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Seminário II 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO, LANÇAMENTO E ESPÉCIES DE 

LANÇAMENTO 

Leitura básica 

• CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método. 7ª ed. São Paulo: Noeses, 2018, 
Item 2.7 (Crédito tributário e lançamento) do Capítulo II da segunda parte.  

• CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 30 ed. São Paulo: Saraiva, 2019,  Capítulo XII. 

• CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: Fundamentos Jurídicos da Incidência. 10 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2015, Itens 1 e 2 do Capítulo IV. 

• CARVALHO, Paulo de Barros. Derivação e positivação no direito tributário. Vol. III. São Paulo: Noeses, 2016, 
Tema XXXII (O procedimento administrativo tributário e o ato jurídico do lançamento). 

Leitura complementar 

• CARRAZZA, Roque Antonio. Reflexões sobre a obrigação tributária. São Paulo: Noeses, 2010. Terceira 
parte do livro. 

• FIGUEIREDO, Marina Vieira de. Lançamento tributário: revisão e seus efeitos. São Paulo: Noeses, 2014. 
Itens 4.5.1.5.2 a 4.5.2. 

• DALLA PRIA, Rodrigo. A constituição e a cobrança das contribuições previdenciárias pela justiça do 
trabalho: aspectos processuais relevantes. In: CONRADO, Paulo César. Processo tributário analítico, 
volume II. São Paulo: Noeses, 2016. 

• SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Lançamento tributário. São Paulo: Saraiva, 2010. Capítulos VII e VIII.  

• TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. São Paulo: Noeses. Capítulo 8, itens 8.1 a 8.3. 

• ZOMER, Silvia Regina. O tempo jurídico e a homologação tácita. São Paulo: Noeses. Capítulo 4. 

Questões 

1. Considerando os conceitos de norma, incidência e crédito tributário, responda:  

 a) Que é lançamento? Definir o conceito especificando: quem pode lançar, se é ato ou 
procedimento e qual a sua finalidade. 

 b) É correto afirmar que o lançamento tributário se apresenta em três espécies? Se positiva a 
resposta, qual o critério que orienta tal classificação, ou seja, o que diferencia uma espécie da 
outra ? 

 c) O chamado lançamento por homologação é efetivamente lançamento? E o lançamento por 
declaração? 

 d) O lançamento tem eficácia declaratória e/ou constitutiva? O que é declarado e/ou constituído? 
Quando isso ocorre? 

 e) Confrontar as noções de tempo no fato e tempo do fato. 

 f) O que é erro de fato e erro de direito? E mudança de critério jurídico?  

2. Dado o auto de infração fictício (anexo I), pergunta-se: 
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 a) Identifique as normas individuais e concretas veiculadas no respectivo auto de infração; 

 b) Confronte as noções de (i) auto de infração – documento, (ii) ato administrativo de 
imposição de multa, (iii) ato administrativo de lançamento e (iv) ato de notificação; 

 c) Em sua opinião, em que instante nasce a obrigação tributária? E o crédito tributário? E, a 
multa tributária? Que significa “constituição definitiva do crédito”? 

3. Empresa XXX, contribuinte de IPI, declara e formaliza seus créditos e débitos, compensa tais 
valores (não-cumulatividade) e,  de acordo com a lei,  realiza o pagamento do saldo devedor 
conforme discriminado abaixo: 

 

 

 Posteriormente, o Fisco Federal glosa os créditos de IPI utilizados pela empresa devedora, sem, 
contudo, efetuar o lançamento de qualquer valor a título de tributo. Em seguida, encaminha  para 
inscrição na dívida ativa os valores não pagos em razão do aproveitamento indevido dos créditos (R$ 
200.000,00), pois entende não ser necessário o lançamento de ofício. Esses valores, por sua vez, são 
acrescidos das  penalidades que o Fisco entende cabíveis, além dos juros de mora. Na sua opinião, 
está correto o proceder da Fazenda? Ainda, o aproveitamento de créditos da não-cumulatividade 
pode ser equiparado a pagamento antecipado?  A glosa, por sua vez, resultaria em não pagamento? 
Justifique sua resposta (Vide anexo II e III). 

4. Com relação ao lançamento por homologação, pergunta-se: 

 a) Que é homologação? O que se homologa: (i) o pagamento efetuado antecipadamente; (ii) a norma 
individual e concreta posta pelo contribuinte; ou (iii) ambos? Justifique sua resposta. 

 b) Quando se verifica a homologação expressa? Trata-se de ato administrativo? Ainda, é 
possível revisar-se o ato homologatório expresso? Há no direito positivo a possibilidade de 
pagamento de tributos sem lançamento? 

5. A Lei n. 10.035/00 estabelece que serão executados, nos autos da reclamação trabalhista, os 
créditos previdenciários devidos em decorrência da decisão proferida pelos Juízes e Tribunais, 
resultantes de condenação ou homologação do acordo. Pergunta-se: a decisão judicial, 
cognitiva ou homologatória, constitui o crédito tributário? E, eventuais acordos posteriores 
entre os litigantes? Há necessidade de lançamento? Como ficam os princípios do contraditório 
e da ampla defesa? (Vide anexos IV, V e IV). 

6. Sobre as hipóteses correlatas às alterações do lançamento, responda: 

 a) Há diferença entre erro de direito e mudança de critério jurídico, para fins de revisão do 
lançamento tributário? Há possibilidade de revisão do lançamento fundado em erro de direito? 
E em erro de fato? Qualquer erro de fato é suficiente para fundamentar a alteração do 
lançamento? (Vide anexos VII, VIII e IX). 

 b) A alteração da base de cálculo, ou da sistemática de apuração do tributo pode ser feita mediante 
retificação do lançamento? A eleição errônea da base de cálculo, ou da sistemática de apuração 
configura-se como erro de fato, erro de direito ou mudança do critério jurídico? Tem o condão de 
acarretar anulação do lançamento? (Vide anexos X, XI e XII) 

Sugestão para pesquisa suplementar 



  

Módulo Incidência e Crédito Tributário 

O conteúdo desse material é de propriedade intelectual do ©IBET: é proibida sua utilização, manipulação ou reprodução, por 

pessoas estranhas e desvinculadas de suas atividades institucionais sem a devida, expressa e prévia autorização. 

 

• Capítulo 4 do livro Lançamento tributário: revisão e seus efeitos, de Marina Vieira de Figueiredo. São 
Paulo: Noeses. 

• Artigo: “Vícios formais e materiais no lançamento tributário, de Regis Fernandes de Oliveira”, in VIII 
Congresso Nacional de Estudos Tributários do IBET. São Paulo: Noeses.  

• Livro Lançamento tributário e “autolançamento”, de Estevão Horvath. São Paulo: Quartier Latin.  

• Livro Lançamento tributário, de José Souto Maior Borges. São Paulo: Malheiros.  

• Livro Curso de decadência e de prescrição no direito tributário – regras do direito e segurança 
jurídica, de Renata Elaine Silva, Livro I, Cap. IV, item 4.4. São Paulo: Noeses.  

• Livro Direito Processual Tributário Brasileiro (Administrativo e Judicial), de James Marins. São 
Paulo: Dialética, Cap. 6. 

• Capítulo XI, itens 4 e 7 do livro Curso de teoria geral do direito, de Aurora Tomazini de Carvalho. 
São Paulo: Noeses. 

• 1 §§º, 2º e 3º do Capítulo IV, Parte VII; §§ 1º, 2º, 3º e 6º do Capítulo II, Parte I, do livro 
Lançamento: teoria geral do ato administrativo, do procedimento e do processo tributário, 
de Alberto Pinheiro Xavier. São Paulo: Forense.  

• Livro II, Capítulo II, “Crédito tributário, lançamento e espécies de lançamento”, de Maria Rita Ferragut, in 
Curso de especialização em direito tributário – homenagem a Paulo de Barros Carvalho, coord. Eurico 
Marcos Diniz de Santi. Rio de Janeiro: Forense. 

• Capítulo IX do livro Presunções no direito tributário, de Maria Rita Ferragut. São Paulo: 
Quartier Latin.  

• Artigo: “O controle de legalidade dos lançamentos que requalificam fatos”, de Karem 
Jureidini Dias, in VIII Congresso Nacional de Estudos Tributários do IBET.  

• Artigo: “A incidência da norma jurídica – O cerco da linguagem”, de Gabriel Ivo, Revista de Direito 
Tributário n. 79. 

• Artigo: “Lançamento por homologação – decadência e pedido de repetição”, de Paulo de 
Barros Carvalho, Repertório IOB de Jurisprudência, 1ª quinzena de fevereiro de 1997, n. 
3/97, Caderno 1. 

• Parte II do Livro Extinção do Crédito Tributário. Homenagem ao Professor José Souto Maior 
Borges. Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2013. 

Anexo I 

AIIM 
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SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA 

COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

DIRETORIA EXECUTIVA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE 
MULTA 

 

3ª Via Infrator 

  

NÚMERO 

5050505 

DC 

5 

DRT(C) 

II 

 PF(C) 

333 – MORUMBI 

TELEFONE 

(11)0000-0000 

ENDEREÇO DO POSTO 

Rua da Paz, 159 

MUNICÍPIO 

São Paulo 

LAVRATURA – LOGRADOURO 

Rua dos Guararapes, 330 

DATA 

02/02/2015 

HORA 

10:30 

INFRATOR – NOME 

Bate o Pé Indústria e Calçados Ltda. 

I.E. 

000.000.000.000 

CGC/RG/CPF 

99.999.999/0001-00 

CNAE 

88888-8/88 

ATIVIDADE 

Fabricação de Calçados 

ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA) 

Rua dos Sapateiros 

Nº 

230 

Complemento 

Cj. 03 

BAIRRO OU DISTRITO 

Itambé 

MUNICÍPIO 

Itapopoca 

UF 

SP 

CEP 

15015-015 

RELATO DA INFRAÇÃO – CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO E DA MULTA (APÓS O RELATO DE CADA ITEM) 

 

I – INFRAÇÃO RELATIVAS AO PAGAMENTO DO IMPOSTO 

1. Deixou de pagar o imposto de R$ 11.599,29 (onze mil quinhentos e noventa e nove reais e 

vinte e nove centavos) no dia 01/01/2014, referentes à saída de mercadorias (operações tributadas 

à alíquota de 18%), mas consideradas como não tributadas, sendo que os documentos fiscais do 

período foram emitidos e escriturados regularmente, conforme abaixo demonstrado: 

    

DATA                   VALOR DA DIF.      ICMS DEVIDO 

01/01/2014             R$ 64.440,48      R$ 11.599,29 

 

INFRINGÊNCIA: arts 112 e 52 do RICMS (Decreto 45.490/2000). 

Art. 52 - As alíquotas do imposto, salvo exceções previstas nos artigos 53, 54 e 55, são (Lei 
6.374/89, art. 34, caput, com alterações da Lei 10.619/00, arts. 1°, XVIII, e 2°, IV, § 1°, 4, 

e § 4°, Lei 6.556/89, art. 1°, Lei 10.991/01, art. 1°, Resoluções do Senado Federal n° 22, de 

19-05-89 e n° 95, de 13-12-96):  

I - nas operações ou prestações internas, ainda que iniciadas no exterior, 18% (dezoito 
por cento); 

(...) 

Artigo 112 - O imposto apurado na forma do artigo 87 e declarado nos termos dos artigos 
253 a 258, observado o disposto no artigo 566, poderá ser recolhido sem os acréscimos 

legais, tais como a multa prevista no artigo 528 e os juros de mora, até o dia indicado 

no Anexo IV (Lei 6.374/89, art. 59). 

 

CAPITULAÇÃO DA MULTA: art. 85, I, alínea “c”, c/c §§ 1ºda Lei nº 6.374/89. 
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SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA 

COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

DIRETORIA EXECUTIVA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE 
MULTA 

 

3ª Via Infrator 

  

NÚMERO 

5050505 

DC 

5 

DRT(C) 

II 

 PF(C) 

333 – MORUMBI 

TELEFONE 

(11)0000-0000 

ENDEREÇO DO POSTO 

Rua da Paz, 159 

MUNICÍPIO 

São Paulo 

LAVRATURA – LOGRADOURO 

Rua dos Guararapes, 330 

DATA 

02/02/2015 

HORA 

10:30 

INFRATOR – NOME 

Bate o Pé Indústria e Calçados Ltda. 

I.E. 

000.000.000.000 

CGC/RG/CPF 

99.999.999/0001-00 

CNAE 

88888-8/88 

ATIVIDADE 

Fabricação de Calçados 

ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA) 

Rua dos Sapateiros 

Nº 

230 

Complemento 

Cj. 03 

BAIRRO OU DISTRITO 

Itambé 

MUNICÍPIO 

Itapopoca 

UF 

SP 

CEP 

15015-015 

 

Art. 85 - O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela 
legislação do Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, 

fica sujeita às seguintes penalidades: 

 

I - infrações relativas ao pagamento do imposto; 

 

c) falta de pagamento do imposto nas seguintes hipóteses: emissão e/ou 

escrituração de documento fiscal de operação ou prestação tributária como não 

tributada ou isenta, erro na aplicação da alíquota, na determinação da base de 

cálculo ou erro na apuração do valor do imposto, desde que, neste caso, o 

documento tenha sido emitido e escriturado regularmente - multa equivalente a 

50% (cinquenta por cento) do valor do imposto; 

(...) 

Parágrafo 1° - A aplicação das penalidades previstas neste artigo deve ser feita sem 

prejuízo da exigência do imposto em auto de infração e das providências necessárias à 

instauração da ação penal cabível, inclusive por crime de desobediência. 

 

Continuação 

2. O débito fiscal fica sujeito a juros de mora nos termos do art. 96 da Lei 6.374/89, na 

redação dada pela Lei 10.619/00, de 19/07/00. 

3. A situação acima descrita poderá ser comunicada ao Ministério Público para providências 

penais (Portaria CAT – 05, de 17/01/2000). 

4. O Auto de Infração e Imposição de Multa permanecerá no PFC – 333, sito na Rua da Paz, 159, 
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SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA 

COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

DIRETORIA EXECUTIVA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE 
MULTA 

 

3ª Via Infrator 

  

NÚMERO 

5050505 

DC 

5 

DRT(C) 

II 

 PF(C) 

333 – MORUMBI 

TELEFONE 

(11)0000-0000 

ENDEREÇO DO POSTO 

Rua da Paz, 159 

MUNICÍPIO 

São Paulo 

LAVRATURA – LOGRADOURO 

Rua dos Guararapes, 330 

DATA 

02/02/2015 

HORA 

10:30 

INFRATOR – NOME 

Bate o Pé Indústria e Calçados Ltda. 

I.E. 

000.000.000.000 

CGC/RG/CPF 

99.999.999/0001-00 

CNAE 

88888-8/88 

ATIVIDADE 

Fabricação de Calçados 

ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA) 

Rua dos Sapateiros 

Nº 

230 

Complemento 

Cj. 03 

BAIRRO OU DISTRITO 

Itambé 

MUNICÍPIO 

Itapopoca 

UF 

SP 

CEP 

15015-015 

São Paulo/SP, aguardando a fluência do prazo regulamentar para o pagamento ou apresentação de 

defesa. 

 

 

 

TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR ESTE AUTO CONFORME “DEMONSTRATIVO DO DÉBITO FISCAL” ANEXO 

IMPOSTO 

R$ 11.599,29 

CORREÇÃO MONETÁRIA JUROS DE MORA 

R$ 1.275,92 

MULTA 

R$ 5.799,64 

TOTAL 

R$ 18.674,85 

RECEBI A 3ª VIA E CÓPIAS DE DEMONSTRATIVOS E/OU 

DOCUMENTOS 

 

EM 05/05/2015     João da Silva 

Autuado ou representante 

AFR 

Josenias Alberto 

R.G. 99.999.999-9 SSP/SP 
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Anexo II 

Súmula n. 436 do STJ 

DJ 13/05/2010 

A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito 
tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. 

Anexo III 

CARF - Processo nº 11070.722571/2014-03 

Recurso nº Voluntário Acórdão nº 3402-003.801 – 4ª Câmara / 2ª Turma Sessão de 26 de 
janeiro de 2017. 

Matéria IPI Auto de Infração (ZFM) Recorrente VONPAR REFRESCOS S.A. Recorrida 
FAZENDA NACIONAL. 

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI Período de apuração: 
01/01/2009 a 31/03/2010 IPI. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO. 
PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO. A presunção de pagamento antecipado prevista no 
art. 124, parágrafo único, III, do RIPI/2002, somente opera em relação a créditos admitidos pelo 
regulamento. Sendo ilegítimos os créditos glosados e tendo os saldos credores da escrita fiscal 
dado lugar a saldos devedores que não foram objeto de pagamento antes do exame efetuado pela 
autoridade administrativa, o prazo de decadência deve ser contato pela regra do art. 173, I, do 
CTN. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. NÃO OCORRÊNCIA. A alteração de 
critério jurídico que impede a lavratura de outro Auto de Infração diz respeito a um mesmo 
lançamento e não a lançamentos diversos, como aduzido neste caso. IPI. CRÉDITO. PRODUTOS 
ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS (ZFM)). DECISÃO JUDICIAL COISA JULGADA. 
A autoridade administrativa está adstrita a aplicar exatamente o comando determinado pelo 
Poder Judiciário, sem qualquer margem de discricionariedade. ZFM. INSUMOS. CRÉDITO FICTO 
DO ART. 6º DO DECRETO-LEI Nº 1.435/75. ISENÇÃO. AMAZÔNIA OCIDENTAL. A aquisição de 
insumos isentos, provenientes da Zona Franca de Manaus, não legitima aproveitamento de 
créditos de IPI. No art. 6º do Decreto-Lei nº 1.435/75, entende-se por “matérias-primas agrícolas 
e extrativas vegetais de produção regional”, aquelas produzidas na área da Amazônia Ocidental.  
Não se tratando os insumos de matérias-primas agrícolas e/ou extrativas vegetais de produção 
regional, não há direito ao creditamento ficto. IPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KITS DE 
CONCENTRADOS PARA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTES. Nas hipóteses em que a mercadoria 
descrita como “kit ou concentrado para refrigerantes” constitui-se de um conjunto cujas partes 
consistem em diferentes matérias-primas e produtos intermediários que só se tornam 
efetivamente uma preparação composta para elaboração de bebidas em decorrência de nova 
etapa de industrialização ocorrida no estabelecimento adquirente, cada um dos componentes 
desses “kits” deverá ser classificado no código próprio da TIPI. SUFRAMA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL 
DA MERCADORIA. Nos atos de sua competência, a SUFRAMA pode tratar os kits como se fossem 
uma mercadoria única, o que não afeta a validade desses atos para os objetivos propostos, porém 
este tratamento não prevalece para fins de Classificação Fiscal da mercadoria. (enquadramento 
na TIPI). MULTA DE OFÍCIO. INEFICÁCIA NORMATIVA DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS. 
PREVISÃO EM LEI. EXIGÊNCIA. É cabível a exigência de penalidade, nos casos em que não se 
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discute o direito ao crédito de IPI oriundo de insumos isentos, pois a empresa possui decisão 
judicial sobre o assunto. Os valores objeto de discussão abrangem exclusivamente o 
aproveitamento indevido de créditos por erro na alíquota de cálculo, prescrita pelo art. 569 do 
RIPI/2010, com espeque no art. 80 da Lei 4.502/64, com redação dada pelo art. 13 da Lei 11.448, 
de 15/06/2007, assunto em relação ao qual inexiste jurisprudência administrativa.  JUROS DE 
MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A literalidade do artigo 61, caput e §3º da Lei n. 9.430, de 1996, 
separa os débitos tributários das penalidades (multas de ofício), determinando a incidência dos 
juros só sobre os primeiros, e não sobre as segundas. Assim falta previsão legal para a incidência 
da Selic sobre a multa de ofício imposta nos autos de infração lavrados pela RFB. Recurso 
Voluntário Provido em Parte. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, em DAR 
provimento parcial ao recurso voluntário da seguinte forma: (a) por unanimidade de votos, foram 
rejeitadas as preliminares de nulidade do lançamento; (b) pelo voto de qualidade, rejeitou-se a 
preliminar de decadência e negou-se provimento quanto ao mérito. Vencidos os Conselheiros 
Carlos Augusto Daniel Neto, Diego Diniz Ribeiro, Thais de Laurentiis Galkowicz e Maysa de Sá 
Pittondo Deligne. Designado o Conselheiro Waldir Navarro Bezerra. O Conselheiro Diego Diniz 
Ribeiro deu provimento ao recurso por entender que o contribuinte estava amparado pela coisa 
julgada que garantia o direito ao aproveitamento dos créditos correspondentes à classificação 
propugnada pelo Contribuinte; (c) por maioria de votos, excluiu-se a cobrança de juros de mora 
sobre a multa de ofício na fase de liquidação administrativa do presente julgado. Vencidos os 
Conselheiros Jorge Freire, Waldir Navarro Bezerra e Maria Aparecida Martins de Paula. Designada 
a Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz. Os Conselheiros Jorge Freire, Diego Diniz Ribeiro e 
Maysa de Sá Pittondo Deligne apresentaram declarações de voto. (assinado digitalmente) Antonio 
Carlos Atulim Presidente. (assinado digitalmente) 

Anexo IV 

Conflito de Competência n. 108.446/SP 

Julgamento: 24/02/2010 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO 
FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO ART. 109, I, DA CARTA MAGNA. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 

1. O Art. 114, incisos VII, VIII e IX, da Carta Magna, por força das alterações engendradas pela 
promulgação da Emenda Constitucional n. 45/2004, respectivamente dispõem que – Compete à 
Justiça do Trabalho processar e julgar: as ações relativas às penalidades administrativas impostas 
aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações do trabalho; a execução, de ofício, das 
contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das 
sentenças que proferir; outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei. 

2. In casu, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 
objetivando o recebimento de quantia a título de contribuição previdenciária, supostamente 
devida e não recolhida aos cofres públicos, de natureza eminentemente fiscal advinda de diversas 
origens, como bem asseverado na decisão suscitante do presente conflito: “A Justiça do Trabalho 
é manifestamente incompetente para apreciação da matéria. Com efeito, a teor do art. 114, VII e 
VIII da CF, a competência para os feitos de execução fiscal é restrita a duas hipóteses específicas. 
A primeira, relativamente às penalidades administrativas aplicadas pelos órgãos de fiscalização 
do trabalho, matéria estranha à presente demanda. A segunda, concerne à cobrança de 
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contribuições previdenciárias de ofício. Ora, execuções que tais, as quais independem de 
provocação da União, são restritas às realizadas incidentalmente nos autos de reclamações 
trabalhistas e não alcançam os feitos de natureza exclusivamente fiscal, como no caso vertente. 

Registre-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, é incabível exegese ampliativa 
ou extensiva. Ademais, ainda que assim não fosse, pelo que se depreende da certidão da dívida 
ativa de fls.06/16, a pretensão engloba não só contribuições decorrentes de ações trabalhistas, 
mas também outras de origens diversas, como as devidas a terceiros (INCRA, SENAI, SESI, 
SEBRAE), o que, por si só, revela a irregularidade do procedimento adotado”. 

3. Realmente, é que, conforme decidido pela Primeira Seção no CC n. 69268/AL, “1. A 
competência da Justiça do Trabalho, conferida pelo §3º do artigo 114 da Constituição Federal, 
para executar, de ofício, as contribuições sociais que prevê, decorre de norma de exceção, a ser 
interpretada restritivamente. Nela está abrangida apenas a execução de contribuições 
previdenciárias incidentes sobre pagamentos efetuados em decorrência de sentenças proferidas 
pelo Juízo Trabalhista, única suscetível de ser desencadeada “de ofício”. 

4. Processo de execução movida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para cobrar 
contribuições sociais descontadas dos empregados e não repassadas à autarquia previdenciária, 
não está relacionado com cobrança de penalidade imposta por órgão de fiscalização das relações 
de trabalho.” (CC 69268/AL, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 
22/11/2006, DJ 11/12/2006 p. 304). 

5. A causa in foco submete-se à regra geral de competência da Justiça Federal, insculpida no 
art. 109, I, da Carta Magna de 1988, segundo a qual – Aos juízes federais compete processar e 
julgar: as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem 
interessadas na condição de rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de 
trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho (Precedentes: CC 64565, Rel. 
Ministro Luiz Fux, DJ 04.08.08; CC 093878, Rel. Min. Castro Meira, DJ 17.3.2008; CC 55540/SP, Rel. 
Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJ 26/06/2006; CC 63.643/GO, Rel. Ministro Humberto 
Martins, Primeira Seção, DJ 12/02/2007; CC 57.568/GO, Rel. Ministra Eliana Calmon, PRIMEIRA 
SEÇÃO, DJ 26/06/2006; CC 46.889/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Seção, DJ 
28/03/2005; CC 57.095/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJ 26/06/2006). 

6. A competência da Justiça Federal é definida em razão das pessoas que figuram nos polos 
da demanda (ratione personae), à luz do art. 109, I, da Carta Magna. Dessarte, restando a execução 
fiscal ajuizada pelo Instituto do Nacional do Seguro Social – INSS, entidade autárquica federal, e 
excluídas as hipóteses da competência da Justiça Laboral previstas no art. 114 da CF/88, subjaz a 
competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito principal. 

7. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do JUÍZO DA 3ª 
VARA FEDERAL DE SANTO ANDRÉ. 

Anexo V 

Conflito de Competência n. 123.855/SP 

DJ 13/03/2013 

 

SENTENÇA TRABALHISTA CONDENATÓRIA. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO RECONHECIDO. 
FALÊNCIA DO EMPREGADOR. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO UNIVERSAL. 
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. LANÇAMENTO. INEXIGIBILIDADE. SENTENÇA TRABALHISTA QUE É 
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EM SI TÍTULO EXECUTIVO. ART. 114, INC. VIII, DA CF/1988, ARTS. 832, § 3º, E 876, CAPUT E 
PARÁGRAFO ÚNICO, DA CLT E ART. 43 DA LEI N. 8.212/1991. 1. A controvérsia diz respeito ao 
inconformismo da Fazenda Nacional resultante da negativa de habilitação, em processo falimentar, 
do crédito previdenciário decorrente de verba trabalhista – a cujo pagamento a massa falida foi 
condenada -, tendo as instâncias ordinárias afastado a pretensão fazendária, afirmando inexistir 
crédito materializado em Certidão de Dívida Ativa (CDA). 2. Tradicionalmente, sempre se entendeu 
que a ocorrência do fato gerador – concreta ou presumida realização da hipótese de incidência do 
tributo, prevista de forma abstrata na lei – faz nascer a obrigação tributária, que é o vínculo jurídico 
em virtude do qual se viabiliza ao Estado constituir o crédito tributário contra o particular. Este 
(crédito tributário), à sua vez, tem como gênese o lançamento, e somente a partir de sua regular 
constituição é que o Estado poderia exigir o pagamento do tributo. 3. Porém, no que concerne aos 
débitos previdenciários resultantes de ações trabalhistas, o art. 114, inciso VIII, com a redação que 
lhe foi conferida pela EC 45/2004, estabelece a competência da Justiça do Trabalho para “a execução, 
de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a , e II, e seus acréscimos legais, 
decorrentes das sentenças que proferir”. Na mesma linha são os arts. 832, § 3º, e 876, caput e 
parágrafo único, da CLT, e art. 43 da Lei n. 8.212/1991. 4. Com efeito, a Constituição Federal quis 
criar um direito novo com a imposição de que a Justiça do Trabalho execute, de ofício, os créditos 
previdenciários resultantes diretamente da sentença proferida. Por essa ótica, a constituição do 
crédito tributário pela via administrativa do lançamento, da qual resulta um título extrajudicial 
(CDA, ex vi do art. 585, inciso VII, do CPC), não se confunde com o crédito materializado no título 
executivo judicial no qual foi reconhecida uma obrigação tributária, nascida com o fato gerador, cuja 
ocorrência se dá “na data da prestação do serviço” (art. 43, § 2º, da Lei n. 8.212/1991). 5. Assim, a 
controvérsia desata-se com a constatação de que a sentença da Justiça Laboral – que condenou o 
empregador a uma obrigação de caráter trabalhista e, por consequência, reconheceu a existência do 
fato gerador da obrigação tributária – insere-se na categoria geral de “sentença proferida no processo 
civil que reconhe[ce] a existência de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia” 
(art. 475-N, CPC), consubstanciando, ela própria, o título executivo judicial no qual subjaz o crédito 
para a Fazenda Pública. 6. Recurso especial provido para dispensar a apresentação da Certidão de 
Dívida Ativa pela Fazenda Nacional e determinar o prosseguimento do pedido de habilitação de 
crédito, como entender de direito o juízo falimentar. CC 123.855/SP, DJ 13/03/2013. 

Anexo VI 

TST-RR-648/2003-055-15-00.3 

 

DEJT 07/11/2008 

 

“RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO APÓS O TRÂNSITO EM 
JULGADO DA SENTENÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. 
PROPORCIONALIDADE ENTRE PARCELAS DE CUNHO SALARIAL E INDENIZATÓRIO. RECURSO 
DE REVISTA CONHECIDO E PROVIDO. O artigo 764,   §3 º, da CLT autoriza as partes a homologarem 
acordo que ponha termo ao processo, ainda mesmo depois de encerrado o juízo 
conciliatório.”RECURSO DE REVISTA . EXECUÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO APÓS O TRÂNSITO 
EM JULGADO DA SENTENÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. 
PROPORCIONALIDADE ENTRE PARCELAS DE CUNHO SALARIAL E INDENIZATÓRIO. RECURSO 
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DE REVISTA CONHECIDO E PROVIDO. O artigo 764,   §3 º, da CLT autoriza as partes a homologarem 
acordo que ponha termo ao processo, ainda mesmo depois de encerrado o juízo conciliatório. Caso 
essa transação ocorra após a liquidação da sentença, formará novo título executivo sobre o qual 
incidirá o recolhimento da contribuição previdenciária, consoante a disposição contida no artigo 
195, I, a, da Constituição Federal . Isto porque, de acordo com o disposto no artigo 195, I, a, da 
Constituição Federal, o fato gerador da contribuição previdenciária são rendimentos pagos ou 
creditados, a qualquer título, à pessoa física prestadora de serviço, ainda que não seja reconhecido 
vínculo empregatício. Recurso de revista conhecido e provido”. (TST-RR-648/2003-055-15-00-3, 
Min Relator Caputo Basto, pub. 07.11.2008) 

Anexo VII 

Solução de Consulta Interna Cosit/RFB n. 08/2013 

Data: 08/03/2013 

LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. 
VÍCIO FORMAL OU MATERIAL. 

Mera irregularidade na identificação do sujeito passivo que não prejudique o exercício do 
contraditório não gera nulidade do ato de lançamento. 

A ocorrência de defeito no instrumento do lançamento que configure erro de fato é 
convalidável e, por isso, anulável por vício formal. 

Apenas o erro na subsunção do fato ao critério pessoal da regra-matriz de incidência que 
configure erro de direito é vício material. 

Dispositivos Legais: arts. 10, 11 e 60 do Decreto n. 70.235, de 1972 Processo Administrativo 
Fiscal (PAF); arts. 142 e 173, II, da Lei n. 5.172, de 1966 Código Tributário Nacional (CTN). 

Anexo VIII 

REsp n. 1.130.545/RJ 

Julgamento: 22/02/2011 

 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-
C, DO CPC. TRIBUTÁRIO E PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. 
IPTU. RETIFICAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL. FATO NÃO CONHECIDO POR OCASIÃO 
DO LANÇAMENTO ANTERIOR (DIFERENÇA DA METRAGEM DO IMÓVEL CONSTANTE DO 
CADASTRO). RECADASTRAMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REVISÃO DO LANÇAMENTO. 
POSSIBILIDADE. ERRO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. 

1. A retificação de dados cadastrais do imóvel, após a constituição do crédito tributário, 
autoriza a revisão do lançamento pela autoridade administrativa (desde que não extinto o direito 
potestativo da Fazenda Pública pelo decurso do prazo decadencial), quando decorrer da 
apreciação de fato não conhecido por ocasião do lançamento anterior, ex vi do disposto no artigo 
149, inciso VIII, do CTN. 

2. O ato administrativo do lançamento tributário, devidamente notificado ao contribuinte, 
somente pode ser revisto nas hipóteses enumeradas no artigo 145, do CTN, verbis: “Art. 145. O 
lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de: I – 
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impugnação do sujeito passivo; II – recurso de ofício; III – iniciativa de ofício da autoridade 
administrativa, nos casos previstos no artigo 149.” 

3. O artigo 149, do Codex Tributário, elenca os casos em que se revela possível a revisão de ofício 
do lançamento tributário, quais sejam: 

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes 
casos: 

I – quando a lei assim o determine; II – quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na 
forma da legislação tributária; III – quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos 
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento 
formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela 
autoridade; IV – quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação 
tributária como sendo de declaração obrigatória; V – quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da 
pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte; VI – quando se comprove 
ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que 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. Parágrafo único. A revisão do 
lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.” 

4. Destarte, a revisão do lançamento tributário, como consectário do poder-dever de autotutela 
da Administração Tributária, somente pode ser exercido nas hipóteses do artigo 149, do CTN, 
observado o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário. 

5. Assim é que a revisão do lançamento tributário por erro de fato (artigo 149, inciso VIII, do 
CTN) reclama o desconhecimento de sua existência ou a impossibilidade de sua comprovação à época 
da constituição do crédito tributário. 

6. Ao revés, nas hipóteses de erro de direito (equívoco na valoração jurídica dos fatos), o ato 
administrativo de lançamento tributário revela-se imodificável, máxime em virtude do princípio da 
proteção à confiança, encartado no artigo 146, do CTN, segundo o qual “a modificação introduzida, 
de ofício ou em consequência 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”. 

7. Nesse segmento, é que a Súmula 227/TFR consolidou o entendimento de que “a mudança 
de critério jurídico adotado pelo Fisco não autoriza a revisão de lançamento”. 

8. A distinção entre o “erro de fato” (que autoriza a revisão do lançamento) e o “erro de 
direito” (hipótese que inviabiliza a revisão) é enfrentada pela doutrina, verbis: 

“Enquanto o ‘erro de fato’ é um problema intranormativo, um desajuste interno na estrutura do 
enunciado, o ‘erro de direito’ é vício de feição internormativa, um descompasso entre a norma geral 
e abstrata e a individual e concreta. Assim constitui ‘erro de fato’, por exemplo, a contingência de o 
evento ter ocorrido no território do Município ‘X’, mas estar consignado como tendo acontecido no 
Município ‘Y’ (erro de fato localizado no critério espacial), ou, ainda, quando a base de cálculo 
registrada para efeito do IPTU foi o valor do imóvel vizinho (erro de fato verificado no elemento 
quantitativo).’Erro de direito’, por sua vez, está configurado, exemplificativamente, quando a 
autoridade administrativa, em vez de exigir o ITR do proprietário do imóvel rural, entende que o 
sujeito passivo pode ser o arrendatário, ou quando, ao lavrar o lançamento relativo à contribuição 
social incidente sobre o lucro, mal interpreta a lei, elaborando seus cálculos com base no 
faturamento da empresa, ou, ainda, quando a base de cálculo de certo imposto é o valor da 
operação, acrescido do frete, mas o agente, ao lavrar o ato de lançamento, registra apenas o valor 
da operação, por assim entender a previsão legal. A distinção entre ambos é sutil, mas incisiva.” 
(Paulo de Barros Carvalho, in “Direito Tributário – Linguagem e Método”, 2ª Ed., Ed. Noeses, São 
Paulo, 2008, págs. 445/446). 



  

Módulo Incidência e Crédito Tributário 

O conteúdo desse material é de propriedade intelectual do ©IBET: é proibida sua utilização, manipulação ou reprodução, por 

pessoas estranhas e desvinculadas de suas atividades institucionais sem a devida, expressa e prévia autorização. 

 

“O erro de fato ou erro sobre o fato dar-se-ia no plano dos acontecimentos: dar por ocorrido o que não 
ocorreu. Valorar fato diverso daquele implicado na controvérsia ou no tema sob inspeção. O erro de 
direito seria, à sua vez, decorrente da escolha equivocada de um módulo normativo inservível ou não 
mais aplicável à regência da questão que estivesse sendo juridicamente considerada. Entre nós, os 
critérios jurídicos (art. 146, do CTN) reiteradamente aplicados pela Administração na feitura de 
lançamentos têm conteúdo de precedente obrigatório. Significa que tais critérios podem ser alterados 
em razão de decisão judicial ou administrativa, mas a aplicação dos novos critérios somente pode dar-
se em relação aos fatos geradores posteriores à alteração.” (Sacha Calmon Navarro Coêlho, in “Curso 
de Direito Tributário Brasileiro”, 10ª Ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2009, pág. 708). 

“O comando dispõe sobre a apreciação de fato não conhecido ou não provado à época do lançamento 
anterior. Diz-se que este lançamento teria sido perpetrado com erro de fato, ou seja, defeito que não 
depende de interpretação normativa para sua verificação. Frise-se que não se trata de qualquer ‘fato’, 
mas aquele que não foi considerado por puro desconhecimento de sua existência. Não é, portanto, 
aquele fato, já de conhecimento do Fisco, em sua inteireza, e, por reputá-lo despido de relevância, 
tenha-o deixado de lado, no momento do lançamento. Se o Fisco passa, em momento ulterior, a dar a 
um fato conhecido uma ‘relevância jurídica’, a qual não lhe havia dado, em momento pretérito, não 
será caso de apreciação de fato novo, mas de pura modificação do critério jurídico adotado no 
lançamento anterior, com fulcro no artigo 146, do CTN, (...). Neste art. 146, do CTN, prevê-se um ‘erro’ 
de valoração jurídica do fato (o tal ‘erro de direito’), que impõe a modificação quanto a fato gerador 
ocorrido posteriormente à sua ocorrência. Não perca de vista, aliás, que inexiste previsão de erro de 
direito, entre as hipóteses do art. 149, como causa permissiva de revisão de lançamento anterior.” 
(Eduardo Sabbag, in “Manual de Direito Tributário”, 1ª ed., Ed. Saraiva, pág. 707). 

9. In casu, restou assente na origem que: “Com relação à declaração de inexigibilidade da 
cobrança de IPTU progressivo relativo ao exercício de 1998, em decorrência de recadastramento, 
o bom direito conspira a favor dos contribuintes por duas fortes razões. Primeira, a dívida de IPTU 
do exercício de 1998 para com o fisco municipal se encontra quitada, subsumindo-se na moldura 
de ato jurídico perfeito e acabado, desde 13.10.1998, situação não desconstituída, até o momento, 
por nenhuma decisão judicial. 

Segunda, afigura-se impossível a revisão do lançamento no ano de 2003, ao argumento de que o 
imóvel em 1998 teve os dados cadastrais alterados em função do Projeto de Recadastramento Predial, 
depois de quitada a obrigação tributária no vencimento e dentro do exercício de 1998, pelo 
contribuinte, por ofensa ao disposto nos artigos 145 e 149, do Código Tribunal Nacional. 

Considerando que a revisão do lançamento não se deu por erro de fato, mas, por erro de 
direito, visto que o recadastramento no imóvel foi posterior ao primeiro lançamento no ano de 
1998, tendo baseado em dados corretos constantes do cadastro de imóveis do Município, estando 
o contribuinte notificado e tendo quitado, tempestivamente, o tributo, não se verifica justa causa 
para a pretensa cobrança de diferença referente a esse exercício.” 

10. Consectariamente, verifica-se que o lançamento original reportou-se à área menor do 
imóvel objeto da tributação, por desconhecimento de sua real metragem, o que ensejou a 
posterior retificação dos dados cadastrais (e não o recadastramento do imóvel), hipótese que se 
enquadra no disposto no inciso VIII, do artigo 149, do Codex Tributário, razão pela qual se impõe 
a reforma do acórdão regional, ante a higidez da revisão do lançamento tributário. 

10. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da 
Resolução STJ 08/2008. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior 
Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por 
unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os 
Srs. Ministros Castro Meira, Arnaldo Esteves Lima, Humberto Martins, Herman Benjamin, Mauro 
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Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausentes, 
justificadamente, os Srs. Ministros Hamilton Carvalhido e Eliana Calmon. 

Anexo IX 

Parecer Normativo Cosit n. 8, de 03 de setembro de 2014 

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO E RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE 
LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO 
CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES. A revisão de ofício de lançamento regularmente 
notificado, para reduzir o crédito tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local 
para crédito tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos 
incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei assim 
o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de ordem pública; erro de 
fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde que a matéria não esteja submetida aos 
órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes. A retificação de 
ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar a ser encaminhado à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada 
pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese da 
ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração. DOU 04/09/2014. 

Anexo X 

AgRg em EREsp n. 759.704/SP 

Julgamento: 28/10/2009 

 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXCLUSÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO 
ÁLCOOL (IAA) DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. NULIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE NOVO 
LANÇAMENTO.  DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. ACÓRDÃO EMBARGADO EM 
SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO DA PRIMEIRA SEÇÃO (ERESP 602.002/SP). APLICAÇÃO DA SÚMULA 
168/STJ. 1. Agravo regimental contra decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência 
(art. 266  § ,3 º ,do RISTJ). 2. Acórdão embargado em sintonia com a jurisprudência da Primeira Seção, 
no sentido de que  a exclusão do valor inconstitucionalmente adicionado a título de contribuição ao IAA da 
base de cálculo do ICMS não configura simples operação aritmética, o que enseja a nulidade da CDA ante 
a necessidade de novo lançamento. Precedente: (EREsp 602.002/SP, Rel. Ministro  Humberto Martins, 
Primeira Seção, julgado em 27/6/2007, DJ 27/8/2007). 3. Aplicação da Súmula 168/STJ: “Não cabem 
embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão 
embargado.” 4. Agravo regimental não provido. 

Anexo XI 

AgRg no AI n. 1.261.087/RJ 

Julgamento: 16/12/2010 

 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. ACÓRDÃO QUE DEFINE PELA 
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EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO E NÃO DE REVISÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DO LANÇAMENTO. 
EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ.  

1. Trata-se originariamente de mandado de segurança em que se busca a anulação de cobrança 
de IPTU.  

2. Entendimento deste Tribunal de que a mudança do lançamento tributário motivado por erro 
de direito é vedado pelo CTN. (Súmula 227/TFR).  

3. Definiu o acórdão de origem, consubstanciado no conjunto fático-probatório dos autos, pela 
legalidade da revisão dos lançamentos de IPTU ao argumento de que não ocorreu alteração do 
critério jurídico do lançamento tributário, mas sim erro de fato no desdobramento das inscrições do 
imóvel objeto da lide, conforme decisão administrativa acostada ao processado.  

4. A revisão do entendimento firmado pelo aresto de origem encontra óbice na Súmula n. 7 do 
STJ. No mesmo sentido: AgRg no REsp 685.772/MG, DJ de 17/10/2005, AgRg no AgRg no Ag. 
1.136.182/SP, DJ de 10/12/2009.  

5. Agravo regimental não provido. 

Anexo XII 

CARF – Acórdão 1401-001.727 

Julgamento: 15/09/2016 
 

(...) 

2.1. Imprestabilidade da escrituração e nulidade do lançamento 

Alega a Recorrente que diante do volume da glosa de custos, estaria equivocado o 
procedimento da fiscalização ao proceder o lançamento de ofício sobre os sistemática do lucro real, 
pois os valores glosados, sob a constatação de fraude, somam mais de 70% dos custos da empresa 
naquele exercício. Tal fato tornaria sua contabilidade imprestável e obrigaria a fiscalização proceder 
o lançamento na sistemática do lucro arbitrado. 

Sobre este ponto específico, já nos posicionamos quando da análise do recurso voluntário, no 
sentido de acatar as razões da DRJ e a fundamentação da Recorrente quanto a obrigatoriedade da 
fiscalização proceder o lançamento na sistemática de apuração do lucro arbitrado. 

Insurge-se a Contribuinte, no entanto, contra a decisão recorrida por entender que a 
alteração do regime tributário não implica simplesmente em novos cálculos, como se posicionou 
a DRJ, mas em novo lançamento. E que, reconhecido o vício na apuração da base de cálculo dos 
tributos constituídos nos autos de infração deste processo, há de se reconhecer a nulidade do 
lançamento. 

Até aqui concordamos integralmente com as conclusões dos julgadores da DRJ. Todavia, 
neste ponto, venho discordar e acolher as razões da Recorrente. A mudança para a sistemática do 
lucro arbitrado não pode ser realizada no julgamento administrativo, pressupõe procedimento 
próprio, isto é, novo lançamento tributário.  

Nas hipóteses de arbitramento, deve-se seguir a rígida observância do princípio da reserva 
legal, do qual se infere que os atos de administração tributária, dentre os quais se destaca o 
lançamento, são atos administrativos vinculados. 
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Nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, compete privativamente à 
autoridade administrativa a constituição do crédito tributário pelo lançamento.  

Art. 142. Lançamento é 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 o caso, propor a aplicação da penalidade cabível.  

O arbitramento representa um processo técnico alternativo para apuração do tributo devido. 
Tanto assim é que o artigo 148 do CTN fala em processo regular e ressalva no fim do texto a 
possibilidade de avaliação contraditória, administrativa ou judicialmente, por parte do sujeito 
passivo da obrigação tributária.  

Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, 
direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou 
preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os 
documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de 
contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial. (grifamos) 

Ao proceder o lançamento sob a sistemática do lucro real a fiscalização incidiu em erro de 
direito material. De direito porque inerente à norma aplicada e não aos fatos e material porque 
inerente ao conteúdo do lançamento e não ao procedimento) Equivocou-se com relação a norma 
jurídica aplicada ao caso concreto.  

Sobre o erro de direito já tive oportunidade de me manifestar: 

Analisando o direito como corpo de linguagem, PAULO DE BARROS CARVALHO apresenta uma solução simples, 
mas muito bem elaborada, para a delicada questão do erro de fato e do erro de direito. Segundo o autor, visto o 
fato na sua contextura de linguagem, o “erro de fato” seria um problema de utilização inadequada das técnicas 
lingüísticas de certificação do evento, verificado quando o enunciado factual não correspondesse às provas 
produzidas, enquanto o “erro de direito” seria um problema de subsunção, causado quando o enunciado 
protocolar constituído como fato jurídico busca fundamento numa norma, quando na verdade deveria buscar em 
outra. O “erro de fato” é um engano com relação aos recursos de linguagem utilizados para a produção do fato 
jurídico, é relativo às provas; aparece quando da releitura dos enunciados probatórios, nova situação jurídica, 
diferente daquela descrita pelo fato jurídico, é percebida. Já o “erro de direito” é uma confusão com relação à 
norma aplicada. É verificado quando, após a produção da norma individual e concreta constata-se que a norma 
aplicada não deveria ser aquela, mas outra. (Curso de Teoria Geral do Direito – o Constructivismo Lógico-
Semântico, p. 442) 

Caracterizado o erro de direito, constata-se um equivoco na fundamentação jurídica do 
lançamento. A norma utilizada pela fiscalização no processo de subsunção do fato e constituição 
da relação jurídica tributária não é aquela que deveria ser incidida no caso concreto. Tal equivoco 
não pode simplesmente ser corrigido pela administração, em garantia as disposições dos artigos 
supra citados, muito menos em sede de processo administrativo. Ele torna todo o procedimento 
de aplicação realizado nulo.  

É condição do lançamento, como ato administrativo vinculado, ter seu conteúdo atrelado à  

norma jurídica que lhe fundamenta. Nesse sentido é válido o esclarecimento do Prof. Eurico 
Marcos Diniz de Santi : 

Prescreve o parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional que “A atividade administrativa de 
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” É de se verificar do exposto até 
aqui que não é o ato-norma que recebe o qualificativo de vinculado, discricionário ou obrigatório: é a atividade 
que o precede, consubstanciada no suporte fáctico do fato jurídico suficiente para edição do ato-norma 
administrativo (Lançamento Tributário, p. 172 Max Limonad) 
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No caso em questão a modificação do regime jurídico de apuração, não é um mero ajuste na 
base calculada do imposto lançado, implica a incidência de nova norma jurídica.  

Aqui cabe a lição de Prof. Paulo de Barros Carvalho ao estabelecer diferença entre a norma 
geral e abstrata (regra-matriz de incidência tributária) aplicada, que fundamenta o ato de 
lançamento e a norma individual e concreta, que constitui o fato jurídico tributário e a relação 
jurídica tributária introduzida pelo ato de lançamento, como seu conteúdo. 

Eis o conteúdo ou objeto do ato jurídico administrativo do lançamento tributário: introduzir no ordenamento 
positivo uma norma individual e concreta que guarde subsunção à regra-matriz de incidência, isto é, a norma 
geral e abstrata instituidora do gravame. (Curso de Direito Tributário, p. 428. Ed. Saraiva) 

A alteração do regime jurídico de apuração do tributo do lucro real para o arbitrado, como já 
pontuamos, é um erro de direito material, acarreta alteração da norma aplicada, mais precisamente 
do critério quantitativo, base de cálculo, da regra-matriz de incidência tributária. É necessário, 
assim, a realização de outro ato de lançamento (aplicação), para que a nova norma produza efeitos 
no mundo jurídico, respeitando-se o prazo decadencial, tendo em vista que, com a alteração, a norma 
aplicada será outra e o fundamento jurídico será diferente daquele que o Contribuinte impugnou 
neste processo.  

A autuação que aqui se discute traz por fundamento legal as normas atinentes ao lucro real, 
não faz qualquer menção aos artigos 529 e 530 do RIR ou 47 da Lei no. 8.981/95, que determinam 
as situações em que o lucro arbitrado deve ocorrer. A alteração, se promovida nos moldes do 
entendimento da DRJ, procedendo-se apenas o recálculo do tributo, geraria um confronto entre a 
norma fundamento de validade do ato e seu conteúdo, divergência que, por si só, já implicaria a 
nulidade do ato dado a incompatibilidade do seu conteúdo à sua fundamentação.  

Nestes termos, dado a irregularidade do lançamento impugnado, o arbitramento demanda 
novo lançamento (regular), onde seu conteúdo esteja de acordo com a norma que lhe dá 
fundamento.  

Neste sentido já se posicionou este E. Conselho: 

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRE! Ano-calendário: 2002 GLOSA TOTAL DE 
CUSTOS E DESPESAS, NÃO CABIMENTO.. Não é cabível a glosa total de custos e/ou despesas da pessoa jurídica 
por falta de comprovação. Se a escrituração da empresa não possui lastro em documentos hábeis e idôneos, a 
sua contabilidade não se presta a apurar o lucro real, de modo que o arbitramento do lucro deve ser adotado 
como forma de apuração dos tributos devidos (1102-00.366 - 2” Turma Ordinária 16 de dezembro de 2010) 

Reconhecida a imprestabilidade da contabilidade da Contribuinte para fins de apuração da 
base de cálculo pelo lucro real, deve ser feito o arbitramento, mediante novo lançamento. 
Constituído com erro de direito material, autos de infração na forma em que foram realizados, 
devem ser anulados, não simplesmente ajustados, como entendeu a DRJ. 

Se o caso é de lucro arbitrado e não lucro real, não é possível corrigir o vício no julgamento. 
É preciso um novo lançamento adotando a sistemática do regime pelo lucro arbitrado, 
fundamentado nas normas a ele relativas. 

Neste sentido, acolho a tese recorrente de anulação do lançamento pelos vícios apontados. 

Conclusão 

Por tudo o que foi exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do Recurso de Ofício e, no que diz 
respeito ao Recurso Voluntário, dele conheço e julgo PROCEDENTE o pedido de anulação dos 
autos por vício material.  

Sala de Julgamento, 15 de setembro de 2016. 
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(documento assinado digitalmente) 

Aurora Tomazini de Carvalho – Relatora 

 

  


