                                 
75 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 21a edição. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 90 
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4 EFICÁCIA DA NORMA JURÍDICA 

 

 4.1. Teorias sobre a eficácia da norma jurídica 4.2 Eficácia técnica, 

jurídica e social da norma jurídica. (4.2.1 Eficácia técnica. 4.2.2 

Eficácia jurídica. 4.2.3 Eficácia social). 4.3    Classificação da Eficácia  

 

4.1.        Teorias sobre a eficácia da norma jurídica  

 

A definição do conceito de eficácia, ainda que por muitos considerados idêntico ao de 

vigência, com este não deve ser confundido. A vigência trata da aptidão da norma em produzir 

efeitos, a eficácia, por sua vez, trata da efetiva produção dos efeitos jurídicos que lhe são 

próprios. Há normas jurídicas que, ainda que estejam aptas, não produzem qualquer efeito nas 

esferas jurídica e social, seja porque não incidem, seja porque, ainda que incidam, não são 

cumpridas. 

A vigência é qualidade das normas. A eficácia, por outro lado, é qualidade dos fatos.  

A eficácia trata precisamente da efetiva produção de efeitos normativos, isto é, da 

“efetiva irradiação das consequências próprias à norma”76. É a eficácia de uma norma que permite 

que sua finalidade seja alcançada por meio idôneo, estando apta para ser aplicada, exigi e 

executada.. Assim, a norma é eficaz quando impõe ao mundo do ser a finalidade que lhe foi dada 

no mundo do dever ser.  

Sabe-se que não há uniformidade na doutrina quanto ao emprego da expressão 

eficácia.  

A eficácia também não se confunde com existência nem com validade. Para PONTES 

DE MIRANDA77,  a eficácia trata da irradiação de efeitos por parte da norma jurídica e a sua 

eficiência é a afirmação de que seu suporte fático não foi deficiente.  

MIGUEL REALE, como já citado no Capítulo 2, observada três aspectos distintos da 

norma válida: a validade formal ou técnico-jurídica, a validade social e a validade ética. O autor 

utiliza o termo validade social no sentido de eficácia ou efetividade e a define da seguinte 

maneira:  

  

A eficácia se refere, pois, à aplicação ou execução da norma jurídica, ou por 

outras palavras, é a regra jurídica enquanto momento da conduta humana. A 

                                                 
76 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito: o constructivismo lógico-semântico – São 

Paulo: Noeses, 2010, p.749 
77 Tratado de direito privado. Parte geral, Tomo II. Rio de Janeiro: Borsoi. 1954 
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sociedade deve viver o Direito e como tal reconhecê-lo. Reconhecido o 

Direito, é ele incorporado à maneira de ser e de agir da coletividade.78 

 

Para o nobre jurista, há leis promulgadas por órgão competente que, ainda que 

prescrevam comportamentos passíveis de serem exigidos, estão em desacordo com a 

consciência coletiva e se opõe à sociedade. São normas que, por contrariarem as tendências e 

inclinações dominantes no seio da coletividade, só logram ser cumpridas de maneira 

compulsória, possuindo, desse modo, validade formal, mas não eficácia espontânea no seio da 

comunidade.79 A eficácia, nesse sentido, está no plano experimental, pois está relacionada com 

o efetivo cumprimento da norma jurídica por parte dos destinatários, ou seja, está no plano 

social pois está vinculada ao efeito social de uma norma jurídica. 

PAULO DE BARROS CARVALHO, por outro lado, ainda que reconheça a eficácia 

social da norma, entende que esta é apenas uma de suas “eficácias”. A eficácia, segundo o 

Professor, refere-se a efetiva ocorrência das consequências que lhe são próprias e pode ser 

estudada sob três ângulos: eficácia técnica, eficácia jurídica e eficácia social.  

A eficácia técnica pressupõe a “condição que a regra de direito ostenta, no sentido de 

descrever acontecimentos que, uma vez ocorridos no plano real-social, tenham  o condão de 

irradiar efeitos jurídicos, já removidos os obstáculos que impediam tal propagação”.80 

Isso significa que a norma jurídica, quando observada sua eficácia técnica, pode 

irradiar seus efeitos pois os obstáculo materiais e as impropriedades sintáticas foram 

removidos.81  

A eficácia jurídica, predicado dos fatos jurídicos,  “(...) é o próprio mecanismo lógico 

da incidência, o processo pelo qual, efetivando-se o fato previsto no antecedente, projetam-se 

os efeitos prescritos no consequente. É a chamada causalidade jurídica (...)”82. Trata-se do 

desencadeamento das consequências previstas no ordenamento.  

Por fim, a eficácia social, utilizada como sinônimo de efetividade, é a “produção das 

consequências desejadas pelo elaborador das normas, verificando-se toda vez que a conduta 

                                                 
78 REALE, Miguel.  Lições Preliminares de Direito, , 25a edição, 2001 p.104 
79 REALE, Miguel.  Lições Preliminares de Direito, , 25a edição, 2001 
80 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário, Linguagem e Método. São Paulo: Noeses, 2009, 3a edição. 

p.451 a 453. 
81 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito: Constructivismo Lógico-Semântico – São 

Paulo: Noeses, 2010. 
82 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário, Linguagem e Método. São Paulo: Noeses, 2009, 3a edição. 

p.451 a 453. 
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prefixada for cumprida pelo destinatário”83. Trata-se da produção de efeitos no mundo social, 

quando o destinatário cumpre com o estabelecido na norma jurídica.  

Percebe-se, assim, que enquanto MIGUEL REALE limita a definição do conceito de 

eficácia da norma jurídica à  produção de efeitos sociais, PAULO DE BARROS CARVALHO, 

por outro lado, entende que essa é apenas uma das três eficácias da norma jurídica.  

TERCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR trata de eficácia como qualidade da norma, 

mas considera apenas a eficácia técnica e a eficácia social ou efetividade. Leciona o Autor: 

 

Eficácia é uma qualidade da norma que se refere à possibilidade de produção 

concreta de efeitos, porque estão presentes as condições fáticas exigíveis para 

sua observância, espontânea ou imposta, ou para a satisfação dos objetos 

visados (efetividade ou eficácia social), ou porque estão presentes as 

condições técnico-normativas exigíveis para sua aplicação (eficácia 

técnica).84 

 

HANS KELSEN definiu o instituto da eficácia como “fato real de ela [a norma] ser 

efetivamente aplicada e observada, da circunstância de uma conduta humana conforme à norma 

se verificar na ordem dos fatos”85.   Nesse sentido, KELSEN prevê que “a  eficácia é uma 

condição da validade” , ou seja, o ordenamento jurídico é considerado válido quando suas 

normas são eficazes.86  

De fato, ao nosso ver, um mínimo de eficácia é necessário à norma, sim, do contrário 

não haveria razão para existência do ordenamento. No entanto, a eficácia não é pressuposto 

nem elemento de validade, exigindo-se apenas sua observância mínima para que o ordenamento 

exista.  

NORBERTO BOBBIO, assim como MIGUEL REALE, relaciona eficácia 

diretamente ao mundo social, voltando a definição de seu conceito para comportamento dos 

membros de uma sociedade para a qual a norma se destina. Segundo BOBBIO, 

 

não é nossa tarefa aqui indagar quais possam ser as razões para que uma norma 

seja mais ou menos seguida. Limitamo-nos a constatar que há de existir 

normas que são seguidas universalmente de modo espontâneo (e são as mais 

                                                 
83 Ibidem.  
84 Introdução ao Estudo do Direito. 6a edição. São Paulo: Atlas, 2011. p. 171.  
85 Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1998, 6a edição. p.148 
86 Ibidem. p.8 
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eficazes), outras que são seguidas na generalidade dos casos somente quando 

estão providas de coação, e outras, enfim, que são violadas sem que nem 

sequer seja aplicada a coação (e são as mais ineficazes). A investigação para 

averiguar a eficácia ou a ineficácia de uma norma é de caráter histórico-

sociológico, se volta para o estudo do comportamento dos membros de um 

determinado grupo social e se diferencia, seja da investigação tipicamente 

filosófica em torno da justiça, seja da tipicamente jurídica em torno da 

validade. Aqui também, para usar a terminologia douta, se bem que em sentido 

diverso do habitual pode se dizer que o problema da eficácia das regras 

jurídicas é o problema fenomenológico do direito.87  

 

E assevera MIGUEL REALE: 

 

 “O certo é, porém, que não há norma jurídica sem um mínimo de eficácia, de 

execução ou aplicação no seio do grupo. O Direito autêntico não é apenas 

declarado, mas reconhecido, é vivido pela sociedade, como algo que se 

incorpora e se integra na sua maneira de conduzir- se. A regra de direito deve, 

por conseguinte, ser formalmente válida e socialmente eficaz.” 88 

 

Nesse aspecto, cumpre destacar que, para muitos autores, ainda que a eficácia tenha 

relação direta com os efeitos produzidos no mundo social, a definição jurídica de eficácia é 

distinta da definição sociológica. Apesar de ambas convergirem no sentido da aplicação 

concreta das normas jurídicas no mundo social, na sociologia, a eficácia está ligada ao grau de 

cumprimento de determinada norma jurídica. Esse pode ser espontâneo, também chamado de 

eficácia primária ou de preceito, ou pode ser resultado da ação repressiva do Estado, também 

chamado de eficácia secundária ou da sanção.89  

Observa-se, no entanto, que se trata de diferentes pontos de vista sobre um mesmo 

conceito, não de diferentes conceitos. Acompanhando PAULO DE BARROS CARVALHO, a 

eficácia pode ser observada em três ângulos: técnico, jurídico e social, cumprindo ao Direito 

tratar das eficácias técnica e jurídica e, à Sociologia, cabe a eficácia social. Não se trata de 

diferentes definições, são apenas definições feitas por ângulos distintos. 

                                                 
87 Teoria da norma jurídica.1a edição. São Paulo:Edipro,2001, p. 47-48 
88 Lições preliminares de direito. 24a edição. São Paulo: Saraiva,1998. p.113 
89 SABADELL, Ana Lúcia. Manual de Sociologia Jurídica. 2a edição. São Paulo: Revista dos Tribunais,2002, p. 

64-65. 
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A discordância acerca da definição de eficácia inclusive ultrapassa áreas do direito. 

Nesse sentido,  à titulo ilustrativo, trazemos a lição civilista de  MARIA HELENA DINIZ, que 

trata da eficácia como uma junção das eficácias jurídica, técnica e social. Pela sua descrição, a 

autora prevê que a norma eficaz pressupõe a ocorrência da consequência prevista para o dado 

fato jurídico, superados obstáculos sintáticos e semânticos, produzindo efeitos concretos no 

mundo social.  São palavras da autora: 

 

a eficácia vem a ser a qualidade do texto normativo vigente de poder produzir, 

ou irradiar, no seio da coletividade, efeitos jurídicos concretos, supondo, 

portanto, não só a questão de sua condição técnica de aplicação, observância, 

ou não, pelas pessoas a quem se dirige, mas também de sua adequação em 

face da realidade social, por ele disciplinada, e os valores vigente na 

sociedade, o que conduziria ao seu sucesso. 90 

 

Citamos também JOSÉ AFONSO DA SILVA, sob olhos constitucionalistas, e 

MARCOS BERNARDES DE MELLO , que entendem por eficácia apenas a eficácia jurídica 

de PAULO DE BARROS CARVALHO. Para aqueles autores, eficácia trata da capacidade da 

norma de produzir efeitos jurídicos. Por isso, para JOSÉ AFONSO DA SILVA, todas as normas 

constitucionais possuem eficácia.  

 

Todas elas irradiam efeitos jurídicos, importando sempre uma inovação da 

ordem jurídica preexistente à entrada em vigor da constituição a que aderem 

a nova ordenação instaurada. O que se pode admitir é que a eficácia de certas 

normas constitucionais não se manifesta na plenitude de seus efeitos jurídicos 

pretendidos pelo constituinte enquanto não se emitir uma normação jurídica 

ordinária ou complementar executória, prevista ou requerida.91 

 

Diante das exposições deste item, nosso posicionamento está convergente com os 

ensinamentos de PAULO DE BARROS CARVALHO. A eficácia trata da produção de efeitos 

normativos e pode ser estudada sob três ângulos que são: eficácia jurídica, eficácia técnica e 

social. Nesse sentido, já LOURIVAL VILANOVA considerava a eficácia jurídica como 

                                                 
90 DINIZ, Maria Helena. Lei de Introdução do código Civil brasileiro interprestada. 5a  edição. São Paulo: Saraiva, 

1999. p.51 
91 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 5a edição. São Paulo: Malheiros Editores, 

2001. p. 81-82. 
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propriedade do fato jurídico, apta a provocar a irradiação de efeitos que lhe são próprios. A 

eficácia técnica seria a produção de efeitos tendo sido superados os obstáculos de aplicação e 

de exigibilidade. E a eficácia social, exterior ao mundo jurídico, diz respeito à norma ter sido 

concretamente cumprida pelos sujeitos envolvidos, nos termos previstos pelo legislador.   

Assim sendo, trataremos a seguir especificamente da eficácia técnica, jurídica e social.  

 

4.2          Eficácia técnica, jurídica e social da norma jurídica 

 

4.2.1  Eficácia técnica  

 

A eficácia técnica é uma característica da norma jurídica de irradiar efeitos no mundo 

jurídico, já superados obstáculos que impedem a aplicação e observadas as condições 

operacionais para sua aplicação.  

PAULO DE BARROS CARVALHO tem a seguinte definição:  

 

 A eficácia técnica tem sua abordagem relacionada às normas que o direito 

possui, no sentido de descrever acontecimentos que, uma vez ocorridos no 

plano real-social, tenham o condão de irradiar efeitos jurídicos, já removidos 

os obstáculos de ordem material que impediam tal propagação.92  

 

Trata-se da observância das condições operacionais de ordem sintática, semântica e 

pragmática que garantem sua aplicação ou exigibilidade, cuja ausência ensejaria na ineficácia 

da norma em função do preceito normativo não poder juridicizar o evento. Nesse sentido, 

haveria uma norma vigente (aptas a produzir efeitos), mas em função da ausência de eficácia 

técnica, não desencadeando efeitos jurídicos.  

Acerca da ineficácia técnica, como bem definido por TERCIO SAMPAIO FERRAZ 

JUNIOR93, há três enfoques distintos que podem diferenciar a ineficácia em: (i) ineficácia 

técnica sintática; (ii) ineficácia técnica semântica; (iii) ineficácia técnica pragmática. Nesse 

sentido. 

AURORA TOMAZINI DE CARVALHO,  partilhando da opinião do nobre autor, 

deferência a ineficácia da seguinte forma: 

 

                                                 
92 Direito tributário, linguagem e método. 3a edição. São Paulo: Noeses, 2009, p.115 
93 Introdução ao Estudo do Direito 6a edição. São Paulo: Atlas, 2011. p. 168 e 169 
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No campo das investigações sintáticas deparamo-nos com a inibição da 

produção dos efeitos normativos em decorrência de enlaces entre normas, ou 

a falta deles, quando pressupostos pelo sistema. No plano semântico, nossa 

atenção se volta aos obstáculos de ordem material que se impõem à aplicação 

da linguagem jurídica. E, no campo pragmático, às barreiras impostas por 

aqueles que lidam com a linguagem do direito.94  

 

Entendemos, com isso, que ineficácia técnica95 poderá ocorrer nos caso de: 

 i) ineficácia técnica sintática: refere-se à ausência de condições formais que impedem 

a incidência normativa; ocorre nos casos de haver no sistema regra inibidora da incidência ou, 

também, ausência de regra regulamentadora; podemos citar como exemplo a liminar suspensiva 

da exigibilidade do crédito tributário (regra inibidora) e falta de regulamentação complementar, 

como nos casos de transferência de definição de conceito utilizado no suporte físico da norma 

(ausência de regulamentação). 

ii) ineficácia técnica semântica: refere-se à ausência de condições materiais sem as 

quais a linguagem competente não produz seus efeitos; ocorre nos casos de dificuldades de 

ordem material que impeçam a configuração do evento em linguagem competente; podemos 

citar como exemplo a norma cujo antecedente descreve um fato impossível de ocorrer.  

iii) ineficácia técnica semântica: refere-se aos empecilhos existentes por parte daqueles 

que possuem competência para aplicação da norma; citamos como exemplo as normas que não 

são mais utilizadas pelo aplicador do direito. 

Na primeira e na segunda situação citada, haverá a vigência das normas  (os fatos 

sociais descritos de fato se realizam), no entanto, não ocorrerá a juridicização do acontecimento, 

nem a propagação dos efeitos que lhe são peculiares. 

 

4.2.2  Eficácia jurídica 

 

Como já mencionado, a eficácia jurídica é atributo do fato jurídico e não da norma pois 

decorre da aplicação da norma jurídica. A eficácia jurídica decorre da causalidade jurídica, ou 

seja, da instalação da relação jurídica que só ocorre depois de relatado em linguagem 

competente o antecedente da norma concreta.  

                                                 
94 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito: Constructivismo Lógico-Semântico – São 

Paulo: Noeses, 2010. p. 751 a 753. 
95 Ibidem. 
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 PAULO DE BARROS CARVALHO define eficácia jurídica como  

 

"o próprio mecanismo lógico da incidência, o processo pelo qual, efetivando-

se o fato previsto no antecedente, projetam-se os defeitos prescritos no 

consequente. É a chamada causalidade jurídica, ou seja, vínculo de implicação 

segundo o qual, ocorrendo o fato jurídico (relato do evento no antecedente da 

norma), instala-se a relação jurídica. Dá-se o fenômeno sempre e quando os 

fatos jurídicos acontecem, traduzindo-se numa autêntica impossibilidade 

lógico-semântica imaginar-se a realização do fato jurídico, na conformidade 

de norma vigente, sem que se propaguem os efeitos respectivos.96”  

 

Em consonância com LOURIVAL VILANOVA, o Autor diz que tal eficácia é "a 

propriedade de que esta investindo o fato jurídico de provocar a irradiação dos efeitos que lhe 

são próprios, ou seja, a relação de causalidade jurídica (...) não seria, portanto, atributo da 

norma, mas sim do fato nela previsto.97”  

Assim, fala-se em eficácia jurídica após a juridicização do evento (após seu relato em 

linguagem competente), pois se refere à aptidão do fato jurídico em propagar os efeitos que lhe 

são próprios.  

Ainda que nossa posição seja esta cita acima, a utilização do termo “eficácia jurídica” 

não é unânime na doutrina.  

Como bem descrito por AURORA TOMAZINI DE CARVALHO 98 , a “eficácia 

jurídica” é utilizada também nos seguintes sentidos: (i) capacidade da norma em produzir 

efeitos; (ii) possibilidade de produzir efeitos com a mera ocorrência do evento; (iii) atendimento 

ao prescrito pelo destinatário da norma.   

Ao nosso ver, considerando as premissas adotas e as descrições já apresentadas, não 

parece correta a utilização de eficácia jurídica nestes sentidos.  

Ao se considerar a eficácia como a capacidade da norma em produzir efeitos, está se 

afirmando que a eficácia jurídica é qualidade da norma e não do fato. Como já tratado no 

Capítulo 3, a aptidão da norma em produzir efeitos é a definição de vigência, e esta não pode 

se confundir com a eficácia.  

                                                 
96 Direito tributário, linguagem e método. 3a edição. São Paulo: Noeses, 2009, p. 115 
97Ibidem. p. 452 
98 Curso de Teoria Geral do Direito: O Constructivismo Lógico-Semântico. 2 edição. São Paulo: Noeses, 2010. p. 

755. 
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Também não nos faz sentido considerar que a ocorrência do evento é suficiente para 

emissão de efeitos jurídicos, já que conforme a Teoria da Linguagem adotada neste trabalho, é 

necessário o relato em linguagem competente do evento para sua inserção no mundo jurídico.  

Por fim, ao defensores da eficácia jurídica enquanto observância da prescrição da 

norma pelo seu destinatário, parece-nos que há uma confusão com o que entendemos 

relacionado à eficácia social ou efetividade.  

Entendemos, pelo exposto, que a eficácia jurídica se refere à potencialidade inerente 

ao fatos juridicizados de provocarem o nascimento das relações deonticamente modalizadas e 

provocarem o estabelecimento de seu consequente99. Trata-se, portanto, de atributo do fato e 

não da norma. 

 

4.2.3  Eficácia social 

 

Além das eficácias técnica e jurídica, temos ainda eficácia social ou efetividade. 

Enquanto as duas primeiras se referem os efeitos do mundo jurídico, a última se refere aos 

efeitos no mundo social, por isso, cabe à sociologia o estudo mais aprofundado do tema.  

Apenas traremos a este trabalho alguns pontos de esclarecimentos, para o fim de 

completar nossa apresentação acerca de eficácia.   

Sabe-se que a razão de ser do direito é o regulamento das condutas intersubjetivas. Ao 

se inserir uma norma jurídica no ordenamento, para regular essas condutas,  pretende-se seu 

cumprimento, ou seja, pretende-se a observância do preceito normativo por parte dos 

destinatários.  

Ao se observar na realidade social que a comunidade está cumprindo com as regras 

impostas pelo direito, ou seja, quando se observa que a norma cumpre com sua finalidade, tem-

se aí a eficácia social.  

Como leciona MIGUEL REALE “a regra do direito, deve, por conseguinte, ser 

formalmente válida e socialmente eficaz.100” 

PAULO DE BARROS CARVALHO entende que a eficácia social: 

 

 “diz respeito aos padrões de acatamento na qual a comunidade responde aos 

mandamentos de uma norma jurídica historicamente dada ou, em outras 

                                                 
99 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: Fundamentos Jurídicos da Incidência, 8a edição. São Paulo: 

Saraiva. p. 101.  
100 Lições preliminares de direito. 24.ed. São Paulo: Saraiva,1998 
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palavras, diz como a produção das consequências desejadas pelo elaborador 

das normas, verificando-se toda vez que a conduta prefixada for cumprida 

pelo destinatário. 101 

  

A norma socialmente eficaz é, assim, aquela norma cuja disciplina foi concretamente 

seguida pelos destinatários, satisfazendo os anseios e as expectativas do legislador. Trata-se dos 

casos em que os objetivos visados pela norma acerca das relações intersubjetivas é alcançado. 

No mesmo sentido aponta MARIA EDNALVA DE LIMA ao tratar de eficácia social: 

  

o direito positivo para ser efetivo, ou seja, para ser cumprido, depende da 

consciência jurídica dos membros da sociedade onde vigora. Obedece-se a 

suas normas, em maior ou menor grau, na medida em que homens acreditam 

ser ele o melhor mecanismo de soluções pacíficas de seus conflitos (...) 

quando as condutas disciplinadas pela norma jurídica não são cumpridas, há 

ineficácia social”102.  

 

A efetividade de uma norma implica na sua aceitação pela comunidade e seu uso 

contínuo e real. Trata-se do cumprimento efetivo do Direito por parte da sociedade, que 

reconhece, aceita, cumpre, concretiza, fazendo incidir os preceitos de lei.  

Sabe-se, no entanto, que nem toda norma é observada por seu destinatário, pelo 

contrário, muito se observa que a conduta nela prevista não se efetiva de forma reiterada na 

sociedade. Temos, nesse caso, uma norma socialmente ineficaz. 

TERCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR entende que eficácia social e efetividade não 

se resume à obediência da norma pelos destinatários.103 Para o Professor, a observância é um 

critério importante para observar a efetividade da norma mas não se trata apenas disso. 

Efetividade e eficácia social teriam antes um “sentido de sucesso normativo, o qual 

pode ou não exigir observância”. Essa observância pode se dar de maneira espontânea ou de 

maneira impositiva (quando aplicada pelos tribunais) e a ineficácia social plena se daria quando 

não fosse observada nem pelo destinatário, nem pelos tribunais que deveriam aplica-la.  

                                                 
101 Direito tributário, linguagem e método. 3a edição. São Paulo: Noeses, 2009, p. 453 
102 Interpretação e Direito Tributário. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 50 
103 Tercio Sampaio Ferraz Junior leciona que “ existem exemplos de normas que nunca chegam a ser obedecidas 

e, não obstante isso, podem ser consideradas socialmente eficazes. São normas que estatuem prescrições 

reclamadas ideologicamente pela sociedade, mas que, se efetivamente aplicadas produziriam insuportável tumulto 

social. Sua eficácia está, por assim dizer, em não serem obedecidas e, apesar disso, produzirem o efeito de 

satisfação ideológica”. (Introdução ao Estudo do Direito. 6a edição. São Paulo: Atlas, 2011. p. 167 e 168) 
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Fala-se também na ineficácia parcial da norma, pois a eficácia social é variável e poder 

ser observada em diferentes graus. É o caso, por exemplo, de quando há observância espontânea 

da norma, mas no caso de conflito, os tribunais não a aplicam (seja porque não foram 

provocados, seja porque foram mas em função da morosidade do judiciário, não a aplicam) .  

Seja como for, parcial ou plena, a eficácia social diz respeito à produção de efeitos 

objetivados pelo legislados no plano social e a o ocorrência desses efeitos pode ou coincidir 

com a produção de efeitos jurídicos. Isso porque, uma norma geral e abstrata, por exemplo, 

pode não ser aplicada com frequência mas pode ter eficácia social em função da observância 

da conduta que prescreve. Nesse sentido, uma norma pode ser socialmente eficaz, ainda que 

não tenha eficácia técnica e jurídica. 

 

4.3         Classificação da Eficácia 

 

Como mencionamos acima, TERCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR analisa a eficácia 

no sentido técnico (eficácia técnica) e no sentido social (eficácia social ou efetividade).   

A partir do ângulo técnico, segundo o Professor, a eficácia tem a ver com a 

aplicabilidade das normas como aptidão mais ou menos extensa para produzir efeitos. A norma 

jurídica, nesse sentido, admite graus mais fortes e graus mais fracos, implicando numa eficácia 

maior ou menor, de acordo com suas funções eficaciais. 104 

As funções eficaciais podem ser de bloqueio, de programa ou de resguardo. Assim 

define os conceitos TERCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR: 

 

Em primeiro lugar, normas visam impedir ou cercear a ocorrência de 

comportamentos contrários a seu preceito. Essa função eficacial tem o sentido 

de bloqueio das condutas indesejáveis, podendo denominar-se destarte função 

de bloqueio. Em segundo lugar, normas visam à realização de objetivo, que 

funciona como um telos programático. Essa função tem, pois, o sentido de 

programa a ser concretizado, o que permite chama-la de função de programa. 

Por fim, normas visam à realização de um comportamento. Essa tem o sentido 

de assegurar uma conduta desejada, razão pela qual a denominamos função 

de resguardo.105 

 

                                                 
104 Para Tércio Sampaio Ferraz Junior, as funções eficaciais são as função da eficácia no plano da realização 

normativa. (Introdução ao Estudo do Direito 6a edição. São Paulo: Atlas, 2011. p. 168 a 170).  
105 Introdução ao Estudo do Direito 6a edição. São Paulo: Atlas, 2011.  
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Nem todas as normas exercem as funções simultaneamente e com um mesmo grau de 

intensidade. Algumas normas, por exemplo, tem função de bloqueio mais intensa, sendo essa 

sua função primária, e tem a função de resguardo mais fraca, admitindo essa como sua função 

secundária. Em outros casos tem-se a função de programa como primária e as demais como 

secundárias.  

A partir dessas variações, TERCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR classifica a eficácia 

em sentido técnico da seguinte maneira:   

 

a) eficácia plena: fala-se em eficácia plena quando quando a função eficacial é 

imediata, ou seja, não depende de outra norma jurídica para cumprimento de sua 

função (ex: norma do artigo 129 do Código Penal); 

b) eficácia limitada: quando para cumprimento da função eficacial depende de outra 

norma jurídica (ex: norma do artigo 218 da Constituição Federal); 

c) eficácia contida: diz-se que uma norma tem eficácia contida quando, ainda que 

plena, há possibilidade de restrição de função (ex: artigo 5a, inciso XIII da 

Constituição Federal). 

 

Há também uma parte da doutrina que elabora outra classificação para eficácia. 

Citamos apenas a título informativo a classificação feita por RICARDO LOBO TORRES, que 

relaciona eficácia à vigência e, associando esses conceitos, classifica a eficácia em Imediata, 

Suspensa, Diferida, Prorrogada e Retroativa106.  

                                                 
106 A classificação do Autor é a seguinte: eficácia imediata é colada à vigência da norma financeira. Na mesma 

data em que adquire vigência a norma passa a produzir efeitos, aplicando-se a todos os fatos futuros e pendentes, 

se não houver regras especiais em contrário. Assim descreve o art. 105 do CTN: “A legislação tributária aplica-se 

imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido 

início mas não esteja completa nos termos do artigo 116.” É o que acontece com aqueles sujeitos à condição 

suspensiva descritos no art. 117 do CTN. O art. 1º da LICC que estabelece a regra geral de vigência da norma diz 

que a lei entra em vigor e se torna eficaz decorrido o prazo de 45 dias. Assim, a eficácia da norma é imediata 

porque se dá no mesmo momento em que esta entra em vigor, figurando um caso clássico em que a vigência e a 

eficácia encontram-se associadas106; eficácia diferida é dissociada da vigência,  a norma embora se encontre em 

vigor, tem seus efeitos adiados para determinada data futura, ou seja, tem sua eficácia diferida. O deferimento da 

eficácia pode se dar devido às anterioridades (art. 150 III “b” e “c” e 195 § 6° da CRFB); ou devido à redução ou 

extinção da isenção (art. 104, CTN).; eficácia suspensa acontece às vezes que a norma continua vigente mas tem 

sua eficácia suspensa. Embora existente no mundo jurídico, torna-se incapaz de produzir efeitos. Entre as hipóteses 

mais importantes de suspensão da eficácia encontram-se a isenção o tratado internacional e, para alguns, a lacuna 

orçamentária. A isenção fiscal é forma de suspensão da eficácia da norma impositiva. Atua no plano normativo e 

impede a incidência da regra que define o gato gerador do tributo. A norma isencional não revoga a impositiva, 

senão que a derroga, suspendendo-lhe temporariamente a eficácia. Tanto que revogada a isenção, a norma 

impositiva readquire a sua eficácia qualificatória, que isso signifique repristinação. Está inteiramente superada a 

teria de que a isenção implica na exclusão do crédito tributário, deixando incólume a obrigação tributária. O mesmo 

mecanismo é deflagrado pelo tratado internacional aprovado pelo Congresso Derroga a legislação interna que com 

ele conflite, a lei nacional recupera a eficácia, independentemente de qualquer outro ato normativo. Há algumas 
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A classificação doutrinária acima citada não é unânime nos nossos estudiosos. Juristas 

como PAULO DE BARROS CARVALHO se limitam a analisar a eficácia sob três ângulos 

denominados: Eficácia Jurídica, Eficácia Técnica e Eficácia Social, sendo que os “dois 

primeiros casos expressam conceitos jurídicos que muito interessam à Dogmática, ao passo que 

o último pertence aos domínios das indagações sociológicas, mas precisamente, da Sociologia 

Jurídica.”107  

Adeptos ao três ângulos de estudo definidos por PAULO DE BARROS CARVALHO, 

também concordamos com a classificação feita por  TERCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR, 

que ao nosso ver são complementares.  

Ao analisarmos a eficácia sob o ângulo técnico, podemos classifica-la como bem 

dispôs TERCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR, em eficácia plena, contida e limitada, o que 

não impede sua análise pelos ângulos jurídico e social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
correntes teóricas, com as quais não concordamos, que entendem haver sobrevivido na Constituição Federal de 

1988 o princípio da anualidade tributária. A lei orçamentária adquiriria, assim, natureza material. Se nela não for 

incluída a previsão para a cobrança de determinado tributo, terá ele suspensa a sua eficácia e só poderá voltar a ser 

exigido quando vier a ser reincluído no orçamento.”;  eficácia retroativa é a consequência de fatos passados que 

são atingidos por uma lei nova no presente e no futuro, mas “não significa a volta ao passado para anular os fatos 

e os atos lá praticados, o que constitui uma impossibilidade jurídica e um absurdo metafísico. A retroatividade 

atinge, no presente, os efeitos de fatos ocorrido no passado, A CF (art. 5º item XXXVI) diz que a lei não prejudicará 

o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Tirando essas três dimensões, a lei financeira nova 

atingirá, no presente e no futuro, todas as consequências dos atos passados. Há algumas leis que o próprio direito 

positivo atribui a eficácia retooperante: a lei interpretativa, a lei financeira de natureza penal e a declaração de 

inconstitucionalidade, que atua como lei.”; eficácia prorrogada refere-se ao fato da lei tributária revogada continua 

a produzir efeitos, ou seja, a norma ultra-age. Essa possibilidade de ultra-atividade da norma está descrita no art. 

144 do CTN que assim dispõe: ‘O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-

se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.’ Outra hipótese de ultra-atividade da 

norma é quando o projeto da lei orçamentária não é aprovado antes do inicio do exercício financeiro e o orçamento 

anterior tem a sua eficácia prorrogada na razão de 1/12 das suas dotações (art. 50 da Lei nº 7.800, de 1989). 

(TORRES, Ricardo Lobos. Curso de Direito Financeiro e Tributário). 
107 Curso de Direito Tributário. 21a edição. São Paulo: Saraiva, 2009. p.116 
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5 LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO 

 

   5.1    Crédito tributário e obrigação tributária. 5.2     Lançamento: ato, 

procedimento ou norma? (5.2.1    Lançamento enquanto procedimento 

administrativo. 5.2.2. Lançamento enquanto ato administrativo. 5.2.2.1 

Estrutura do ato administrativo. 5.2.3    Lançamento enquanto norma 

jurídica). 5.3    Modalidades de lançamento tributário. 5.4    Lançamento 

de ofício e o artigo 149 do Código Tributário Nacional (5.4.1 

Lançamento de Ofício e o Auto de Infração: Auto de Infração como 

versão em linguagem competente do Lançamento de Ofício).  5.5     

Lançamento de ofício provisório e lançamento de ofício definitivo: a 

inexistência dessa diferenciação 5.5.1 Alterabilidade do lançamento de 

ofício  

 

5.1         Crédito tributário e obrigação tributária 

  

Antes de adentrar nas questões relativas ao lançamento tributário, cumpre-nos 

esclarecer alguns pontos acerca do crédito e da obrigação tributária.  

O crédito tributário é o direito subjetivo do sujeito ativo (credor) de exigir do sujeito 

passivo (devedor) determinada prestação (débito) derivada de uma obrigação tributária. Pode 

ser constituído tanto por um agente público competente, como por exemplo com o lançamento 

de ofício, como pelo próprio particular, como por exemplo no lançamento por homologação.  

Nesse sentido, EURICO MARCO DINIZ DE SANTI define seu o conceito da seguinte 

maneira: 

 

“Crédito tributário é uma estrutura relacional intranormativa, cujo objeto da 

conduta modalizada é patrimonial, líquido e certo. Há duas espécies de crédito 

tributário: uma, formalizada por ato-norma administrativo, editado por agente 

público competente; outra, formalizada em linguagem prescritiva por ato-

norma expedido pelo próprio particular e que, por isso, não é ‘ato norma 

administrativo’.”108  

 

                                                 
108 Lançamento Tributário, 3a edição. São Paulo: Saraiva, 2010, p.134 
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O crédito tributário - ou seja, o direito subjetivo do credor - nasce no exato instante 

em que se observa a ocorrência (no mundo real) do evento hipoteticamente descrito na regra-

matriz de incidência tributária, quando vertido em linguagem competente.109  

Acerca da obrigação tributária, leciona PAULO DE BARROS CARVALHO 

“concretizando-se o fato previsto no descritor da regra de incidência, inaugura-se, como vimos, 

uma relação jurídica de conteúdo patrimonial, que conhecemos por ‘obrigação tributária’”110.  

Isso porque a obrigação tributária é a proposição normativa que prevê o sujeito ativo 

e o sujeito passivo da relação jurídica, seu direito e sua obrigação, respectivamente, e o objeto 

prestacional. É o elemento “crédito” – objeto da prestação -, portanto, que caracteriza a 

obrigação enquanto relação jurídica tributária.  

Pode-se dizer, a grosso modo, que o crédito tributário é um dos componentes da 

obrigação tributária. Para PAULO DE BARROS CARVALHO, trata-se, na verdade, de um 

elemento indissociável111. 

ROQUE ANTONIO CARRAZA, ainda que partindo de algumas premissas diversas 

das adotadas neste trabalho (em especial acerca do momento da ocorrência da incidência e da 

aplicação, como tratado nos capítulos iniciais), no que tange ao crédito e a obrigação tributária, 

escreve em seu “Reflexões sobre a Obrigação Tributária” no mesmo sentido do adotado neste 

trabalho: 

 

“(...) o objeto do tributo é o crédito tributário, vale dizer, a quantia que o 

contribuinte deve recolher, em favor do fisco ou de quem lhe faça legalmente 

as vezes. (...) é ínsito à obrigação tributária, e surge no exato instante em que 

esta última nasce, vale dizer, quando ocorre o fato imponível.”112  

 

Ao nosso ver, de fato obrigação e crédito são conceitos inseparáveis, pois quando 

alguém tem o direito de cobrar determinada prestação de outro alguém, esse outro alguém tem 

a obrigação de pagar aquele, e o crédito é exatamente essa prestação devida. O direito de cobrar 

nasce no exato momento em que nasce a obrigação de pagar. Inexistindo um, inexiste o outro.  

Ainda assim, sabe-se que boa parte da doutrina mantem os conceitos como elementos 

autônomos, determinando momentos distintos para o nascimento de ambos: enquanto o crédito 

tributário nasce com lançamento tributário, a obrigação tributária surgiria com o “fato 

                                                 
109 Curso de Direito Tributário, 21a edição. São Paulo: Saraiva, 2009, p.399 
110 Ibidem p.397. 
111 Ibidem. p.399 
112 Reflexões sobre a Obrigação Tributária. São Paulo: Noeses, 2010. p.279 e 280. 
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gerador”113. No mesmo sentido é Código Tributário Nacional, que estabelece sistematicamente 

separados “obrigação “ e “crédito”. Enquanto o primeiro está prescrito no “Título I”, o segundo 

está no “Título II”.  

PAULO DE BARROS CARVALHO é direito e objetivo em seu “Curso de Direito 

Tributário”: 

 

“Eis a redação do art.139114. O dispositivo demonstra reconhecer a inerência 

de que falarmos e imprime à dualidade crédito/obrigação um tom explicativo 

que pode até espertar alguma dúvida, pois, se o crédito decorre da obrigação, 

é possível supor que haja obrigação sem crédito, o que a Teoria Geral do 

Direito não concebe. Seja como for, a segunda afirma prescritiva (e tem a 

mesma natureza desta) ratifica a identidade essencial, conduzindo à ilação de 

que devem ser considerados numa relação de todo (obrigação) para parte 

(crédito).”115 

 

Em concordância com PAULO DE BARROS CARVALHO, mantemos nossa posição 

acerca da indissociabilidade dos conceitos em função de constituírem mesmo vínculo jurídico.  

Cumpriu-nos esclarecer nossa posição acerca de obrigação e crédito tributário pois na 

sequencia trataremos do  lançamento tributário e desde já deve ser estabelecido que o 

lançamento não cria crédito tributário. O crédito tributário decorre do fato jurídico tributário.    

 

5.2   Lançamento: ato, procedimento ou norma?  

 

A partir das premissas traçadas no Capítulo 1, considerando em especial a Teoria da 

Linguagem, que pressupõe a constituição do fato jurídico através de uma norma individual e 

concreta para existência do fato jurídico tributário, trataremos agora da definição do conceito 

de Lançamento Tributário.   

                                                 
113 O “fato jurídico tributário” a que nos referimos no decorrer deste trabalho é denominado de “fato gerador” pela 

doutrina tradicional. Como tratado nos capítulos iniciais, “fato gerador” não é terminologia utiliza por nós neste 

trabalho.  
114 Dispõe o Art. 139 do Código Tributário Nacional: “O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a 

mesma natureza desta.” 
115 21a edição. São Paulo: Saraiva, 2009, p.400 e 401. 
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ALFERDO AUGUSTO BECKER, ainda que partindo da premissa da incidência 

automática e infalível da regra jurídica (diversa da nossa), assevera brilhantemente que “o 

lançamento é um momento lógico jurídico que existe na criação de todo e qualquer tributo”116. 

 Devido à grande relevância desse instituto para o Direito Tributário, o lançamento já 

foi objeto de grande discussão pela nossa doutrina117, inclusive ao se considerar  a conceituação 

legal acerca do tema. Isso porque, o Código Tributário Nacional ignorou toda problemática 

semântica que envolve o termo “lançamento”, definiu seu conceito considerando-o um 

procedimento administrativo, mas no decorrer de seus enunciados, ora utilizou seu conceito no 

sentido de ato jurídico, ora no sentido de procedimento (conforme sua própria definição).  

A divergência pode ser observada com a simples leitura dos artigos a seguir transcritos, 

in verbis, à título exemplificativo. 

 

 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o 

crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento 

administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 

correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do 

tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação 

da penalidade cabível. 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 

obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. (grifo nosso) 

 

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. (grifo nosso) 

 

O artigo 142 do Código Tributário Nacional define lançamento e, depreende-se da 

leitura desse artigo que, para o legislador, lançamento é um procedimento realizado 

exclusivamente pela administração pública, cabendo ao lançamento constatar a ocorrência do 

                                                 
116 Teoria Geral do Direito Tributário. 5a edição. São Paulo: Noeses, 2010. p. 382 
117 PAULO DE BARROS CARVALHO cita em seu Curso de Direito Tributário as duas vertentes sobre o tema: 

Rubens Gomes de Sousa, Aliomar Baleeiro, Amílcar de Araújo Falcão e Geraldo Ataliba, por exemplo,  adeptos 

ao pensamento que “lançamento” possuía eficácia declaratória, portanto, tratava-se de ato administrativo. Por 

outro lado, Alfredo Augusto Becker, Antônio Roberto Sampaio Dória e Roy Barbosa Nogueira, adeptos ao 

entendimento da natureza procedimental do “lançamento”.  
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fato hipotético descrito na regra-matriz de incidência e a consequente emissão da norma 

individual e concreta que constitui o fato jurídico tributário. 

Por outro lado, no artigo 150 do mesmo Diploma Legal, caso não se observasse o 

artigo anterior, depreende-se que, para o legislador, lançamento é ato administrativo.  

FABIANA DEL PADRE TOMÉ, ao analisar  o artigo 142 e, numa interpretação 

sistemática das normas jurídicas, questiona: 

 

Referido dispositivo faz menção a um procedimento administrativo, 

enfatizando o caráter dinâmico, procedimental da atividade de aplicação das 

normas jurídicas tributárias. Entretanto, essa alusão ao prisma da 

dinamicidade do direito tributário leva à ambiguidade na definição de 

lançamento: trata-se do procedimento ou do ato jurídico-administrativo 

conclusivo daquele procedimento?118 

 

Para PAULO DE BARROS CARVALHO, a questão é clara: há o problema semântico 

da ambiguidade no termo “lançamento” (processo/produto) e o legislador, no artigo 142 do 

Código Tributário Nacional, apenas optou por uma das possibilidades de sentido ao definir 

“lançamento” como procedimento.  

Acerca do artigo 142, manifestou-se SOUTO MAIOR BORGES da seguinte maneira: 

 

A definição de lançamento estabelecida no artigo 142 caput do Código 

Tributário Nacional não tem outro significado senão o de uma construção 

teórica do legislador que, subrogando-se autoritariamente no exercício de uma 

função doutrinária, pretende superar eventuais divergências teóricas sobre o 

conceito de lançamento com uma tomada de posição em temos de direito 

positivo. Ao invés de editar comando, avoca a definição de fenômeno 

regulado, uma forma atípica de exercício da função legislativa.119    

 

Há, ainda, o entendimento de lançamento enquanto norma jurídica. Nesse sentido, 

considerando norma, procedimento e ato momentos/partes de uma mesma realidade, PAULO 

DE BARROS CARVALHO descreve lançamento como “norma, no singular, para reduzir as 

                                                 
118 A Prova no Direito Tributário. 3a edição. São Paulo: Noeses.p.316. 
119 BORGES, José Souto Maior. Lançamento Tributário. 2 a  edição. São Paulo: Malheiros, 1999. 
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complexidades de referencia aos vários dispositivos que regulam o desdobramento 

procedimental para a produção do ato120”. 

Percebe-se que o lançamento não possui definição uniforme, pois ao ser considerado 

ato administrativo, refere-se ao ato final, ao produto, enquanto ao ser considerado 

procedimento, refere-se as etapas procedimentais para alcançar o resultado/produto. Por isso, 

tendo em vista as divergências e a diferenciação dos conceitos, para que possamos concluir e 

nos posicionar acerca desse tema, importante nos aprofundarmos acerca de cada entendimento.  

 

5.2.1  Lançamento enquanto procedimento administrativo 

 

O termo “procedimento” nos remete ao pensamento direto de “modo de proceder”. O 

procedimento nos dá a impressão de dinâmica, de etapas, de movimento, de ato contínuo. 

Remete-nos a um começo, meio e fim.    

ALFREDO AUGUSTO BECKER121, no mesmo sentido do prescrito no artigo 142 do 

Código Tributário Nacional, entende que lançamento é um procedimento administrativo que 

consiste numa série de atos não só jurídicos, mas também psicológicos e materiais, que pode 

ser definido da seguinte maneira: 

 

O lançamento, (“accertamento”) tributário consiste na série de atos 

psicológicos e materiais e/ou jurídicos praticados pelo sujeito passivo 

(contribuinte), ou pelo sujeito ativo (Estado) da relação jurídica tributária, ou 

por ambos, ou por um terceiro, com a finalidade de investigando e analisando 

fatos pretéritos: 

a) constatar a realização da hipótese de incidência e a incidência infalível 

(automática) da regra jurídica tributária (...) 

b) captar o fato que realizou o núcleo (base de cálculo) daquela hipótese 

de incidência (...) 

c) proceder a transfiguração daquele núcleo (base de cálculo) em uma 

cifra aritmética (...) 

d) calcular a quantidade aritmética do tributo (...)”  

 

                                                 
120 Curso de Direito Tributário. 21a edição. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 421 
121 Ao citar Becker, é válido sempre destacar que não partilhamos do seu entendimento acerca da incidência 

automática e infalível da norma jurídica. Mencionamos sua obra do decorrer deste trabalho, tendo em vista seu 

notório brilhantismo e, ainda que partindo de premissa diversa, em diversas ocasiões nosso entendimento é 

uniforme.  
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RUY BARBOSA NOGUEIRA, também adepto ao pensamento do lançamento como 

procedimento administrativo afirma que “O lançamento é procedimento administrativo pelo 

qual se apura o debeatur (se devido)  o quantum debeatur (a quantia devida), os aspectos 

subjetivos, temporais, espaciais, e s exterioriza pela notificação122”.  

A definição enquanto procedimento nos parece parcialmente acertada tendo em vista 

que se considera necessário, para configuração do lançamento, a ocorrência do fato social, sua 

subsunção à regra-matriz de incidência tributária (que inclui a adequação aos critérios material, 

pessoal, espacial, temporal e quantitativo) e sua versão em linguagem competente. 

Cumpre esclarecer, como bem pontuado por PAULO DE BARROS CARVALHO, 

que o termo “procedimento” ainda pode ser entendido de duas maneiras: i) procedimento como 

conjunto de atos administrativos e termos que evoluem para um fim; e, ii) procedimento como 

conjunto de atividades físico-materiais e intelectuais que produzem o ato-fim.  

 O procedimento a que os Autores se referem correspondem a um conjunto de 

movimentos realizados para determinado fim, ou seja, a execução de uma atividade por meio 

de etapas com o objetivo de produzir o ato-fim e atingir determinado objeto. Trata-se de um 

“caminho” a ser seguido, pré-determinado, formado por diversos atos/atividades, para alcançar 

dado fim. 

Para GREGORIO ROBLES, esse procedimento é denominado de ação genérica e, 

analogicamente, equiparam-se as receitas culinárias. Nas receitas, encontra-se o passo a passo 

para elaboração de determinado prato. Nas ações procedimentais genéricas, tem-se 

estabelecidos os movimentos/atos para alcançar determinado fim.  

Esse “caminho/passo a passo/receita/movimentos” que caracteriza o procedimento 

pode ser observado na norma geral e abstrata, que já prescreve o que e como deve ser realizado 

o procedimento genérico do lançamento. E é a partir dessa realização, ou seja, da concretização 

da ação genérica, que se chega ao ato que se pretende desde  o início: ato de lançamento 

tributário, que constitui o fato jurídico tributário, estabelecendo a relação jurídica e o 

consequente vinculo obrigacional.   

Com essas exposições, pode-se trazer uma conclusão prévia, antes de adentrarmos no 

“ato lançamento”: o ato-fim é sempre resultado de um procedimento, prescrito em lei, e que 

corresponde ao conjunto de atividades exercidas para se alcançar fim.  

 

 

                                                 
122 Curso de Direito Tributário. 15a Edição. São Paulo: Noeses, 2007, p.380. 
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5.2.2    Lançamento enquanto ato administrativo 

 

Do lado contrário estão os defensores do lançamento cuja natureza é de ato 

administrativo.  

Os próprios autores do anteprojeto do Código Tributário Nacional, RUBENS GOMES 

DE SOUSA e GILBERTO DE ULHÔA CANTO, antes da edição do Diploma Legal,  

manifestaram-se no sentido de lançamento como ato. Da mesma forma que ALBERTO 

XAVIER, ALIOMAR BALEEIRO e PAULO DE BARROS CARVALHO que, ainda que 

descrevem em palavras diversas o conceito de lançamento tributário, concluem da mesma 

maneira: trata-se de ato administrativo.  

PAULO DE BARROS CARVALHO, de forma completa e objetiva, define 

lançamento tributário como:  

 

“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”123. 

 

ALIOMAR BALEEIRO descreve o conceito da seguinte maneira:  

 

Podemos dizer que o lançamento é ato jurídico administrativo vinculado e 

obrigatório de individuação e concreção da norma tributária ao caso concreto 

(ato aplicativo), desencadeando efeitos confirmatórios-extintivos (no caso de 

homologação do pagamento) ou conferindo exigibilidade ao direito de crédito 

que lhe é preexiste para fixar-lhe os termos e possibilitar a formação do título 

executivo124. 

 

E ALBERTO XAVIER o define da seguinte maneira: 

 

                                                 
123 Curso de Direito Tributário. 21a edição. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 426 
124 Direito Tributário Brasileiro. 10a edição. São Paulo: Forense, 1992, p.784 
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ato administrativo de aplicação da norma tributária material que se traduz na 

declaração da existência e quantitativo da prestação tributária e na sua 

conseqüente exigência.125 

 

Percebe-se que para os autores o lançamento tributário é, sim, um ato-fim. Trata-se de 

um produto, o resultado de uma atividade desenvolvida, portanto, um ato administrativo126.  

Há também aqueles que consideram lançamento um ato, no entanto, não abandonam 

por completo o “procedimento”.  

Temos, nesse sentido, EURICO MARCO DINIZ DE SANTI e ESTEVÃO 

HORVATH, segundo os quais o ato administrativo será o resultado (ou poderá ser)  de um 

procedimento.  

EURICO MARCO DINIZ DE SANTI descreve lançamento como um ato-norma 

administrativo que possui estrutura hipotético-condicional (hipótese + consequência). No 

entanto, na sequencia de sua obra, brilhantemente assevera acerca do procedimento que 

antecede o ato:  

 

Com efeito, o ato-norma administrativo que veicula o lançamento tributário 

pode conformar-se, pois, com um único ato administrativo de autoridade 

(fato) ou com um conjunto de atos e normas individuais e concretas. É o 

próprio ordenamento jurídico, mediante as normas que prescrevem o exercício 

formal da competência administrativa, quem decide se o suporte fáctico 

suficiente para postura do ato-norma é um ato isolado ou um procedimento.  

 

 Percebe-se claramente a posição do autor no que tange ao “lançamento: ato ou 

procedimento?”. O lançamento é um ato administrativo que pode ser resultado de apenas um 

ato, ou de um conjunto de atos (procedimento) que convergem para um ato-fim.  

ESTEVÃO HORVATH também partilha da ideia de lançamento ser ato, mas não 

abandona o “procedimento”. O Autor utiliza terminologia diversa mas nos parece entender no 

mesmo sentido de EURICO MARCO DINIZ DE SANTI.  

                                                 
125 Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro. 3a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 67 
126  Cumpre destacar que PAULO DE BARROS CARVALHO admite a utilização de “lançamento” como 

procedimento, ato ou norma, entendendo que a decisão é daquele que examina o lançamento, conforme o ângula 

da análise. Nesse sentido, leciona o Professor: “Importante dizer, 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, tornar-se-á intuitivo concluir que norma, procedimento e ato são momentos 

significativos de uma e somente uma realidade”. (Direito Tributário, Linguagem e Método. 3a Edição. São Paulo: 

Noeses, 2009. P.510). 
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Para ESTEVÃO HORVATH, há o lançamento sentido amplo (procedimento) e o 

lançamento sentido estrito (ato). Nesse sentido, tem-se o “procedimento de lançamento” 

(procedimento) e o “lançamento” (ato). Define o autor: 

 

Poderíamos atribuir ao vocábulo lançamento um sentido amplo e um sentido 

estrito. No primeiro deles estaria compreendida toda a atividade prévia 

necessária para determinar-se a quantia a pagar. Em sentido estrito, é o ato 

que fixa a quantia da obrigação nascida com a realização do fato imponível. 

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 da autoridade administrativa (art. 142 do CTN), 

parece-nos mais tecnicamente adequado entender o lançamento como ato 

administrativo em que culmina o procedimento impositivo. Ademais, isto 

propicia a aplicação da secular teoria dos atos administrativos para o deslinde 

das questões que surgem da atuação da norma individual e concreta posta pelo 

lançamento. 

Em outras palavras, preferiremos 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.127 

 

Cumpre destacar neste momento nosso posicionamento sobre a questão. Partilhamos 

inteiramente da definição dada por PAULO DE BARROS CARVALHO acerca de lançamento, 

no entanto, não abandamos os pensamentos de EURICO MARCO DINIZ DE SANTI e 

ESTEVÃO HORVATH.  

O lançamento é, sim, um ato administrativo, através do qual se insere no ordenamento 

brasileiro uma norma individual e concreta, que tem como antecedente o fato jurídico tributário 

(critérios material, espacial e temporal da regra-matriz de incidência tributária) e como 

consequente a formalização da obrigação, definido seu critério pessoal (individualizados os 

sujeitos passivo e ativo), bem como o objeto da prestação (critério quantitativo: base de cálculo 

+ alíquota) que corresponde ao montante da obrigação tributária.  

 Trata-se de um veículo introdutor de norma individual e concreta no ordenamento 

brasileiro, que subsume os eventos aos critérios da regra-matriz de incidência, constituindo o 

                                                 
127 Lançamento Tributário e “ Autolançamento”. 2a edição. São Paulo: Quartier Latin, 2010.p.34 
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fato jurídico tributário e instituindo a obrigação tributária. 

É, em outras palavras, e ainda conforme as lições de PAULO DE BARROS 

CARVALHO, a aplicação de uma norma tributária geral e abstrata ao caso concreto, que 

implica na introdução da norma individual e concreta que formaliza em linguagem competente 

o evento ocorrido no mundo social, estabelecendo o vínculo obrigacional entre os sujeitos, que 

consiste na obrigação de pagar tributo.  

Entende-se, no entanto, e agora em sentido contrario ao pensamento de PAULO DE 

BARROS CARVALHO, que para se atingir o ato descrito, é necessário um “procedimento de 

lançamento”, que corresponde a atividade físico-material e intelectual desenvolvida para 

culminar no ato lançamento. E defendemos essa posição ainda que seja o caso de lançamento 

de ofício, quando os elementos que constituem o lançamento já estão pré-fixados.  

Isso porque, ao nosso ver, sempre haverá um procedimento, que se tratam de atos 

preparatórios128, para verificação da ocorrência do fato jurídico tributário que culminará (ou 

não) no lançamento tributário (inclusive no de ofício).  

Nesse sentido, EURICO MARCO DINIZ DE SANTI considera o ato administrativo 

um gênero que possui duas espécies: ato-fato administrativo (processo) e ato-norma 

administrativo (produto).  Nas palavras do nobre Professor “(...) convencionamos chamar de 

ato-fato administrativo, o ato da autoridade administrativa, e ato-norma administrativo, à norma 

individual e concreta produzida por esse ato-fato (...)”129 

Assim sendo, ao tratar de lançamento, estaremos nos referindo ao ato administrativo 

de lançamento, que precedeu de um procedimento, no entanto, não perdeu sua natureza de ato. 

E, por assim ser, discorreremos  a seguir sobre a estrutura do ato administrativo.  

 

               5.2.2.1    Estrutura do ato administrativo  

 

O lançamento, como ato jurídico de natureza administrativa, deverá apresentar os 

elementos estruturais do ato jurídico administrativo.  

                                                 
128 ALBERTO PINHEIRO XAVIER escreve que “os actos preparatórios têm em vista – como o próprio nome 

indica – preparar o lançamento, habilitando a autoridade competente a manifestar uma vontade conforme à lei. Os 

actos preparatórios exprimem, como já se indicou, a realização das situações subjetctivas coordenadas no processo 

e, portanto, tal como estas, podem derivar da Administração financeira, do particular contribuinte ou de terceiros.” 

(Conceito e Natureza do Lançamento Tributário. São Paulo: Juriscredi. p. 193)  
129 Auto de infração e lançamento tributário: Elementos, pressupostos, vícios e anulação - Artigo elaborado no 

NEF - Núcleo de Estudos Fiscais da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas - DIREITO GV. 
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Ocorre que, assim como grande parte dos institutos do Direito Brasileiro, a estrutura 

do ato jurídico administrativo também não estão em consenso entre os autores que se 

debruçaram sobre o tema.  

A teoria tradicional130 aponta como sendo cinco os requisitos para formação do ato 

administrativo: motivo ou pressuposto; agente competente; forma; conteúdo ou objeto e 

finalidade.  

Esses elementos podem ser definidos da seguinte maneira: 

a) No que tange ao agente competente, é aquele responsável pela produção do ato. 

Em outras palavras, trata-se daquele agente capaz e legalmente habilitado para o exercício da 

função de lançamento. 

b) O motivo ou pressuposto é a motivação do ato, ou seja, é a ocorrência do 

“evento” no mundo fenomênico, é a razão dada ao agente  competente para a realização do 

lançamento.  

c) A forma se refere ao modo como é realizado o ato administrativo, considerando 

a maneira como a linguagem que constitui o ato é apresentada. Inclui-se no elemento “forma” 

tanto a maneira como se exterioriza o ato - seja escrita ou oral, por exemplo - como também as 

formalidades  que o ato de lançamento deve obedecer – como os atos preparatórios, por 

exemplo.   

d) O conteúdo ou objeto é a norma introduzida, ou seja, a norma individual e 

concreta e inserida no ordenamento jurídico. Trata-se do efeito produzido pela realização do 

ato administrativo. 

e) Por fim, a finalidade se refere à razão de ser do lançamento. Trata-se do objeto 

central, do objetivo que se pretende alcançar com o ato administrativo de lançamento: a 

constituição da obrigação tributária. Assim sendo, a finalidade, por obvio, também está prevista 

em lei, estando prescrita na lei que o concebeu o próprio ato administrativo.   

Corrente distinta, como a defendida por CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE 

MELLO, adota classificação diversa.  

CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, como bem assevera PAULO DE 

BARROS CARVALHO, confere seis pressupostos131 que permitem examinar a regularidade 

do ato administrativo, além de seu conteúdo e forma.  

                                                 
130 Citamos a mero título exemplificativo MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO e ODETE MEDAUAR como 

doutrinas tradicionais.   
131 No seu “Direito Tributário, Linguagem  e Método”, p. 505, o Professor Paulo descreve os pressupostos traçados 

por Celso Antônio Bandeira de Mello da seguinte maneira: a) pressuposto objetivo: a razão de er, o motivo que 

justifica a celebração do ato; b) pressuposto subjetivo: o agente competente para expedi-lo; c) pressuposto 
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Trazendo para o seara tributária, PAULO DE BARROS CARVALHO descreveu esses 

pressupostos da seguinte maneira:  

 

a) pressuposto objetivo: a ocorrência do evento, a ser descrito no suposto 

da regra matriz; 

b) pressuposto subjetivo: a autoridade lançadora cuja competência está 

claramente definida em lei; 

c) pressuposto teleológico: tornar possível ao Estado exercitar seu direito 

subjetivo à percepção do tributo, mediante a formalização da obrigação 

tributária; 

d) pressuposto procedimental: são os chamados “atos preparatórios”, 

cometidos ao Poder Público  e tidos como necessários à lavratura do 

lançamento; 

e) pressuposto causal: nexo lógico entre o suceder do evento tributário 

(motivo), a atribuição desse evento a certa pessoa, bem como a mensuração 

do acontecimento típico (conteúdo), tudo em função da finalidade, qual seja, 

o exercício possível do direito de o Estado exigir a prestação pecuniária que 

lhe é devida; 

f) pressuposto formalístico: está devidamente esclarecido nas legislações 

dos diversos tributos, cada uma com suas particularidades, variáveis de acordo 

com a espécie da exação132. 

 

 Percebe-se que uma parte da doutrina utiliza o termo “elementos” para tratar da 

estrutura do ato administrativo, enquanto CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO utiliza 

a nomenclatura “pressuposto”.  

 Há, nesse sentido, uma diferenciação feita por CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE 

MELLO acerca dos “elementos” e dos “pressupostos”. Para o nobre doutrinador, elementos e 

pressupostos não se confundem na medida em que enquanto o primeiro trata dos aspectos 

internos do ato administrativo, o segundo trata dos aspectos externos.  

 FABIANA DEL PADRE TOMÉ se manifesta sobre a diferenciação da seguinte 

maneira: 

                                                 
teleológico: a finalidade que o ato procura alcançar ou o bem jurídico pretendido pelo Estado; d) pressuposto 

procedimental: conjunto de atos organicamente previstos para que possa surgir o ato final; e) pressuposto causal: 

a causa, como correlação lógica entre o motivo e o conteúdo, em função da finalidade do ato; e f) pressuposto 

formalístico: o modo específico estabelecido para sua exteriorização ou as singularidades formais de que o ato 

deve estar revestido. 
132 Ibidem p.506. 
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Pelo prisma lógico, não há como admitir, por exemplo, que o motivo figure 

como elemento do ato administrativo, tendo em vista que o antecede. Apenas 

a motivação, por integrar referido ato, caracterizaria o elemento propriamente 

dito. Por isso, optamos por denominar elementos os aspectos internos à 

estrutura do ato administrativo, enquanto os exteriores, requisitos extrínsecos 

que antecedem à sua formação, chamamos de pressupostos.133 

 

Entende-se, assim, que os aspectos internos são os elementos forma, motivação e 

conteúdo e os aspectos externos são os pressupostos competência, motivo, formalidades 

procedimentais, finalidade e causa.  

Os elementos são definidos da seguinte maneira: 

a)  A forma é o suporte físico do ato, a maneira pelo qual o ato é realizado; 

b) A motivação é o antecedente da norma individual e concreta inserida no 

ordenamento por meio do ato; é a descrição da razão pela qual foi expedido o ato; 

c) O conteúdo é o consequente da norma individual e concreta inserida no 

ordenamento por meio do ato. 

Já os pressupostos, em sua maioria anteriores à expedição do ato,  podem ser assim 

definidos: 

a) A competência se refere ao agente capaz e competente, eleito por lei, como sujeito 

realizador do ato; 

b) O motivo corresponde ao suporte fáctico da motivação; trata-se do evento ocorrido 

no mundo fenomênico que ensejou a expedição do ato;  

c) As formalidades procedimentais são os requisitos prescritos em lei que devem ser 

observados nos “atos preparatórios/procedimento” para emissão do ato; 

d) A finalidade é o objeto central, o objetivo que se pretende alcançar com a emissão 

do ato administrativo; e 

e) A causa é a relação estabelecida entre motivo, motivação e conteúdo; envolve 

a subsunção do motivo à motivação.   

Assim sendo, para fins de definição da estrutura do ato administrativo, em especial do 

lançamento, adota-se a classificação em pressupostos e elementos, considerando que os 

pressupostos para existência devem ser obedecidos para sua edição, e os elementos devem 

constituir (enquanto parte) o ato administrativo de lançamento.   

                                                 
133 A Prova no Direito Tributário. 3a edição. São Paulo: Noeses. p. 324 
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5.2.3   Lançamento enquanto norma jurídica 

 

Cumpre-nos, brevemente, apresentarmos uma terceira acepção dada ao termo 

“lançamento”. Além das diferentes posições acerca de ato e procedimento, “lançamento” 

também é utilizado no sentido de norma. 

PAULO DE BARROS CARVALHO, ainda que entenda lançamento por ato, também 

valida a análise do lançamento enquanto norma. Isso porque, como já mencionado acima, ato 

administrativo é uma norma concreta, que pode assumir a feição de geral e de individual, de 

norma introdutora e de norma introduzida.  

O Professor escreve com precisão acerca desse tema: 

 

A norma que configura o ato ou a regra de conduta que o expediente visa a 

inserir no sistema tem feições internar diversas: enquanto a de lançamento é 

concreta e geral, a que reside em seu conteúdo é concreta, mas individual. (...) 

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 as 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.134  

 

   Percebe-se que, ainda que tomado como norma, o lançamento não deixa de ser 

um ato administrativo, precedido de um procedimento. Ao nosso ver, partilhando da opinião de 

PAULO DE BARROS CARVALHO, o termo “lançamento” pode, sim, ser analisado pelos três 

ângulos – norma, ato e procedimento - , no entanto, não perde a natureza de ato administrativo.  

 

5.3   Modalidades de lançamento tributário 

 

O Código Tributário Nacional – CTN dispõe acerca das “Modalidades de 

Lançamento” nos artigos 147 a 150. O CTN indica nestes artigos três tipos possíveis de 

lançamento, que a grosso modo podem ser definidos da seguinte maneira: a) direto ou de ofício: 

quando o ato é realizado exclusivamente pelo administrador; b) misto ou por declaração: 

                                                 
134 Curso de Direito Tributário. 21a edição. São Paulo: Saraiva, 2009. p.440. 
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quando o ato é realizado em conjunto, por administrado e administrado; e c) por homologação 

ou autolançamento: quando o trabalho é realizado pelo administrado mas está sujeito a 

homologação posterior do administrador.  

Essa classificação, no entanto, não apenas é inadequada como é repleta de 

improbidades de não passam despercebidas de análise mais cuidadosa. Isso porque, o CTN 

adotou uma classificação pautada em momentos que antecedem a emissão do ato, não se 

utilizando de seus elementos estruturais.  

PAULO DE BARROS CARVALHO indica com muita objetividade o problema 

central dessa classificação: lançamento tributário é ato administrativo e a classificação adotada 

pelo CTN pressupõe singularidades do que seria um “procedimento”, e não um “ato”. 

Nesse sentido, leciona PAULO DE BARROS CARVALHO: 

 

(...) adotado o conceito de lançamento como ato jurídico administrativo, a 

citada classificação perde, totalmente, a correspondência com a realidade que 

pretende classificar. Se lançamento é ato jurídico administrativo, na acepção 

material e formal, consoante expusemos, não há cogitar-se das vicissitudes 

que o precederam, principalmente porque não integram a composição 

intrínseca do ato, nada dizendo com seus elementos estruturais.135 

 

Como exposto até o momento, entende-se que lançamento é ato administrativo, que 

pressupõe um procedimento anterior, sim, mas que se tratam de atos preparatórios para alçar o 

ato-fim lançamento. As atividades desenvolvidas, que precedem o lançamento, não alteram sua 

essência de ato administrativo. Assim sendo, havendo uma classificação em “modalidades” 

partindo de premissas de “procedimento”, esta não suportará uma análise científica minuciosa. 

Apesar da crítica doutrinaria que, como dito, faz todo sentido, trata-se de uma 

classificação proposta por Lei e, ainda, adotada na aplicação do direito. Por isso cumpre-nos 

darmos uma breve explicação acera de cada modalidade, inclusive porque o aprofundamento 

dado a uma das modalidades (de ofício) será necessário para continuidade do desenvolvimento 

deste trabalho.  

Assim sendo, tendo por base o grau de colaboração do administrado/sujeito passivo 

no lançamento tributário, temos as seguintes modalidades com as respectivas definições:   

 

 

                                                 
135 Curso de Direito Tributário.21a edição. São Paulo: Saraiva. p. 463 
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a) Lançamento misto ou por declaração:  

 

O lançamento misto ou por declaração é observado no artigo 147 do Código Tributário 

Nacional e pressupõe uma interação entre administrado e administrador para realização do ato. 

Nesse sentido, o sujeito passivo fornece dados sobre o fato e o sujeito ativo procede ao 

lançamento com base nas informações recebidas.  

Nas palavras de JOSÉ SOUTO MAIOR BORGES, o lançamento por declaração 

“transfere ao particular o exercício de uma função administrativa correspondente às obrigações 

acessórias de prestar informações sobre matéria de fato sem o conhecimento das quais não 

poderia a Administração Pública realizar o lançamento.136”  Assim sendo, ao administrado 

cumpre a entrega de uma declaração e ao administrador a realização do lançamento com base 

nos dados constantes na declaração.  

 

b) Lançamento por homologação ou “autolançamento”: 

 

Nesta modalidade de lançamento é o sujeito passivo quem realiza todo o trabalho: uma 

vez ocorrido o fato jurídico tributário, cabe ao sujeito passivo formalizar o crédito, realizando 

a subsunção do fato à norma. O administrado formaliza a obrigação, apura o crédito tributário 

e antecipa o pagamento sem prévio exame do administrador, enquanto a este só compete a 

homologação dos atos realizados.  

Prevista no artigo 150 do Código Tributário Nacional, esta modalidade é ainda menos 

aceita e recebe mais críticas daqueles que se debruçam sobre o tema. Como bem indicado por 

PAULO DE BARROS CARVALHO, neste caso, o legislador não apenas desconsiderou a 

problemática que envolve o termo lançamento (procedimento/ato), como também cometeu 

grande equívoco ao limitar sua realização as autoridades administrativas. 

Isso porque, o lançamento por homologação, a partir de uma simples análise, já se 

apresenta como a atuação e emissão de norma individual e concreta por parte do administrado. 

Então se o lançamento é ato administrativo, portanto, atividade privativa da Administração 

Pública, e o lançamento por homologação é realizado pelo administrado, como pode o 

lançamento por homologação (ato do administrado) ser considerado uma modalidade de 

lançamento (ato da Administração Pública)?  

                                                 
136 Lançamento tributário, 2a edição. São Paulo: Malheiros, 1999. p.330. 
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EURICO MARCOS DINIZ DE SANTI também questiona e critica a chamada 

modalidade por homologação da seguinte forma: 

 

De fato, todo nós sabemos que o “lançamento por homologação” é uma 

contradição em termos, quase um nada jurídico: não é lançamento, pois este é 

ato privativo da autoridade administrativa ex vi do artigo 142 do CTN.  Não 

pode ser lançamento em razão da “homologação tácita” porque o silêncio não 

se coaduna a motivação/conteúdo inerentes à estrutura de todo ato 

administrativo. Por fim, não se torna lançamento pela “homologação 

expressa”, de um lado porque inexistente na prática administrativa nacional, 

de outro porque, se empreendida, seria o próprio lançamento de ofício 

realizado dentro do prazo decadencial do artigo 150 do CTN — com 

motivação/conteúdo expressos pela autoridade fiscal competente. 

Assim, só resta definir o “lançamento por homologação” como uma ficção 

jurídica em que a Administração delega para o contribuinte o dever de 

interpretar e aplicar a legislação tributária, mas a constituição do crédito por 

este ainda fica sujeita à homologação (fiscalização) por parte das 

autoridades.137 

 

Percebe-se claramente que o lançamento por homologação não se trata exatamente de 

um lançamento, pois além de ser ato não praticado pela autoridade administrativa, a 

constituição do crédito não é feita na homologação, mas sim pelo próprio sujeito passivo.  

Novamente citando EURICO MARCOS DINIZ DE SANTI, acerca da constituição do 

crédito, o nobre autor assevera:  

 

“ (...) há duas espécies de crédito tributário: uma, formalizada por ato-norma 

administrativo, editado por agente público competente; outra, formalizada em 

linguagem prescritiva por ato-norma expedido pelo próprio particular e que, 

por isso, não é ‘ato-norma administrativo’138. 

 

Assim sendo, para nós, i) lançamento é ato administrativo; ii) lançamento por 

homologação é ato realizado pelo administrado, que insere uma norma individual e concreta 

                                                 
137 A “maldição” do lançamento por homologação. Artigo produzido no âmbito das pesquisas desenvolvidas no 

Núcleo de Estudos Fiscais (NEF)/Direito GV.  Disponível em: http://www.conjur.com.br/2013-ago-01/eurico-

santi-maldicao-lancamento-homologacao 
138 Lançamento Tributário. 2a edição. São Paulo: Max Limonad. p. 185 
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em nosso ordenamento; portanto, iii) lançamento por homologação não é modalidade de 

lançamento tributário; iv) o lançamento por homologação é, sim uma forma de constituição do 

crédito que não é realizado pelo administrador, mas sim pelo administrado e, por isso, não é ato 

administrativo.139 

 

c) Lançamento de ofício: 

 

O lançamento de ofício é aquele em que a apuração do crédito tributário e seu 

lançamento decorre de providências exclusivas da Administração Pública. E outra palavras, não 

há qualquer participação ou colaboração do administrado na realização do lançamento. 

O administrado, nesta modalidade, não está obrigado ao pagamento de qualquer  

prestação antes do recebimento da notificação de lançamento, que está prescrita em norma geral 

e abstrata. Portanto, assim como na modalidade por declaração, neste caso, é a autoridade 

administrativa quem constitui o crédito tributário.  

O lançamento de ofício, ainda que com a mesma essência, pode se referir a duas 

situações distintas: a) quando compete privativamente ao administrador proceder ao 

lançamento; e b) quando o lançamento de ofício é realizado pelo administrador em função do 

responsável pela sua realização não o ter feito ou ter feito de maneira insatisfatória.  

Essa  modalidade de lançamento está prevista no artigo 149 do Código Tributário 

Nacional, que disciplina suas espécies de lançamento e revisão de ofício, e será melhor 

analisada a seguir.  

 

5.4        Lançamento de ofício e o artigo 149 do Código Tributário Nacional  

 

O lançamento de ofício está previsto no artigo 149 do Código Tributário Nacional e as 

razões que o ensejam podem ser elencadas da seguinte maneira:  

 

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; 

                                                 
139 O lançamento por homologação não é objeto deste estudo, por isso não cabe a nós estudarmos a fundo toda a 

problemática que envolve esse tema. Cumpre-nos apenas nos posicionarmos nesse sentido para que não restem 

dúvidas e questionamentos da coerência deste trabalho. 
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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 dê 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. 

 

Interpretando as prescrições de cada um dos incisos, podemos identificar as seguintes 

hipóteses de lançamento de ofício: 

 

I – quando a lei assim determinar: trata-se do caso de competência originária da 

Autoridade Pública para constituir a relação jurídica tributária, que deve estar 

fixada por outra lei, ou seja, casos em que a lei prevê o lançamento de ofício próprio 

da administração tributária;  

II – quando a declaração não seja prestada: neste caso, havia uma obrigação que não 

foi cumprida, não havendo, neste caso, revisão de lançamento já feito, mas um 

lançamento em substituição ao lançamento (por declaração ou autolançamento) que 

era para ter sido feito e não ocorreu; 

III – quando a declaração for prestada mas a pessoa legalmente obrigada deixe de 

atender pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa – 

nesta hipótese que autoriza o lançamento de ofício, a autoridade, exigindo 
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esclarecimentos (atividade que lhe é lícita) por qualquer razão, depara-se com o não 

cumprimento da obrigação, seja por negativa de prestação ou por prestação 

insatisfatória por parte do sujeito passivo; 

IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento 

definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória – este caso 

contempla falsidade, erro ou omissão cometido pelo sujeito passivo e observado 

pelo agente fiscal, autorizando o lançamento de ofício da parte não declarada e a 

revisão do lançamento já realizado com erro e/ou omissão;  

V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente 

obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte – trata-se dos 

casos em que o sujeito responsável pelo lançamento por homologação se omita ou 

o faça de forma inexata; 

VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente 

obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária – nesta hipótese se 

prevê o cometimento de ilícitos tributários, prescrevendo não apenas o lançamento 

de ofício mas também a aplicação de sanção pelo ilícito, que se somará à obrigação 

principal não cumprida;  

VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu 

com dolo, fraude ou simulação – no mesmo sentido do inciso anterior, prevendo a 

aplicação de sanção, nesta hipótese se prevê a ação com as agravantes dolo, fraude 

ou simulação que ensejam a aplicação de penalidades; 

VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do 

lançamento anterior – esta hipótese prevê objetivamente a revisão do lançamento 

realizado em função de ocultação de fato jurídico tributário ou de outros fatos 

juridicamente importantes para realização do ato de lançamento; 

IX - quando se comprove fraude, falta funcional ou omissão da autoridade que o efetuou 

lançamento – neste último caso o legislador previu equivoco cometido pela própria 

autoridade administrativa que procedeu ao lançamento, cabendo a revisão do ato 

realizado. 

 

Observa-se que o legislador previu no inciso I acima citado o lançamento de ofício nos 

casos em que a constituição do crédito é de competência originária da autoridade 

administrativa. Neste caso, o contribuinte só possui a obrigatoriedade do recolhimento do 

tributo quanto recebe a notificação do lançamento por parte da autoridade administrativa, e essa 
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obrigatoriedade decorre de prescrição de norma geral e abstrata. Inclui-se neste caso, à título 

exemplificativo, a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano-IPTU.  

Nos demais incisos, do II ao IX, observa-se o lançamento de ofício como um ato para 

“consertar” ato já realizado ou “consertar” a falta de realização de determinado ato. Trata-se 

dos casos que em que o lançamento é realizado pela Autoridade Pública, mas não é sua 

competência originaria (salvo a hipótese do inciso IX que pressupõe o cometimento do 

equivoco por parte da própria autoridade). O ato só é realizado em função do descumprimento 

de algo que estava pré-estabelecido: por não pagamento, pagamento insuficiente, falta de 

declaração ou declaração a menor.  Pressupõem-se, portanto, a revisão de um lançamento já 

realizado, acerca de um fato já ocorrido, e que já tenha sido notificado o sujeito passivo. 

Nesse sentido, RUY BARBOSA NOGUEIRA afirma que o lançamento de ofício (dos 

incisos II ao VIII) ocorre nos casos em que cabe ao contribuinte proceder ao “autolançamento” 

ou cumprir obrigações acessórias e este não faz ou faz de maneira indevida. Afirma o jurista: 

 

(...)somente se serve do lançamento de ofício em último caso, quando o 

contribuinte, embora convocado pela lei para providenciar o auto-lançamento 

ou prestar declarações no lançamento misto, deixa de cumprir esta ou aquela 

obrigação.140  

 

Notamos que as hipóteses descritas no artigo 149 acima transcrito impõe à autoridade 

administrativa o dever de realizar o lançamento de ofício e, para isso, de revisar lançamentos 

efetuados anteriormente, inclusive podendo anulá-los. A autoridade possui, portanto, tanto 

competência para modificação/revisão do lançamento como também para sua anulação, quando 

for o caso. Nesses casos, haverá a reanálise do ato que poderá resultar na sua mera retificação 

ou na sua anulação. 

Deixando de lado o inciso I, que trata do lançamento de ofício de competência 

originária da Administração Pública, e o inciso IX que trata de erro da autoridade lançadora, o 

lançamento de ofício previsto nos incisos II ao VIII é sempre acompanhado de uma sanção, 

tendo em vista que sua realização se deu apenas em função de equivocado ato realizado, por 

não ter pago e/ou não ter constituído devidamente o tributo.  

Quando ocorre nessas ocasiões, o lançamento de ofício,  mesmo descrevendo fato 

lícito no seu antecedente, pode ser seguido por outro ato administrativo que emite outra norma 

individual e concreta: a norma sancionatória. Em determinadas hipóteses, como nos incisos IV 

                                                 
140 Teoria do Lançamento Tributário. São Paulo: Resenha Tributária. 1973. p.224. 
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e V, a aplicação da penalidade está subentendida, diferentemente da hipótese do inciso VI, cuja 

previsão de norma sancionatória esta expressa.  

A norma sancionatória é emitida, e normalmente compõe um mesmo suporte físico 

(Auto de Infração que será estudado a seguir), em função do sujeito responsável pela expedição 

da norma constitutiva da relação jurídica não ter feito,  ou porque a norma individual e concreta 

expedida não está de acordo com o previsto em lei. A constituição do crédito, quando não 

realiza ou quando realizada equivocadamente, em tempo, espaço ou com valor equivocado, não 

tem o condão de satisfazer e excluir o crédito tributário devido. Nesse sentido, se faz necessária 

a expedição da norma individual e concreta de lançamento de ofício por parte da Autoridade 

Administrativa e, consequentemente, da punição pelo erro cometido. 

Ambas as normas, o tributo e a sanção, geralmente são emitidas num mesmo 

documento, provavelmente para facilitar a cobrança do crédito tributário, mas são institutos que 

não devem ser confundidos. Trataremos a seguir destes dois conceitos.  

 

5.4.1  Lançamento de ofício e o auto de infração: auto de infração como versão em 

linguagem competente do lançamento de ofício 

  

O lançamento de ofício muitas vezes é equivocadamente designado como auto de 

infração. Apesar de poderem constar num mesmo suporte físico, tratam-se de atos distintos que 

inserem norma individual e concreta distinta no nosso ordenamento.  

Começamos a distinção entre os institutos transcrevendo a prescrição do artigo 3o do 

Código Tributário Nacional: 

 

Art. 3º 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. 

 

Da leitura deste artigo, percebe-se que a norma geral e abstrata que pretende regular o 

comportamento humano, quando trazida à seara do Direito Tributário, pressupõe na sua 

hipótese sempre um fato lícito. Isso porque, a própria definição de tributo prevê que não se trata 

de sanção de ato ilícito, mas sim de uma prestação devida pela ocorrência do fato jurídico 

tributário. 

Em outras palavras, a constituição do crédito tributário se dará sempre a partir de um 

fato lícito, que quando ocorrido no mundo fenomênico e subsumido à norma, acarretara no 
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dever de entregar determinada quantia certa em pecúnia ao Estado. Trata-se, até este momento, 

da ocorrência de fatos lícitos. 

Ocorre que o surgimento da obrigação não implica na certeza de seu cumprimento. 

Apesar de constituído o crédito, o sujeito ativo poderá não cumprir com o estabelecido e então 

cometer um ilícito. É a partir deste momento que surge o fato ilícito. 

O fato ilícito surge a partir da desobediência do prescrito em lei e como consequência 

desse desrespeito, cabe ao sujeito passivo arcar com as consequências punitivas. 

É exatamente neste ponto que lançamento de ofício e auto de infração se diferenciam, 

como bem descrito por PAULO DE BARROS CARVALHO: 

 

Mas é preciso dizer que por “auto de infração” se entende também um ato 

administrativo que consubstancia a aplicação de uma providência 

sancionatória a quem, tendo violado preceito de conduta obrigatória, realizou 

evento inscrito na lei como ilícito tributário.(...)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.141  

   

Pode-se dizer, de maneira simplificada, que o lançamento de ofício pressupõe um fato 

lícito no seu antecedente, enquanto o auto de infração pressupõe um fato ilícito. O lançamento 

de ofício obriga ao recolhimento de determinado valor à título de tributo, o auto de infração 

obriga ao pagamento de determinado valor, ou à obrigação de fazer ou não fazer, à título de 

sanção por descumprimento de disposição legal.  

O que ocorre rotineiramente é a utilização da termo “auto de infração” para referir 

tanto à norma de lançamento quanto à norma de aplicação de penalidade. PAULO DE 

BARROS CARVALHO inclusive menciona a utilização de “auto de infração” lato sensu, para 

representar os dois atos em conjunto e “auto de infração” stricto sensu para representar o ato 

da penalidade.  

Parece-nos adequado a utilização do termo “auto de infração” para referência do “auto 

de infração” lato sensu e este, na verdade, trata-se de um suporte físico veiculador de dois atos 

                                                 
141 Curso de Direito Tributário. 21a edição. São Paulo: Saraiva. p.451. 
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administrativo: lançamento + penalidade, formalizando duas normas jurídicas individuais e 

concretas: norma tributária + norma sancionatória.  

FABIANA DEL PADRE TOMÉ também faz distinção entre os dois atos da seguinte 

maneira: “Lançamento tributário não se confunde com o ato de aplicação da penalidade. Não 

obstante ambos possam ser veiculados em um único documento, denominado auto de infração, 

diferenciam-se em razão do fato integrante do seu suposto normativo (...)”142  

Para a citada Professora, no mesmo sentido do que foi descrito acima, enquanto a 

norma de lançamento tem em seu suposto fato lícito, a norma sancionatória decorre da prática 

de fato ilícito.  

Temos, com isso, que o auto de infração é o documento que pode comportar normas 

jurídicas do ato de lançamento e do ato de aplicação de penalidades, e, por isso, é utilizado 

como instrumento de aplicação de normas reguladoras de tributos e de normas penalizadoras 

de ato ilícito.  

Nesse sentido, EURICO MARCOS DINIZ DE SANTI 143  prevê quatro normas 

jurídicas possíveis de serem observadas no mesmo documento (auto de infração): 

 

a) ato-norma administrativo de lançamento: nada mais é que o fato jurídico tributário; 

b) ato-norma administrativo de imposição de multa pelo não pagamento: trata-se da 

norma sancionadora que tem como hipótese a ocorrência de um fato ilícito, 

normalmente vem acompanhada de um ato de lançamento; 

c) ato-norma administrativo de imposição da multa de mora: no mesmo sentido do 

item “b”, trata-se da norma punitiva por fato ilícito; 

d) ato-norma administrativo de imposição da multa instrumental: neste caso, o fato 

ilícito será restrito ao descumprimento de obrigações acessórias, não havendo 

norma tributária, apenas norma punitiva 

 

Percebe-se que no auto de infração é perfeitamente possível a emissão de apenas uma 

norma penalizadora – tratar-se-á do auto de infração stricto sensu citado acima – ou de várias 

normas sancionatórias decorrentes de razões diversas. Também é possível a emissão de várias 

normas de lançamento, pois cada fato jurídico tributário implica no nascimento de uma 

obrigação tributária, ou de apenas um. Cumpre apenas destacar que ainda que sejam normas 

                                                 
142 A Prova no Direito Tributário. 3a edição. São Paulo: Noeses. p. 376 
143 Lançamento Tributário. 2a edição. São Paulo: Max Limonad. p.  P.240. 
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que não se confundam, ao se proceder ao lançamento de ofício, a norma sancionatória é 

consequência da necessidade do lançamento de ofício e por isso integra o crédito tributário.  

Ainda que a distinção proposta por EURICO MARCOS DINIZ DE SANTI de fato nos 

traz quatro diferentes normas jurídicas, em suma, a diferença principal e decisiva existente entre 

a norma constante na letra “a” e as normas das letras “b”, “c”  e “d”,  está na ocorrência de fato 

lícito na primeira e de fato ilícito nas demais. A primeira é o lançamento de ofício do tributo, 

enquanto as demais são as normas sancionatórias por consequência.  

SOUTO MAIOR BORGES difere o lançamento de ofício previsto no artigo 149 do 

Código Tributário Nacional em lançamento suplementar e revisão de lançamento. Para o Autor, 

o lançamento suplementar seria aquele emitido em função do pagamento a menor do tributo, 

com o intuito de completar o pagamento realizado e não anular o lançamento já feito. A revisão 

de lançamento, por outro lado, seria lançamento de ofício propriamente dito, por iniciativa do 

fisco razão de ofício, que anula lançamento já realizado144.  

Ainda que de fato haja essa diferenciação, tanto no caso do lançamento suplementar 

quanto na revisão de lançamento, o crédito é constituído por meio do lançamento de ofício e o 

sujeito passivo está sujeito a sanção por cometimento de equívoco. 

É assim que procede a Administração Pública nas autuações lavradas contra o sujeito 

passivo para constituição do crédito: no auto de infração (suporte físico), é constituída uma 

relação jurídica tributária (lançamento de ofício) e é imposta uma punição pela desobediência 

da prescrição legal, e consequente necessidade do lançamento de ofício.  

 

5.5     Lançamento de ofício provisório e lançamento de ofício definitivo: a inexistência 

dessa diferenciação  

 

A provisoriedade do lançamento é uma questão discutida na doutrina e na 

jurisprudência.   O Lançamento provisório seria aquele passível de alterações, no seio da própria 

Administração, tanto por iniciativa do sujeito passivo como por diligência de ofício (controles 

de legalidade promovidos pela Fazenda Pública)145.  

Essa distinção, ao nosso ver, não procede e as razões que fundamentam nosso 

posicionamento serão expostas a seguir.  

Como já definido neste trabalho, estabelecemos que validade pode ser entendida como 

existência. Para uma norma ser válida, basta existir no ordenamento jurídico e, para tanto, deve-

                                                 
144 Lançamento Tributário. 2a edição. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 542 
145 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 21a edição. São Paulo: Saraiva. 2009. p. 448. 
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se obedecer dois critérios: i) ser emitida por agente competente; ii) obedecer ao processo de 

criação previsto em lei. Respeitando os requisitos, a norma ingressa no ordenamento e só será 

retirada se outra norma prescrever sua retirada.  

O lançamento tributário, especificamente o lançamento de ofício, é ato administrativo 

introdutor de norma individual e concreta no sistema que, assim como no caso das normas 

gerais, ao ingressar no ordenamento passa a integrá-lo até que outra norma prescreva sua 

invalidade e o retire do sistema.  

Nesse sentido, a diferenciação entre provisório e definitivo não pode ocorrer. Pois ao 

ingressar no ordenamento, a norma individual e concreta do lançamento de ofício é válida e 

apenas é permite sua modificação, de acordo com técnicas previstas para esse fim. Não de trata 

de uma norma inserida aguardando modificação ou confirmação, as normas são inseridas para 

assim permanecerem. O que acontece é que, salvo exceções, a norma pode ser impugnada, 

podendo ser modificada por outra norma. Nesse sentido, leciona PAULO DE BARROS 

CARVALHO: 

 

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. A 

contingência de estar aberto a refutações é algo que o próprio sistema prevê e 

disciplina, mas que não elide a definitividade da figura.146 

 

Ocorre que a possibilidade de serem modificadas não confere caráter de “provisório” 

ao lançamento, pois após a inserção da norma individual e concreta, ainda que esta seja 

impugnada, não necessariamente será alterada e não é necessária confirmação posterior por 

outra norma.     

Nesse sentido, se assim pensarmos, quase tudo no Direito é provisório, pois 

praticamente tudo pode ser alterado após a edição. Citamos, por exemplo, as decisões judiciais, 

as leis, e demais atos administrativos. Uma decisão de primeira instância não seria definitiva 

em função dos recursos cabíveis que poderão alterá-la. Assim como a decisão transitada em 

julgada, enquanto pudesse ser objeto de ação rescisória, seria provisória.  

Assim sendo, o fato de poder ser alterado, não é suficiente e necessário para 

caracterizar o lançamento de ofício provisório, ainda que caiba ao contribuinte a possibilidade 

de impugnação. Se o ato de lançamento obedecer o procedimento prescrito em lei para inserção 

                                                 
146CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 21a edição. São Paulo: Saraiva. 2009. p.449. 
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da norma individual e concreta, se os elementos e pressupostos próprios forem obedecidos, o 

lançamento terá o caráter de definitivo e só sairá do ordenamento por prescrição normativa 

nesse sentido.  

Entende-se, portanto, pela constituição do crédito no exato momento em que a norma 

individual e concreta ingressa no ordenamento, seja por parte da Administração Pública, seja 

por parte do contribuinte.  

Quando a norma ingressa no ordenamento, é formado o vínculo relacional entre o 

contribuinte e o Fisco e os efeitos dessa relação já podem ser observados. Citamos aqui as duas 

principais consequências que se observa dessa afirmação: i) com a constituição definitiva do 

crédito, inicia-se o lapso temporal para a contagem da prescrição do crédito tributário (nos 

termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional147) e ii) com a constituição definitiva, o 

crédito passa a ser passível de cobrança.  

Não nos cabe adentrarmos de maneira mais profunda nesses temas pois não se trata do 

nosso objeto de estudo. Apenas cumpre esclarecer que com a constituição do crédito, ao nosso 

ver, Autoridade também passa a poder exigi-lo e/ou executá-lo no caso de  não haver qualquer 

causa suspensiva, de acordo com o previsto no artigo 151 do Código Tributário Nacional148. 

Como dito, no entanto, há possibilidade de alteração do lançamento tributário e isso 

não tira seu carácter definitivo. Assim, trataremos a seguir da alterabilidade do lançamento, em 

especial do lançamento de ofício.  

 

 

5.5.1 Alterabilidade do lançamento de ofício 

 

A partir das premissas traçadas até o momento, consideramos o lançamento tributário 

um ato jurídico administrativo, que deve ser expedido por agente público competente, seguindo 

prescrições legais.  

                                                 
147 Dispõe o artigo 174 do Código Tributário Nacional: “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve 

em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato 

judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe 

em reconhecimento do débito pelo devedor. 
148  Dispõe o artigo 151 do Código Tributário Nacional: “Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - 

moratória; II - o depósito do seu montante integral;  III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis 

reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. 

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o 

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

dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes. 
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Como definido no item anterior, todo lançamento que faz ingressar no ordenamento 

norma individual e concreta é definitivo, não havendo possibilidade de um lançamento, ainda 

que passível de alteração, ser considerado provisório. Assim sendo, temos que o lançamento 

tributário, após ter sido regularmente notificado ao sujeito passivo, será considerado válido e 

definitivo. O que não significa que essa validade está de acordo com os padrões estabelecidos 

pelo ordenamento jurídico e, por isso, o lançamento é passível de alteração em ocasiões 

específicas.  

Nesse sentido, leciona PAULO DE BARROS CARVALHO: 

 

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.149 

 

Para o lançamento tributário, assim, não basta a mera presunção de validade. Após seu 

ingresso no ordenamento, a norma individual e concreta inserida deverá “sobreviver” ao 

confronto com as demais normas existentes, em especial àquelas que prescrevem sua criação. 

Como bem ponderado por ESTEVÃO HORVATH, “ao cogitarmos a validade do lançamento, 

deveremos verificar a adequação dele com a lei tributária que determinou a sua prática. E assim 

saberemos se foi praticado um ato juridicamente válido ou não.”150 E desse confronto, o ato 

administrativo poderá ser desconstituído ou modificado para se adequar ao previsto na lei.  

 Assim sendo, o lançamento tributário, mesmo após a notificação do sujeito passivo, 

poderá conter defeitos que implicarão na sua invalidade (por nulidade ou anulabilidade que 

serão tratados no item 6.1) e estará sujeito à modificação para adequação.  

Acerca da alterabilidade do lançamento tributário, entendemos como ocorrência 

possível nos casos previstos em lei, conforme dispõe o artigo 141 do Código Tributário 

Nacional, in verbis: 

 

 Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica 

ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de 

                                                 
149 Curso de Direito Tributário. 21a edição. São Paulo: Saraiva. 2009. p. 456. 
150 Lançamento Tributário e “Autolançamento”. São Paulo: Dialética, 1997. p. 62 
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responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas 

garantias. 

 

Percebe-se que a regra positivada no artigo 141 pressupõe a inalterabilidade do 

lançamento tributário, exatamente como afirmamos no item anterior. A regra é o lançamento 

definitivo, expedido para que a norma individual e concreta surta seus efeitos próprios 

declarativo e constitutivo independente de confirmação posterior. A alterabilidade  é uma 

possibilidade que só pode ocorrer nos casos previstos em lei, como bem transcrito acima.  

Nesse sentido, o Código Tributário Nacional prescreve no artigo 145 quais são essas 

possiblidades de modificação, como pode se observar no artigo transcrito abaixo, in verbis: 

 

 Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode 

ser alterado em virtude de: 

I - impugnação do sujeito passivo; 

II - recurso de ofício; 

III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no 

artigo 149. 

 

Percebe-se que o Diploma Legal pretendeu regular e limitar as hipóteses de alteração 

e de revisão do lançamento através de regras com enunciados expressamente prescritos. Trata-

se de atividade vinculada e obrigatória da Administração Pública, desprovida de 

discricionariedade e regida por normas bem delimitadas por seus enunciados. As possibilidades 

de alteração do lançamento, no entanto, podem ocorrem tanto por parte da autoridade 

administrativa (artigo 145, incisos II e III do Código Tributário Nacional) como por provocação 

do sujeito passivo (artigo 145, inciso I, Código Tributário Nacional).  

No que tange acerca da alteração, ESTEVÃO HORVATH é bastante oportuno: 

 

Posto no mundo jurídico pelo agente público competente, mediante o 

cumprimento dos requisitos colocados na lei para a sua emanação, diremos 

que o lançamento é válido e, portanto, na linguagem Kelseniana, existente. 

Estando, depois disso, em vigor o ato administrativo tributário, ou seja, apto 

a reger os comportamentos dos sujeitos passivos e a produzir consequências 

de Direito que o ordenamento jurídico lhe atribui, somente pode ser 

modificado pela autoridade administrativa competente e de 
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conformidade com o procedimento que a lei determina, ou pelo 

Judiciário.151 (grifo nosso)    

 

Como bem explanado pelo Autor, a alteração do lançamento tributário apenas é 

permitida nos casos previstos em lei, incluindo as hipóteses constantes no artigo 149 do Código 

Tributário Nacional, quando Administração Pública pode proceder à alteração ou substituição 

de lançamento realizado, podendo invalidá-lo e, ainda, emitir norma sancionatória em função 

da necessidade/obrigatoriedade do lançamento de ofício.  

Nos casos de alteração dos elementos do ato de lançamento, que acarretam sua 

modificação mas que não ensejam sua invalidação, surge o conceito da convalidação.  A 

convalidação supre o vício existente que ocasionaria a invalidação e por isso, pressupõe um ato 

anulável (não nulo).   

Por fim, observa-se dois limites impostos à alteração do lançamento: de tempo e de 

matéria.  

O primeiro diz respeito ao parágrafo único do artigo 149 do Código Tributário 

Nacional, que traz um limite temporal à revisão do lançamento, estabelecendo que esta só pode 

ser feita se ainda não tiver extinto o direito da Fazenda Nacional. Trata-se do efeito preclusivo 

do lançamento, que ocorre com o decurso do prazo previsto em lei para  atuação fiscal.  

O segundo se refere ao artigo 146 do Código Tributário Nacional152, que trata da 

mudança do critério jurídico para proceder à tributação. Nesse sentido, não pode o Fisco alterar 

o critério que enseja a tributação, majorando a pretensão tributária, e a partir dessa alteração 

proceder à revisão do lançamento e consequente lançamento de ofício.   

Acerca da abrangência dessa “mudança de critério jurídico”, a jurisprudência 

administrativa  já se manifestou em diversos casos, inclusive estabelecendo que:  

 

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 

                                                 
151 Lançamento Tributário e “Autolançamento”. São Paulo: Dialética. 1997. P. 63 
152 Dispõe o artigo 146 do Código Tributário Nacional: “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.” 
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alternativas oferecidas pelo dispositivo de lei, a mesma autoridade opta por 

substituir a que adotou inicialmente, para alterar o lançamento.153 

 

Percebe-se, com isso, que a alteração do lançamento só é possível nos casos previstos 

em lei e, ainda, desde que respeitado os limites acima citados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
153  Primeiro Conselho de Contribuintes. 2ª Câmara. Turma Ordinária. Acórdão nº 10246521 do Processo 

13808000719200196 
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6 VALIDADE, VIGÊNCIA E EFICÁCIA DA NORMA JURÍDICA DO 

LANÇAMENTO DE OFÍCIO 

 

6.1     Validade e invalidade da norma jurídica do Lançamento de 

Ofício. 6.2     Vigência da norma jurídica do Lançamento de Ofício. 6.3     

Eficácia da norma jurídica do Lançamento de Ofício.  

 

6.1       Validade e invalidade da norma jurídica do Lançamento de Ofício  

 

No Capítulo 2 tratamos da validade da norma jurídica de forma geral, traçando 

premissas, estabelecendo características de toda norma jurídica.  

Estabelecemos também que a regra- matriz de incidência tributária se trata de uma 

norma geral e abstrata que para alcançar seu fim necessita da produção da norma individual e 

concreta.  

Nesse sentido temos o ato de lançamento de ofício, norma jurídica emitida pela 

Administração Pública, resultante das atividades de interpretação e aplicação do direito 

tributário.  

MARIA EDNALVA DE LIMA resume o procedimento resultante no lançamento de 

ofício da seguinte maneira: 

 

Ao declarar o evento do mundo social, o lançamento tributário, como norma 

individual e concreta, tomada sua feição linguística, constitui o fato jurídico 

tributário, ao qual se enlaça a relação jurídico-tributária, aparecendo em seu 

bojo, na posição de sujeito ativo, o Estado-Fisco (via de regra), e no polo 

passivo, uma pessoa física ou jurídica (pública ou privada). O primeiro é 

portador do direito subjetivo de exigir do segundo, a quem é cometido o 

correlato dever jurídico, uma conduta correspondente à entrega de uma soma 

de dinheiro.154 

   

Em consonância com o exposto até o momento, essa norma individual e concreta, ao 

ser inserida no sistema por meio do lançamento, será válida pelo simples fato de existir, ou seja, 

por pertencer ao ordenamento jurídico. EURICO MARCOS DINIZ DE SANTI, em excelente 

                                                 
154 Interpretação e Direito Tributário. São Paulo: Forense, 2004.p.161 
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síntese afirma que “validade é o modo de valer específico das normas jurídicas (proposições 

prescritivas)”155.  

Como tratado no Capítulo 2, a norma jurídica deve obedecer os seguintes critérios de 

validade para se manter no ordenamento: (i) ter sido emitido por pessoa credenciada pelo 

sistema como apta para nele inserir normas jurídicas; (ii) ter sido produzido de acordo com uma 

forma prescrita pelo direito como própria para a produção de enunciados jurídicos. 

No que tange ao lançamento de ofício (norma individual e concreta), e ao lançamento 

tributário em geral, PAULO DE BARROS CARVALHO brilhantemente assevera os 

pressupostos de validade nos seguintes termos: 

 

(i)pressuposto objetivo: a ocorrência do evento, a ser descrito no suposto da 

regra matriz; (ii) pressuposto subjetivo: a autoridade lançadora cuja 

competência está claramente definida em lei; (iii) pressuposto teleológico: 

tornar possível ao Estado exercitar seu direito subjetivo à percepção do 

tributo, mediante a formalização da obrigação tributária; (iv) pressuposto 

procedimental: são os chamados “atos preparatórios”, cometido ao Poder 

Público e tidos como necessários à lavratura do lançamento; (v) pressuposto 

causal: nexo lógico que há de existir entre o suceder do evento tributário 

(motivo), a atribuição desse evento a certa pessoa, bem como a mensuração 

do acontecimento típico (conteúdo), tudo em função da finalidade, qual seja, 

o exercício possível do direito de o Estado exigir a prestação pecuniária que 

lhe é devida; e (vi) pressuposto formalístico: está devidamente esclarecido nas 

legislações dos diversos tributos, cada uma com suas particularidades, 

variáveis de acordo com a espécie da exação.156  

 

A partir do cumprimento desses pressupostos, que integram a estrutura do lançamento 

(conforme tratado no Capítulo 5, item 5.2.2.1), juntamente com a observância dos elementos 

motivação, conteúdo e forma, e havendo a publicidade e comunicação do ato (notificação das 

partes), observa-se o ato administrativo de lançamento tributário “válido”.  O ato de 

lançamento, assim, insere norma individual e concreta no ordenamento válida. 

Há que se destacar que o ato, no entanto, deve se manter válido e, para tanto, para sua 

própria manutenção no ordenamento, deve ter seus elementos e pressupostos obrigatórios em 

completa convergência com o prescrito em lei. Do contrário,  se verificados vícios que 

                                                 
155 Lançamento Tributário. 2a edição. São Paulo: Max Limonad. 1999. P 112. 
156 Direito Tributário, Linguagem e Método. P. 525 e 516 
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prejudiquem sua validade, o ato poderá ser desconstituído ou modificado para as exigências 

sejam atendidas.  

Seguindo esse raciocínio, ao se considerar obrigatória a legalidade dos atos de 

lançamento, surge a questão da nulidade e anulabilidade do ato. Acerca dessa questão, leciona 

ESTEVÃO HORVATH: 

 

Cabe agora deixar patente que sempre que o ato de lançamento não tiver 

sido praticado conforme a lei, falar-se-á de anulação, e não de revogação. 

Esta ocorre por motivo de conveniência e oportunidade do administrador 

público, tendo cabida somente em relação aos atos administrativos 

denominados discricionários. Aquela acontece sempre em razão de haver 

sido flagrada alguma ilegalidade na prática do ato, devendo ser 

pronunciada pela própria Administração ou pelo Judiciário. 

O ato de lançamento tributário é tipo de ato administrativo vinculado (art. 142, 

parágrafo único do C.T.N), não podendo seu desfazimento ficar ao alvedrio 

da autoridade pública conforme seus próprios e subjetivos critérios de 

conveniência e/ou oportunidade, mas deve ser orientada a sua anulação tendo 

em vista a ilegalidade.157 (grifo nosso) 

 

Nesse sentido, caso não se observe a estrita legalidade do lançamento, este será 

considerado defeituoso, ensejando assim, a nulidade ou anulação.  

O lançamento defeituoso é aquele cuja criação esteve em desacordo com a com as 

normas que regulam sua produção, ou seja, trata-se do lançamento que não se subsumiu à lei 

tributária na sua criação.  

Com propriedade, JOSÉ SOUTO MAIOR BORGES afirma: 

 

A imperfeição ou incorreção do lançamento pode ser descrita como um vício 

que enferma sua elaboração. O lançamento vicioso é, nesses termos 

considerado, aquele que apresenta deficiências jurídicas. Mas a conversão do 

lançamento num ato defeituoso não é decorrência de sua injustiça ou 

inconveniência. Apenas se liga a razões de ilegalidade ou, mais amplamente, 

antijuridicidade. Defeito do lançamento significa, por um lado, que ele se 

encontra em contradição com um requisito qualquer, contemplado pela norma 

                                                 
157 Lançamento Tributário e “Autolançamento”. São Paulo: Dialética, 1997. p .65 
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que lhe fundamenta a validade; não, porém, com toda a norma de sua 

produção.158 

 

Assim sendo, ao se considerar defeituoso determinado ato, considera-se ele um ato 

portador de vícios de ilegalidade que se referem aos elementos e/ou aos pressupostos de sua 

estrutura.  

A doutrina em geral diverge acerca das consequências dos vícios que invalidam os 

atos administrativos, tratando de forma distinta os conceitos de nulo, anulável e inexistente. 

Não cabe aqui o detalhamento dessa discussão, apenas faz-se necessário demonstrar nosso 

entendimento da matéria.  

O ato pode ser considerado nulo, anulável ou inexistente. Os atos inexistentes são 

aqueles que não pertencem ao mundo do jurídico. São atos que constituem normas moral, 

religiosa, etc, mas não norma jurídica. Nesse sentido, entendemos que são assim considerados 

os atos após sua retirada do ordenamento por invalidação. 

Os atos nulos são aqueles produzidos em desacordo com a legislação e apresentam 

vícios insanáveis. São nulidades não sujeitas à prescrição, podem ser alegadas pelo interessado 

ou constatada por uma autoridade pública, seja um juiz, seja a autoridade administrativa. 

Os atos anuláveis são aqueles que possuem vícios passíveis de serem sanados, 

decorrentes da desobediência a certos requisitos não atinentes à sua substância, estão sujeitos à 

prescrição e podem ser alegados apenas pelo interessado.  

PAULO DE BARROS CARVALHO assim define os conceitos de ato nulo e anulável: 

 

Para a nulidade se requer vício profundo, que comprometa visceralmente o 

ato administrativo. Seus efeitos, em decorrência, são ex tunc, retroagindo, 

linguisticamente à data do correspondente evento. A anulação, por outro lado, 

pressupõe invalidade iminente, que necessita de comprovação, a qual se 

objetiva em procedimento contraditório. Seus efeitos são ex nunc, começando 

a contar do ato que declara a anulabilidade.159  

 

Grande parte da doutrina entende que a diferenciação entre ato nulo e anulável se dá 

na medida em que o ato nulo é nulo de pleno direito, ou seja, já nasce com na chamada nulidade 

                                                 
158 Lançamento Tributário. Rio de Janeiro: Forense. 1981. 
159 Curso de Direito Tributário. 21a edição. São Paulo: 2009. p. 457 
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absoluta e não produzem efeitos; o ato anulável, por outro lado, é a chamada nulidade relativa, 

que produz efeitos até seja declarada sua nulidade.  

Ao nosso ver, ainda que de acordo com a distinção entre atos nulo e anuláveis, o 

critério adotado pela parte da doutrina citada acima não merece prosperar.  

Isso porque, independente do ato nulo ou anulável, é preciso que seja editada norma 

individual e concreta reconhecendo o vício e constituindo sua nulidade através da linguagem 

competente. Não há ato nulo de pronto, e a possiblidade de impugnação do ato nulo já comprova 

sua eficácia até que seja declarada sua nulidade.  Os atos nulos e anuláveis são atos válidos e 

passíveis de gerar efeitos jurídicos, ainda que posteriormente possa se proceder à invalidação 

do ato.  

Nesse sentido também se manifesta AURORA TOMAZINI DE CARVALHO: 

 

Dentro da concepção que adotamos, no entanto, seria um contra sentido dizer 

que atos nulos ou anuláveis (constituídos em desacordo com as regras que os 

fundamentam) não produzem efeitos na ordem jurídica. Tanto produzem que 

ensejam relações jurídicas, atribuindo direitos e deveres correlatos entre dois 

ou mais sujeitos. Uma prova disso é que a nulidade (absoluta ou relativa) deve 

ser arguida e constituída. Há sempre necessidade de se expedir outra 

linguagem competente para que tais direitos e deveres deixem de existir no 

ordenamento. 

(...) 

Partindo desta premissa, se há produção de efeitos tanto no ato nulo (nulidade 

absoluta) como no ato anulável (nulidade relativa), temos de admitir que 

mesmo os atos não constituídos nos termos da lei que os fundamentam 

possuem eficácia até que sejam “desconstituídos” por uma linguagem 

competente. Neste sentido, considerar que a validade de uma norma está 

relacionada à adequação material ou formal importa afirmar que uma regra 

pode ser inválida e ao mesmo tempo, produzir efeitos no sistema enquanto 

não desconstituída juridicamente.160 

 

Assim sendo, ao nosso ver, a distinção entre os atos nulo e anuláveis deve ocorrer de 

acordo com os vícios que podem macular o lançamento. A nulidade estaria vinculada aos 

                                                 
160 Curso de Teoria Geral do Direito: O Constructivismo Lógico-Semântico. 2a edição. São Paulo: Noeses. 2010. 

P. 698/699 
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problemas de conteúdo do ato (vícios matérias) e a anulação às questões do processo de 

produção do lançamento (vícios formais).  

Não nos cumpre o aprofundamento da questão de nulidade e anulação, bem como dos 

vícios que atos de lançamento podem apresentar, apenas para fins de melhor compreensão do 

tema, em apertada síntese podemos afirmar que:  

 

i) Irregularidades encontradas na própria estrutura da norma individual e 

concreta, inserida no ordenamento pelo lançamento, cujo vício está no 

produto, ensejam vicio material e, por isso, caracterizam um ato nulo.  

ii) Irregularidades observados no processo de formação do ato de 

lançamento, com problemas na aplicação dos enunciados que regulam a 

formação, ensejam o vício formal e, por isso, caracterizam um ato 

anulável.161 

 

Nesse sentido, trazemos aqui a questão da alterabilidade do lançamento tratada no 

capítulo anterior. O lançamento de ofício pode ser alterado nos casos que se configure sua 

anulação, ou seja, nos casos em que é possível suprir o vício para que o lançamento não seja 

anulado.  

É o caso, por exemplo, do lançamento de ofício que apresentar erro na identificação 

(nome ou CNPJ) do sujeito passivo, que não prejudique o exercício do contraditório. A 

ocorrência desse defeito do lançamento configura ato convalidável, por isso, anulável (e não 

nulo). Há também os casos de lançamento contra pessoa jurídica que tenha sido incorporada ou 

fundida em outra pessoa jurídica, mas ainda assim sua identificação se mantém possível.  

Os atos anuláveis, portanto, não necessariamente ensejarão a invalidação do 

lançamento de ofício. Os atos nulos, por sua vez, ensejarão a invalidade, bastando para tanto 

linguagem competente.  

  

6.2    Vigência da norma jurídica do lançamento de ofício 

 

Ao tratarmos da vigência da norma jurídica no Capítulo 3, estabelecemos que uma 

norma vigente é aquela que se apresenta apta a propagar os efeitos que lhe são próprios, a partir 

de determinada data e em determinado território.  

                                                 
161 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Lançamento Tributário. 2a edição. São Paulo: Max Limonad. 1999. P 114.  
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Como também já apresentado, temos em nosso ordenamento as normas gerais, 

abstratas, individuais e concretas, sendo que as normas gerais são as norma hipotéticas 

constantes nos enunciados prescritivos e as normas concretas são produto da aplicação dessas 

normas gerais.  

 A vigência da norma geral e abstrata, de acordo com a lei, começa quarenta e cinco 

dias a partir da sua publicação, salvo disposição em contrário. Esse “salvo disposição em 

contrário” se refere aos casos em que a própria lei prevê data de vigência diversa, seja em 

atenção aos princípios constitucionais como o da anterioridade nonagesimal, por exemplo, ou 

nos casos em que outras leis trazem previsão diversa. 

Percebe-se, assim, no que tange à norma geral e abstrata, bem definido o momento em 

que a norma adquire validade, qual seja, quando ingressa no ordenamento, e o momento em 

que a norma adquire vigência, qual seja, quarenta e cinco dias a partir da publicação ou de 

acordo com o previsto na lei.  

No caso da norma concreta, ou seja, no caso da norma inserida no ordenamento por 

meio do lançamento de ofício, a qualidade de vigente também se refere ao fato da norma estar 

apta a produzir efeitos. Nesse caso, no entanto, não observamos uma data expressa que marca 

o início da vigência, apenas se percebe que, no caso concreto, com a notificação do sujeito 

passivo, a norma está apta a produzir efeitos, nesse caso, do pagamento do tributo.  

Ao se considerar a definição de “validade” adotada nesse trabalho, percebe-se que, no 

caso da norma individual e concreta do lançamento de ofício, validade e a vigência possuem 

uma identidade de tempo.  

Sabe-se que os conceitos não se confundem e, como dito, no caso da norma geral e 

abstrata, via de regra a vigência começa com a norma já válida. Mas no caso da norma do 

lançamento de ofício, no mesmo momento que ela ingressa no ordenamento, ela se torna 

passível de aplicação e está apta a produzir os efeitos que lhes cabe. Por isso entendemos que a 

norma é válida e vigente a partir de um mesmo momento.  

De maneira diversa entende CELSO FERNANDES CAMPILONGO, para quem  

vigência não é atributo de norma concreta tendo em vista que se trata de produto de norma geral 

e abstrata. São palavras do nobre Autor: 

 

Neste contexto, diante das muitas acepções que o termo vigência é empregado 

pelos juristas, pelos legisladores ou operadores do direito, sustentamos que 

vigência seria o tempo em que uma norma jurídica existente e válida pudesse 
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ser aplicada no sistema. Portanto, conforme essa concepção, vigência não 

seria atributo ou qualidade das normas concretas. 

(...) 

Em nossa opinião, o ato de se efetuar o pagamento ou de emitir cheque no 

valor da dívida é mero evento em relação à norma individual e concreta: está 

no mundo do ser. O comprovante de quitação é prova jurídica desse evento. É 

linguagem competente aceita pelo direito que reflete a extinção do crédito 

tributário. Portanto, é fato jurídico, é antecedente de norma individual e 

concreta que terá no conseqüente a relação jurídica de extinção do crédito 

tributário. Mas é norma individual e concreta que reflete o comando não da 

norma individual e concreta representada pela sentença, mas de norma geral 

e abstrata: a norma geral que prescreve que o pagamento é uma das formas de 

extinção da obrigação.162 

 

Percebe-se que nosso entendimento vai em completo desacordo com o entendimento 

do Professor. A norma individual e concreta, antes de mais nada, é uma norma e por isso a 

vigência é atributo obrigatório para que seus efeitos possam ser observados. O que acontece, 

como já informado, é que a validade e a vigência ocorrem num mesmo momento, qual seja, 

com o ingresso da norma no ordenamento. 

Assim sendo, quando o sujeito passivo é notificado do lançamento de ofício realizado 

pela Autoridade Pública e realiza o pagamento do crédito constituído, necessariamente observa-

se a efetividade da uma norma individual e concreta vigente.  

 

6.3          Eficácia da norma jurídica do lançamento de ofício 

 

Afirmamos no Capítulo 4 que a eficácia é atributo do fato jurídico e não da norma e 

pode ser analisada sob três ângulos distintos: eficácia técnica, eficácia jurídica e eficácia social. 

 Assim como considerado na norma geral e abstrata, também na norma individual e 

concreta a eficácia será atributo do fato jurídico e podemos analisa-la sob os três ângulos 

citados.  

No que tange à eficácia técnica e social, nosso raciocínio é exatamente o mesmo 

apresentado do Capítulo 4. Consideramos que o lançamento de ofício introduziu norma 

tecnicamente eficaz quando observados e superados possíveis obstáculos técnicos existentes 

                                                 
162 Os limitas à revisão do auto de infração no contencioso administrativo tributário. Dissertação de mestrado, 

2005. 
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que possibilitam sua eficácia. Citamos, por exemplo, o caso de uma liminar concedida em 

Mandado de Segurança que suspende a exigibilidade do crédito tributário constituído por meio 

do lançamento de ofício. A norma individual e concreta do lançamento de ofício não possui 

eficácia técnica porque outra norma individual e concreta impede seus efeitos.   

A eficácia social, por sua vez, se refere ao cumprimento da norma por parte dos 

cidadãos e autoridades e observa-se seus efeitos no mundo social. Cita-se novamente à título 

exemplificativo o caso do pagamento do crédito constituído por meio do lançamento de ofício. 

À eficácia jurídica do lançamento decorrente da relação jurídica instaurada com o fato 

jurídico tributário. Trata-se do efeito propriamente dito do fato jurídico tributário que está 

previsto na norma. São os casos de realização do fato jurídico tributário e o surgimento da 

obrigação tributária.  

Percebe-se que, de maneira geral, a eficácia jurídica da norma do lançamento de ofício, 

que se trata, melhor dizendo, de atributo do fato jurídico, é entendida no mesmo sentido exposto 

anteriormente. No entanto, trata-se de um tema bastante discutido na doutrina e por isso merece 

uma análise mais detalhada.  

A doutrina traz basicamente três vertentes acerca da eficácia jurídica: uma considera 

a eficácia meramente declaratória da obrigação tributária; a outra entende que é constitutiva de 

obrigação tributária; e a terceira, defende a eficácia mista – declaratória da obrigação e 

constitutiva do crédito tributário.  

Referências do Direito Tributário, como Rubens Gomes de Sousa, Aliomar Baleeiro, 

Amílcar de Araújo Falcão e Geraldo Ataliba, defendem a eficácia declaratória de lançamento 

tendo em vista que, para esses autores, o lançamento não cria obrigação tributária.  

Nas palavras de AMILCAR DE ARAUJO FALCÃO “não se cria, então, a obrigação 

tributária ou um direito novo. Declara-se a existência de uma relação jurídica prévia: a 

exigibilidade é uma consequência do estado de certeza proveniente do ato declaratório(...)”163.  

Também adepto a teoria declaratória é ESTEVÃO HORVATH164 que, argumentando 

também que essa seria a teoria adota pelo CTN, defende o nascimento da obrigação com a 

ocorrência do fato no mundo fenomênico, que já é capaz de tornar o fisco credor de determinada 

quantia e o sujeito passivo devedor, cabendo ao lançamento apenas sua declaração.  

EURICO MARCO DINIZ DE SANTI também manifesta expressamente seu 

posicionamento pela natureza declaratória do ato ao afirmar que:  

 

                                                 
163 Fato Gerador da Obrigação Tributária. 7a Edição. São Paulo: Noeses. 2013. 
164 Lançamento Tributário e Autolançamento. São Paulo: Dialética, 1997.  
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é esta, pois, a função inovadora do ato-norma de lançamento no que diz 

respeito à relação jurídica tributária efectual. Eis que confere liquidez a um 

valor ilíquido. Coisa que não caracteriza o efeito constitutivo em sentido 

técnico, pois não há qualquer alteração (dos termos, do modal, da conduta ou 

do objeto desta, posto que o valor indeterminado daquela e o líquido desta de 

equivalem) da relação jurídica efectual preexistente. 165 

 

Assim, para esses autores, o lançamento é instrumento utilizado para declarar o 

acontecimento do fato jurídico tributário e dos direitos consubstanciados na obrigação 

tributária, não cabendo ao lançamento a possibilidade de criar, modificar ou extinguir direitos.  

Há, por outro lado, a corrente que defende a eficácia constitutiva do lançamento e 

utilizam, para defender seu ponto de vista, a alegação que a obrigação tributária nasce com o 

lançamento, por isso, sua constituição ocorre no momento do ato administrativo.  

Citamos, nesse sentido, AMÉRICO LACOMBE e MARCELO NEVES, que 

defendem que com o lançamento, nasce a obrigação tributária. Ou seja, a partir da formalização 

da prestação, com a especificação dos sujeitos ativo e passivo e do conteúdo, haverá crédito 

juridicamente exigível.  

Há, por fim, a corrente que afirma a eficácia do lançamento como mista, ou seja, 

declaratória e constitutiva. Neste caso, a norma individual e concreta veiculada pelo lançamento 

teria no seu antecedente o condão e declarar o fato jurídico tributário que já ocorreu e no seu 

consequente constituir o crédito tributário, apurando o montante devido e as partes envolvidas.  

É nesse sentido que bem observa ESTEVÃO HORVATH, ainda que na defesa do 

lançamento como ato declaratório:  

 

Não podemos, apesar do que dissemos acima, deixar de frisar que, em 

verdade, a constitutividade ou declaratividade de qualquer ato dependerá – 

como, de resto, quase tudo depende – do referencial que houver sido adotado 

para elaborar o raciocínio. Se o lançamento é declaratório quanto a reportar-

se à obrigação surgida com ocorrência do fato imponível, não há dúvida de 

que também “constitui” deveres e direitos que, antes da prática daquele ato 

não se conheciam.166 

 

                                                 
165 Lançamento Tributário. 2a Edição. São Paulo: Max Limonad. p.193 
166 Lançamento Tributário e Autolançamento. São Paulo: Dialética, 1997. p. 57 
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A autor reconhece que ao declarar o fato, também “constituem-se” direitos e deveres 

que antes ainda não existiam, no entanto, essa “constituição”, ao seu ver, não altera a natureza 

preponderantemente declaratória do ato de lançamento. 

Nesse sentido cumpre remeter nosso estudo ao tema tratado no Capitulo 5, item 5.1, 

sobre crédito e obrigação tributária. Por entendermos que obrigação e crédito tributário nascem 

num mesmo momento e são indissociáveis, ou seja, ao nascer a obrigação tem-se o crédito, 

parece-nos claro a impossibilidade de uma mera declaração. Há, sim, a declaração de um fato, 

mas há, também, a constituição de um crédito.  

PAULO DE BARROS CARVALHO também já se manifestou acerca da dualidade 

reconhecendo o caráter constitutivo e declaratório do ato de lançamento, dependendo do ponto 

de referência. O lançamento tributário, se observado do ponto de vista do fato jurídico, é 

declaratório pois declara o fato. Por outro lado, se observado que o mesmo ato constituiu a 

relação jurídica, sua natureza seria constitutiva.    

Assim sendo, concordamos com a corrente que entende pela eficácia mista do 

lançamento tributário (que inclui o lançamento de ofício), entendo pela declaração de um fato 

jurídico tributário e a constituição de um crédito tributário no mesmo ato.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

1. Nosso estudo objetivou a análise da validade, vigência e eficácia do lançamento 

tributário, em especial do lançamento de ofício.  

 

2. Adeptos ao método do Constructivismo Lógico-Semântico, toda análise partiu da 

premissa que a linguagem deixa de ser considerada um instrumento do direito, para ser 

a constituidora da realidade e do próprio direito. 

 

3. Nesse sentido, o conhecimento só é possível através da linguagem, ou seja, somente se 

conhece determinado objeto se o sujeito é capaz de emitir proposições sobre tal objeto 

e assim construir sua realidade. 

 

4. A linguagem também cria o mundo jurídico e através de um processo comunicacional, 

normas jurídicas são inseridas no direito positivo.  

 

5.  O evento não existe no mundo jurídico, trata-se de uma ocorrência no mundo social que 

só integra o ordenamento quando há relato do fato em linguagem competente e este 

constitui o fato jurídico tributário.  

 

6. A distinção entre fato e evento é de extrema relevância pois, para que ocorra a incidência 

e aplicação normativa, necessariamente um indivíduo deve relatar o evento em 

linguagem aceita pelo direito para que a norma que corresponde ao fato possa ser 

aplicada. 

 

7. Assim, entendemos que o direito positivo é o complexo de normas jurídicas válidas no 

nosso país, com o objetivo de prescrever comportamentos e de regular condutas 

intersubjetivas.  

 

8. A linguagem utilizada no direito positivo é a prescritiva, regida pela lógica deôntica 

(dever- ser), sujeitando-se à valência de validade e invalidade. 

 

9. A linguagem também cria a Ciência do Direito, que consiste em uma metalinguagem na 
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medida em que discorre sobre sua linguagem objeto, as normas jurídicas do direito 

positivo. Utiliza-se da linguagem descritiva para tal e segue as regras da lógica 

apofântica, cujos valores são de verdade ou falsidade. 

 

10. Em função do direito ser formado por normas jurídicas válidas,  o estudo voltou-se para 

a análise das normas jurídicas, utilizando-se da Ciência do Direito para 

desenvolvimento do estudo de seu objeto.  

 

11. Definimos a norma jurídica como a significação que o intérprete constrói a partir da 

interpretação dos enunciados dos textos normativos, que possui estrutura hipotético-

condicional, com a previsão uma sanção para o caso de descumprimento da conduta 

estipulada no seu consequente.  

 

12. A norma jurídica, nesse sentido, é formada por uma norma primária (que determina uma 

conduta), uma norma sancionatória (que estabelece uma punição) e uma norma 

secundária (que prevê a ação coercitiva do Estado). 

 

13. As normas tem características própria que nos permitiu sua classificação em norma 

geral e individual e concreta e abstrata: norma geral tem destinatário indeterminado; 

norma individual tem destinatário identificado; norma abstrata é a norma hipotética que 

prevê um fato futuro; norma concreta é quando ocorre o fato previsto no antecedente da 

norma abstrata. 

 

14. A norma também pode ser classificada em norma de conduta e norma de estrutura: 

norma de conduta regula diretamente conduta intersubjetiva; norma de estrutura 

prescreve a estrutura de outra norma que irá regular uma norma de conduta. 

 

15. Neste trabalho tratamos especificadamente da norma jurídica tributária, ou seja, aquela 

voltada a regular relação jurídica entre Administração Pública e o particular, cujo objeto 

são os tributos e as obrigações referente a eles.  

 

16. A regra-matriz é forma de organização lógica e sintática que permite o posterior 

preenchimento dos critérios material, espacial, temporal, pessoal e quantitativo, 

separados em antecedente e consequente.  
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17. Os critérios são os seguintes: antecedente: critério material, critério espacial e critério 

temporal; consequente: critério pessoal (sujeito ativo e sujeito passivo) e critério 

quantitativo (base de cálculo e alíquota). 

 

18. No que tange ao direito tributário, a regra-matriz de incidência tributária nada mais é 

que a norma geral e abstrata que será incidirá no fato social e introduzira por meio do 

lançamento de ofício a norma individual e concreta no sistema.  

 

19. A norma individual e concreta do lançamento de ofício constitui crédito tributário e gera 

a obrigação de pagamento de tributo.  

 

20. Entendemos validade da norma jurídica como sendo uma relação de pertinência da 

proposição jurídica com o sistema. Validade e existência são considerados sinônimos e, 

por isso, uma norma jurídica que existe é válida.  

 

21. A criação da norma jurídica pressupõe a observância de dois critérios: i) um órgão 

competente para emissão ii) observância dos procedimentos estabelecidos em lei para a 

sua produção. 

 

22. A manutenção da norma jurídica, controle feito a posteriori, pode ensejar a invalidação 

da norma em função de nulidade ou de anulação. A nulidade e anulação decorrem de 

vício observado no processo de formação da norma jurídica ou de irregularidade de 

observada na sua estrutura interna. 

 

23. A vigência é atributo de norma jurídica e se refere ao momento que a norma está apta a 

irradiar os efeitos que lhes são próprios e cumprir o fim para o qual foi criada. A vigência 

pressupõe uma norma existe/válida, assim, toda norma vigente é válida mas nem toda 

norma válida é vigente. 

 

24. A eficácia ao nosso ver é atributo de fato jurídico e pode ser observado por três ângulos 

distintos: jurídico, técnico e social. A eficácia jurídica se refere ao efeito próprio 

decorrente do fato jurídico tributário, que se observa com a instituição da relação 

jurídica. A eficácia técnica trata da superação de obstáculos eventualmente existentes, 
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como a necessidade de existência de norma reguladora. Por fim, a eficácia social se 

refere ao cumprimento do prescrito na norma por parte do destinatário.  

 

25. Depois de nos debruçarmos nas premissas e questões gerais do direito, adentramos na 

seara do lançamento tributário.  

 

26. Observa-se pela disposição do Código Tributário Nacional que há três tipos de 

lançamento: a) direto ou de ofício b) misto ou por declaração e c) por homologação ou 

“autolançamento”.  

 

27. Ao nosso ver, o “autolançamento” ou lançamento por homologação não se trata de um 

lançamento pois o agente que insere a norma individual e concreta no ordenamento é o 

particular, enquanto que ato de lançamento é competência exclusiva da Autoridade 

Pública. 

 

28. Dentre os tipos de lançamento, nosso estudo voltou-se para o lançamento de ofício que 

tem previsão no artigo 149 do Código Tributário Nacional.  

 

29. Assim sendo, entendemos que o lançamento de ofício é ato administrativo, portanto de 

competência exclusiva da Autoridade Pública, com caráter definitivo, que insere norma 

individual e concreta no ordenamento.  

 

30. Ao reconhecermos o caráter definitivo do lançamento, reconhecemos possibilidade de 

exigência do crédito constituído, salvo no caso de hipótese de suspensiva, e ainda 

reconhecemos o início da contagem do prazo prescricional no mesmo momento. 

 

31. O lançamento de ofício pode ser ato de competência originaria da Administração 

Pública, como nos casos do lançamento que pretende a cobrança do IPTU, ou pode ser 

ato de revisão de lançamento já realizado ou que era para ter sido realizado e não foi. 

 

32. Nesse sentido, em ambos os casos a norma individual e concreta inserida constitui o 

crédito tributário, que corresponde ao objeto da obrigação tributário decorrente da 

relação jurídica estabelecida.  
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33. Enquanto ato administrativo, o lançamento deve cumprir com as peculiaridades 

inerentes ao ato, sob pena de invalidação. Observa-se que os aspectos internos são os 

elementos forma, motivação e conteúdo e os aspectos externos são os pressupostos 

competência, motivo, formalidades procedimentais, finalidade e causa.  

 

34. Lançamento tributário não se confunde com auto de infração. O auto de infração nada 

mais é que o suporte físico que comporta a norma jurídica do lançamento de ofício e, 

ainda, que pode comportar a norma jurídica sancionatória eventualmente emitida pela 

Autoridade Fiscal.  

 

35. Nesse sentido, ao se proceder à revisão de ofício e o consequente lançamento, a 

Autoridade pode veicular no mesmo suporte físico, qual seja, no auto de infração, a 

norma constituidora de tributo e a norma sancionatória pela ilegalidade cometida.  

 

36. O lançamento tributário é passível de alteração mas apenas nos casos prescritos pelo no 

artigo 145 do Código Tributário Nacional e, ainda, respeitando os limites prescritos em 

lei, quais sejam, temporal e de conteúdo.  

 

37. Após o estudo específico do ato de lançamento de ofício veiculador de norma individual 

e concreta, em conjunto com a análise feita da validade, vigência e eficácia da norma 

jurídica, analisamos a validade, a vigência e a eficácia específica da norma do 

lançamento de ofício.  

 

38. No que tange à validade da norma individual e concreta, entende-se que a norma, ao 

ingressar no ordenamento por meio da notificação do sujeito passivo acerca do 

lançamento de ofício, passa a ser válida.  

 

39. Os critérios para que a norma ingresse são: i) ter sido emitido por pessoa credenciada 

pelo sistema como apta para nele inserir normas jurídicas; ii) ter sido produzido de 

acordo com uma forma prescrita pelo direito como própria para a produção de 

enunciados jurídicos. 

 

40. A norma do lançamento tributário possui pressupostos específicos para sua permanência 

no sistema. Assim, a partir de um controle posterior à entrada no sistema, a norma  está 
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sujeita a análise e, eventualmente à invalidação.  

 

41. A invalidação decorre de ato nulo ou anulável e tem como consequência a retirada da 

norma do ordenamento jurídico. Ambos necessitam de linguagem para ser observados, 

e a partir da análise dos vícios que implicam na nulidade ou anulação, o ato pode ser 

convalidado ou pode ser invalidado.  

 

42. No caso do lançamento de ofício identificar erroneamente o sujeito passivo, por 

exemplo, mas sem que isso implique na impossibilidade de identificação do sujeito, esse 

será um ato anulável e convalidavel.  

 

43. A vigência da norma individual e concreta é entendida da mesma maneira que na  norma 

geral e abstrata: trata-se da aptidão para produzir efeitos.  

 

44. Ocorre que na norma individual e concreta observa-se a vigência da norma no mesmo 

instante que a norma se torna válida, ou seja, quando ingressa no ordenamento, após a 

notificação do sujeito passivo.  

 

45. Entende-se que não se tratam de conceitos iguais, apenas há coincidência no tempo da 

validade e da vigência, ou seja, a norma se torna jurídica e vigente no mesmo momento.  

 

46. Por fim, no que tange à eficácia da norma individual e concreta do lançamento de ofício, 

observa-se a eficácia social, técnica e jurídica. Em suma, a eficácia social é observada 

quando o sujeito notificado procede ao pagamento do tributo. A eficácia técnica decorre 

da possibilidade de auferir os efeitos jurídicos pois superados eventuais obstáculos 

existentes. E a eficácia jurídica decorre da relação tributária instituída com a ocorrência 

do fato jurídico tributário.  
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