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Crédito Tributário 
 

  

 

 

 

Na lição de Kiyoshi Harada, “o crédito tributário nada mais é do que a própria obrigação 

tributária principal formalizada pelo lançamento, ou seja, tornada líquida e certa pelo 

lançamento. A obrigação tributária principal consiste no pagamento de tributo ou de pena 

pecuniária. O crédito tributário nada mais é do que a conversão dessa obrigação ilíquida em 

líquida e certa, exigível no prazo do estatuído na legislação tributária. Do ponto de vista 

material, obrigação e crédito se confudem.” 

 

 

 

 

 

 

Lançamento 
 

 

 

 

 

 

 

 

É possível inferir que o lançamento possui natureza jurídica declaratória (declara a 

ocorrência do fato gerador) e constitutiva (constitui o crédito tributário). O lançamento está 

disciplinado no CTN do artigo 142 até o 150. A leitura destes é imprescindível.  

É importante dizer que o lançamento não é a única forma de se constituir o crédito 

tributário. A sentença trabalhista e a Declaração de Débitos e Créditos dos Tributos Federais 

também constituem o crédito tributário. 

Art. 139, CTN - O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a 

mesma natureza desta. 

 

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. 

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por 

objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se 

juntamente com o crédito dela decorrente. 

 

Art. 142, CTN - 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. 
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A súmula abaixo consolida importante entendimento do STJ sobre a constituição do crédito 

tributário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A característica do lançamento por homologação que merece destaque é que o 

contribuinte ou responsável, isto é, o sujeito passivo efetua o pagamento antes das atividades 

do Fisco. 

O parágrafo 4º diz respeito ao prazo da homologação, de modo que ela será tácita na 

hipótese destacada acima. 

 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - VI EXAME DE ORDEM (2011) 

A empresa Merposa S.A. cumpre regularmente as suas obrigações fiscais, especialmente 

aquelas de natureza acessória. Assim, apresentou no prazo exigido pela legislação, em 30 de 

junho de 2003, a Declaração de Contribuições e Tributos Federais informando o montante 

devido e recolhido a título de imposto de renda nos três primeiros meses de 2003. Em 30 de 

janeiro de 2010, recebeu um auto de infração exigindo um valor a maior do que havia 

declarado e recolhido. 

A esse respeito, é correto afirmar que o auto de infração é 

 a) válido, já que, de acordo com o artigo 173, I, do CTN, o Fisco Federal dispõe de cinco anos a 

contar do exercício seguinte para efetuar o lançamento. 

 b) improcedente, pois já se operou a decadência, em virtude do disposto no artigo 150, § 4º, 

do CTN. 

Súmula 436, STJ - A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o 

débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer providencia por 

parte do Fisco. 

 

Artigo 150, CTN - O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos 

tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o 

pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato 

em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim 

exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. 

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da 

ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública 

se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e 

definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, 

fraude ou simulação. 
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 c) válido, pois, se a declaração apresentada não refletia o montante efetivamente devido, 

trata-se de caso de dolo ou má-fé, razão pela qual não se aplica a disposição do artigo 150, § 

4º, do CTN. 

 d) improcedente, pois, após a apresentação da Declaração de Contribuições e Tributos 

Federais, o Fisco somente poderia exigir o tributo declarado e não pago, uma vez que o tributo 

estava sujeito à modalidade de autolançamento. 

Gabarito: B 

 

Suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário 
 

 

 

 

 

 

O crédito tributário constituído é aquele formalizado pelo lançamento.  

 

 

 

 

 

O crédito tributário constituído é aquele formalizado pelo lançamento. 

 

 

 

 

 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 

responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas 

garantias. 

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 

VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa 

ou redução de penalidades. 

 

Artigos do 
CTN

Suspensão 151

Extinção 156

Exclusão 175
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Suspensão da exigibilidade do crédito tributário 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

O artigo 151 do CTN elenca as possibilidades de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 

 

 

 

 

 

 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - IX EXAME DE ORDEM (2012) 

Um contribuinte, ao impetrar mandado de segurança contra ato praticado por 

determinada autoridade coatora, obteve medida liminar deferida pelo competente Juízo no 

sentido de autorizá-lo a se abster do pagamento de determinado tributo, com base em suposta 

inconstitucionalidade da lei instituidora da respectiva exação combatida. Nesse caso, de 

acordo com as regras contidas no Código Tributário Nacional, a hipótese é de: 

 a) suspensão do crédito tributário. 

 b) extinção do crédito tributário. 

Art. 151. 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. 

 

     Art. 140. As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão ou 

seus efeitos, ou as garantias ou os privilégios a ele atribuídos, ou que excluem sua 

exigibilidade não afetam a obrigação tributária que lhe deu origem. 
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 c) exclusão do crédito tributário. 

 d) preferência do crédito tributário. 

Gabarito: A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - XV EXAME DE ORDEM (2014) 

O Fisco do estado “X” lavrou auto de infração contra a pessoa jurídica “Y” para cobrar ICMS 

sobre a remessa de mercadorias entre a matriz e a filial dessa empresa, ambas localizadas no 

referido estado. A empresa “Y” impetrou, então, mandado de segurança objetivando ver 

reconhecido seu direito líquido e certo ao não recolhimento do ICMS naquela operação. 

Pleiteou também medida liminar. Assinale a opção que pode, validamente, ser objeto do 

pedido de liminar formulado pela pessoa jurídica Y. 

 a)  Extinção do crédito tributário. 

 b)  Exclusão de crédito tributário. 

 c)  Constituição do crédito tributário. 

 d)  Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 

Gabarito: D 

Causas que 
suspendem a 

exigibilidade do CT

Impedem o início ou 
prosseguimento da 
cobrança do tributo 

(exigibilidade)

Não impedem o 
lançamento

Não afetam a 
obrigação tributária

Não dispensam o 
cumprimento das 

obrigações acessórias
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Moratória 
Na lição de Ricardo Alexandre, a moratória é a dilação de prazo para pagamento do 

tributo, podendo ser concedido direta e genericamente por lei (caráter geral – CTN, art. 512, 

I) ou por ato administrativo declaratório do cumprimento dos requisitos previstos em lei 

(caráter individual – CTN, ART. 152, II). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Na moratória concedida em caráter geral, a lei objetivamente dilata o prazo para o 

pagamento do tributo, beneficiando a generalidade dos sujeitos passivos, sem necessidade da 

comprovação por parte destes de alguma característica pessoal especial. 

Como exemplo, imagine-se o caso de a União, em face dos efeitos de uma crise 

econômica, editar ei dilatando por um mês os prazos para pagamento da Contribuição para 

Financiamento da Seguridade Social – Cofins, beneficiando todos os sujeitos passivos do 

tributo. 

Já na moratória concedida em caráter individual, a lei restringe a abrangência do 

benefício às pessoas que preencham determinados requisitos, de forma que o gozo dependerá 

de requerimento formulado à Administração Tributária no qual se comprove o cumprimento 

dos pressupostos legais. É nesta hipótese que o reconhecimento do benefício se dará 

mediante ato administrativo declaratório (despacho administrativo, na terminologia adotada 

pelo CTN). 

Como exemplo, suponha-se que a União tome conhecimento de que excepcionais 

temperaturas elevadas na Serra Gaúcha fizeram com que parte das videiras brotasse no 

inverno, sendo posteriormente dizimadas por uma friagem de primavera, gerando elevados 

prejuízos aos produtores de vinho. Como ajuda oficial em favor dos prejudicados, a União 

edita lei concedendo aos produtores de vinho cujas culturas sejam localizadas na Serra 

Gaúcha a dilação por seis meses do prazo para pagamento das obrigações tributárias federais.  

 A moratória do artigo 152, I, a é a moratória autônoma. 

Art. 152. A moratória somente pode ser concedida: 

I - em caráter geral: 

a) pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira; 

b) pela União, quanto a tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, 

quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal e às obrigações de 

direito privado; 

II - em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por lei 

nas condições do inciso anterior. 

Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade 

à determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou a 

determinada classe ou categoria de sujeitos passivos. 
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 A moratória do artigo 152, I, b é a moratória heterônoma. 

 

O artigo abaixo trata da concessão da moratória em caráter individual. É importante 

ressaltar a hipótese que se faz presente no parágrafo único que diz respeito aos casos de 

dolo ou simulação aludidos no inciso I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcelamento 
Trata-se do benefício que o credor concede ao devedor no sentido de prorrogar o prazo 

para pagamento da dívida em mais de uma prestação. O entendimento doutrinário é de que 

não há diferença entre parcelamento e moratória em prestações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Art. 155. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e será 

revogado de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer 

as condições ou não cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, 

cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora: 

I - com imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo ou simulação do beneficiado, ou de 

terceiro em benefício daquele; 

II - sem imposição de penalidade, nos demais casos. 

Parágrafo único. No caso do inciso I deste artigo, o tempo decorrido entre a concessão da 

moratória e sua revogação não se computa para efeito da prescrição do direito à cobrança do 

crédito; no caso do inciso II deste artigo, a revogação só pode ocorrer antes de prescrito o referido 

direito. 

 

   Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição 

estabelecidas em lei específica.   

        § 1o Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito 

tributário não exclui a incidência de juros e multas.   

        § 2o Aplicam-se, subsidiariamente, ao parcelamento as disposições 

desta Lei, relativas à moratória.   

       § 3o Lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos 

créditos tributários do devedor em recuperação judicial.  

        § 4o A inexistência da lei específica a que se refere o § 3o deste artigo 

importa na aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da 

Federação ao devedor em recuperação judicial, não podendo, neste caso, 

ser o prazo de parcelamento inferior ao concedido pela lei federal 

específica.  
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Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - VI EXAME DE ORDEM (2011) 

Determinado contribuinte, devedor de tributo, obtém o seu parcelamento e vem 

efetuando o pagamento conforme deferido. Apesar disso, sofre processo de execução fiscal 

para a cobrança do referido tributo. 

Nos embargos de devedor, o contribuinte poderá alegar 

 a) a carência da execução fiscal, em face da novação da dívida, que teria perdido a sua natureza 

tributária pelo seu parcelamento. 

 b) a improcedência da execução fiscal, por iliquidez do título exequendo, pelo fato de que 

parte da dívida já foi paga. 

 c) o reconhecimento do direito apenas parcial à execução fiscal, por parte do Fisco, em face 

da existência de saldo devedor do parcelamento. 

 d) a carência da execução fiscal em face da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 

Gabarito: D 

Extinção do Crédito Tributário 
O Código Tributário Nacional trata das causas de extinção da exigibilidade do crédito 

tributário a partir do artigo 156. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: 

I - o pagamento; 

II - a compensação; 

III - a transação; 

IV - remissão; 

V - a prescrição e a decadência; 

VI - a conversão de depósito em renda; 

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 
4º; 

VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do artigo 164; 

IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa 
ser objeto de ação anulatória; 

X - a decisão judicial passada em julgado. 

XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei.  (Incluído pela Lcp nº 104, 
de 2001) 

Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação 

da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp104.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp104.htm
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Pagamento (artigos 157 a 169, CTN) 
 

 

A leitura do artigo acima traz o entendimento que o pagamento da multa não desobriga 

o contribuinte do pagamento do tributo. 

  

 

 

Cabe mencionar que o devedor procurar o credor até que o vencimento da obrigação. 

Trata-se de uma dívida portável. 

 

 

 

 

 

 

Dessa forma, é possível que sejam concedidos descontos por meio da antecipação do 

pagamento. Hipótese comum em IPVA e IPTU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 157. A imposição de penalidade não ilide o pagamento integral do crédito tributário. 

 

Art. 159. Quando a legislação tributária não dispuser a respeito, o pagamento é efetuado na 

repartição competente do domicílio do sujeito passivo. 

 

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

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

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

condições que estabeleça. 

 

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

com a mesma pessoa jurídica de direito público, relativos ao mesmo ou a diferentes tributos ou 

provenientes de penalidade pecuniária ou juros de mora, a autoridade administrativa competente 

para receber o pagamento determinará a respectiva imputação, obedecidas as seguintes regras, na 

ordem em que enumeradas: 

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

responsabilidade tributária; 

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

III - na ordem crescente dos prazos de prescrição; 

        IV - na ordem decrescente dos montantes. 
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Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - XVI EXAME DE ORDEM (2015) 

Determinado contribuinte verificou a existência de débitos vencidos de Imposto 

sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e da taxa de coleta de lixo com o 

Município M. Os dois tributos são relativos ao ano-calendário de 2012 e se referem ao imóvel 

onde reside. O contribuinte pagou ao Município M montante insuficiente para a quitação de 

ambos os tributos. 

 Diante de tais débitos, a autoridade administrativa municipal que recebeu o pagamento 

 a) determinará, primeiramente, a imputação do pagamento à taxa e, posteriormente, ao 

imposto. 

 b) determinará o pagamento na ordem decrescente dos prazos prescricionais. 

 c) determinará o pagamento na ordem crescente dos montantes. 

 d) determinará, primeiramente, a imputação do pagamento ao imposto e, posteriormente, à 

taxa. 

Gabarito: A 

 

Pagamento Indevido (artigos 165 a 169, CTN) 
A leitura dos artigos é imprescindível. 

 

 

 

 

 

De acordo com Alexandre Mazza, havendo pagamento a maior ou realizado 

indevidamente, como nos casos de erro na identificação do sujeito passivo ou de falha na 

determinação da alíquota aplicável, o devedor tem direito à restituição integral dos valores 

pagos, desde que o faça dentro do prazo de cinco anos.  

 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - VIII EXAME DE ORDEM (2012) 

O Sr. Afrânio dos Santos, administrador da empresa “X”, que atua no ramo 

industrial, percebeu ter efetuado pagamento do IPI maior que o efetivamente devido, ao longo 

de certo período. 

Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência 

do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido 

o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este 

expressamente autorizado a recebê-la. 
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Com base no cenário acima, para fins de aconselhar o administrador acerca da possibilidade 

de obtenção da restituição do montante recolhido a maior, assinale a afirmativa correta. 

 a) Não é possível a restituição, pois o pagamento foi espontâneo, incidindo a máxima “quem 

paga mal paga duas vezes”. 

 b) Não é possível a restituição, pois, embora pago indevidamente, não cabe restituição de 

tributo indireto. 

c) Cabe apenas pedido administrativo de restituição, em razão do pagamento indevido. 

 d) Cabe pedido judicial de repetição de indébito, desde que a empresa comprove ter assumido 

o referido encargo, sem tê‐lo transferido a terceiro. 

Gabarito: D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O artigo 168 afirma que o prazo para pleitear restituição pelo pagamento indevido 

extingue-se em 5 anos, contadas as hipóteses presentes nos incisos I e II. 

 

 

 

 

 

 

 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - XIII EXAME DE ORDEM (2014) 

A pessoa jurídica XYZ Participações S.A., ao verificar que havia recolhido a maior o Imposto 

sobre a Renda de Pessoas Jurídicas - IRPJ - dos últimos dois anos, peticionou 

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo 

de 5 (cinco) anos, contados: 

I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito 

tributário; (Vide art 3 da LCp nº 118, de 2005) 

II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a 

decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha 

reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória. 

 

Art. 169. Prescreve em dois anos a ação anulatória da decisão 

administrativa que denegar a restituição. 

        Parágrafo único. O prazo de prescrição é interrompido pelo início 

da ação judicial, recomeçando o seu curso, por metade, a partir da 

data da intimação validamente feita ao representante judicial da 

Fazenda Pública interessada. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp118.htm#art3
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administrativamente, requerendo a repetição do indébito. No entanto, a Receita Federal do 

Brasil negou o pedido administrativo. 

Sobre a hipótese, assinale a afirmativa correta. 

 a) O prazo para o contribuinte ajuizar ação anulatória é de 2 (dois) anos, a contar da data da 

decisão administrativa que indeferiu o pedido de repetição. 

 b) O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 10 (dez) anos, 

contados do pagamento espontâneo de tributo a maior. 

 c) Para que o contribuinte assegure seu direito à restituição do indébito tributário, é 

necessário o prévio protesto. 

 d) O contribuinte somente poderá receber o indébito reconhecido por ação ordinária por 

meio de precatório, não sendo possível o recebimento via compensação tributária. 

Gabarito: A 

 

Compensação 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na lição de Alexandre Mazza, compensação é um abatimento da menor dívida em 

relação à maior na hipótese de duas pessoas possuírem créditos recíprocos. 

Por exemplo. Se eu devo R$ 100,00 (cem reais) a João, que por sua vez me deve R$ 

30,00 (trinta reais), a compensação promove o desconto do menor valor (R$ 30,00), 

extinguindo a obrigação inferior, e mantendo somente minha dívida de R$ 70,00 abatido o 

menor valor. 

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação 

em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de 

créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito 

passivo contra a Fazenda pública.  

Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para 

os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar 

redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo 

a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento. 

 

  Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de 

contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva 

decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp nº 104, de 2001) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp104.htm


Direito Tributário – Crédito Tributário  

15 
    

No Direito Tributário a situação mais frequente ocorre quando o contribuinte paga 

tributo a maior, ou indevidamente, para determinada pessoa federativa. O crédito que o 

contribuinte passa a ter frente ao Fisco poderia ser subtraído, nos termos da lei, de outros 

montantes devidos. 

É possível inferir a partir do artigo 170-A que o CTN estabelece três condições gerais 

para a compensação de tributos no Brasil, a saber: lei específica autorizando, liquidez e certeza 

dos créditos e identidade de partes.  

Transação 

 
 

 

 

 

 

 

A transação é uma hipótese rara no Direito Tributário.  Pode ser definida como a forma 

de extinção das obrigações que ocorre no momento em que credores e devedores concordam 

em abrir mão de vantagens recíprocas. 

Remissão 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A remissão é conceituada como o perdão (podendo ser total ou parcial) da dívida 

tributária. E está prevista no artigo supracitado. É importante ressaltar que é um benefício 

raro, visto que precisa de lei específica de órgão competente para que seja instituído. 

 

        Art. 171. A lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e 

passivo da obrigação tributária celebrar transação que, mediante concessões 

mútuas, importe em determinação de litígio e conseqüente extinção de crédito 

tributário. 

        Parágrafo único. A lei indicará a autoridade competente para autorizar a 

transação em cada caso. 

 

Art. 172. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho 

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

I - à situação econômica do sujeito passivo; 

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

III - à diminuta importância do crédito tributário; 

IV - a considerações de eqüidade, em relação com as características pessoais ou materiais do 

caso; 

Parágrafo único. O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, 

quando cabível, o disposto no artigo 155. 
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Decadência 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Na precisa lição de Alexandre Mazza, decadência tributária é a perda do direito de constituir 

o crédito tributário que ocorre se o Fisco não exercê-lo dentro do prazo legal.  

 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - VII EXAME DE ORDEM (2012) 

A expiração do prazo legal para lançamento de um tributo, sem que a autoridade 

administrativa fiscal competente o tenha constituído, caracteriza hipótese de 

 a) remissão. 

 b) prescrição. 

 c) decadência. 

 d) transação. 

Gabarito: C (artigo 173 + artigo 150, § 4º) 

 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 

(cinco) anos, contados: 

        I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 

efetuado; 

        II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o 

lançamento anteriormente efetuado. 

        Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o 

decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do 

crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória 

indispensável ao lançamento. 
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Prescrição 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Alexandre Mazza, prescrição é a causa de extinção do crédito tributário que 

ocorre quando a Fazenda Pública deixa escoar o prazo para propositura de ação de execução 

fiscal.  

Como o art. 156, V, do CTN trata da prescrição como causa de extinção do próprio crédito 

tributário, e não uma simples perda da faculdade processual de acionar o Judiciário para 

exercer o direito de cobrança, se o contribuinte realiza pagamento de dívida prescrita ou 

decaída terá direito à repetição do indébito 

É importante ressaltar que a prescrição tributária é diferente da prescrição do Direito Civil 

(artigo 189, CC). 

Além disso, a só há de se falar em prescrição após a constituição definitiva do crédito 

tributário (no intuito de identificar o termo inicial do prazo prescricional). Antes desta, trata-

se de decadência.  

 

Art. 174. 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; (Redação 

dada pela Lcp nº 118, de 2005) 

        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. 

 

        Art. 156. Extinguem o crédito tributário: 

        V - a prescrição e a decadência; 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp118.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp118.htm#art1
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Exclusão do Crédito Tributário (artigos 175 ao 182, CTN) 

 
De acordo com Ricardo Alexandre, excluir o crédito tributário significa impedir a sua 

constituição. Trata-se de situações em que, não obstante a ocorrência do fato gerador e o 

consequente nascimento da obrigação tributária, não pode haver lançamento, de forma que 

não surgirá crédito tributário, não existindo, portanto, obrigação de pagamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

É necessário ter atenção para não confundir isenção com imunidade devido ao fato de 

nas duas possibilidades o contribuinte não pagar o tributo. O que diferencia os dois institutos 

é o fato de na imunidade ocorrer a limitação constitucional o exercício da competência 

tributário, ao passo que a isenção dispensa o contribuinte do pagamento do tributo. 

No mesmo sentido, cumpre ressaltar a diferenciação entre remissão e anistia. Na 

remissão temos a extinção integral do crédito tributário, enquanto na anistia são excluídas 

apenas as infrações tributárias, como por exemplo, as multas, e o montante do tributo é 

conservado. 

Na exclusão do crédito tributário, ocorre o fato gerador e surge a obrigação tributária, 

mas o lançamento é impedido pela lei, ou seja, não surge o crédito tributário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Art. 175. Excluem o crédito tributário: 

        I - a isenção; 

        II - a anistia. 

        Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa 

o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da 

obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela conseqüente. 

 

        Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente 

de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os 

tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração. 
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Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - IX EXAME DE ORDEM (2012) 

Determinado Município, mediante edição do Decreto n. “X”, publicado em 

12/11/2011, estabeleceu isenção do IPTU outorgada pessoalmente aos contribuintes com 

comprovada deficiência física, cujos requisitos para gozo do benefício fiscal estariam previstos 

no respectivo Decreto Municipal. 

Com base no caso apresentado, assinale a afirmativa correta. 

 a) O decreto conforma-se com a ordem jurídica tributária em vigor. 

 b) O decreto é inconstitucional, visto ferir o princípio da isonomia. 

 c) O decreto é inconstitucional, eis que somente a lei poderia criar esta isenção. 

 d) O decreto é ilegal, pois a isenção não foi atribuída por lei complementar. 

Gabarito: C 

 Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - IX EXAME DE ORDEM (2012) 

Determinada lei prevê que certo grupo de eletrodomésticos não ficará sujeito à 

tributação do IPI, durante o exercício financeiro seguinte. O benefício fiscal em questão 

configura. 

 a) imunidade. 

 b) remissão. 

 c) isenção. 

 d) anistia. 

Gabarito: C 

            

 Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - XVIII EXAME DE ORDEM (2015) 

Prefeito de um determinado município resolveu conceder isenção de IPTU, por 10 (dez) anos, 

a proprietários de imóveis que sejam portadores de deficiência e que realizem investimento 

nas condições de acessibilidade de suas propriedades. 

Com base na situação apresentada, assinale a afirmativa correta. 

 a)  É possível que o município institua a isenção por meio de decreto. 

 b)  Tal isenção constitui caso de suspensão da exigibilidade daqueles créditos tributários. 



Direito Tributário – Crédito Tributário  

20 
    

 c)  Somente por meio de lei específica municipal pode ser concedida isenção de IPTU. 

 d)  A isenção concedida em função de determinadas condições, como é o caso, pode ser 

revogada a qualquer tempo. 

Gabarito: C 

 

 

 

 

 

 

Segundo Alexandre Mazza, a ressalva do artigo acima estabelece hipótese de ultra-

atividade da lei tributária, na medida em que se a isenção for condicionada e dada por tempo 

determinado, o contribuinte que cumprir a condição tem direito adquirido ao benefício fiscal 

pelo prazo prometido, ainda que a lei seja revogada.  

É importante fazer a leitura do artigo abaixo para complementar o entendimento do 

artigo 178. 

 

 

 

 

 

 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - XVI EXAME DE ORDEM (2015) 

A União concedeu isenção, pelo prazo de cinco anos, da Contribuição para o Financiamento 

da Seguridade Social (COFINS) para as indústrias de veículos automotores terrestres que 

cumprissem determinadas condições. 

Sobre a isenção tributária, é possível afirmar que 

 a) as indústrias de aviação podem requerer a fruição do benefício, pois a norma que concede 

isenção deve ser interpretada extensivamente. 

 b) a União poderá, a qualquer tempo, revogar ou modificar a isenção concedida. 

 c) a isenção da COFINS pode ser concedida mediante decreto, desde que a norma seja 

específica. 

Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de 

determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a 

qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.  

        Art. 104. Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que 

ocorra a sua publicação os dispositivos de lei, referentes a impostos sobre o 

patrimônio ou a renda: 

        III - que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira 

mais favorável ao contribuinte, e observado o disposto no artigo 178. 
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 d) as indústrias de veículos automotores terrestres não estão dispensadas do cumprimento 

das obrigações acessórias, pois elas são independentes da existência da obrigação principal. 

Gabarito: D 

Sobre a hipótese de suprimir isenções tributárias concedidas sob condição onerosa, 

faz-se necessária a leitura da súmula 544 do STF: 

 

 

 

 

 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - XVII EXAME DE ORDEM (2015) 

A pessoa jurídica X foi contemplada com isenção do Imposto sobre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana (IPTU) do imóvel utilizado para suas atividades comerciais. A 

referida isenção foi concedida pelo prazo de 5 (cinco) anos e sob a condição de que o imóvel 

seja utilizado para a produção de artesanato regional. 

Com base no caso apresentado, sobre a referida isenção assinale a opção correta. 

 a) Poderá ser suprimida por lei, a qualquer tempo, ainda que o contribuinte atenda à condição 

de utilizar o imóvel para a produção de artesanato regional. 

 b) Não poderá ser suprimida no prazo de 5 (cinco) anos, caso o contribuinte cumpra a condição 

de utilizar o imóvel para a produção de artesanato regional. 

 c) Não poderá ser suprimida no prazo de 5 (cinco) anos, ainda que o contribuinte utilize o 

imóvel para a realização de atividades comerciais diversas da produção de artesanato 

regional. 

 d) Poderá ser suprimida por decreto, a qualquer tempo, ainda que o contribuinte cumpra a 

condição de utilizar o imóvel para a produção de artesanato regional. 

Gabarito: B 

 

 

 

 

 

SÚMULA 544, STF - Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não 

podem ser livremente suprimidas. 

 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=554.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
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A leitura do artigo 179 é importante para o aluno entender a hipótese da isenção não 

ser concedida em caráter geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda sobre anistia, de acordo com Ricardo Alexandre, trata-se do perdão legal de 

infrações, tendo como consequência a proibição de que sejam lançadas as respectivas 

penalidades pecuniárias.  

É por servir como impeditivo do procedimento administrativo de lançamento que a 

anistia é incluída como hipótese de exclusão de crédito tributário.  

No artigo 181 estão presentes as possibilidades de concessão da anistia.  

 

 Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por 

despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova 

do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato 

para sua concessão. 

        § 1º Tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, o despacho referido neste 

artigo será renovado antes da expiração de cada período, cessando automaticamente os seus 

efeitos a partir do primeiro dia do período para o qual o interessado deixar de promover a 

continuidade do reconhecimento da isenção. 

        § 2º O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, quando 

cabível, o disposto no artigo 155. 

 

     Art. 180. A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas 

anteriormente à vigência da lei que a concede, não se aplicando: 

        I - aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções e aos que, 

mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação 

pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele; 

        II - salvo disposição em contrário, às infrações resultantes de conluio entre 

duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas. 
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Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - IX EXAME DE ORDEM (2012) 

Com relação à anistia, segundo o Código Tributário Nacional, assinale a afirmativa correta. 

a) Abrange as infrações cometidas anteriormente e posteriormente à vigência da lei que a 

institui, desde que o contribuinte comprove os requisitos para sua obtenção. 

b) Pode ser concedida sob condição do pagamento de tributo no prazo fixado pela lei que a 

conceder, ou cuja fixação seja atribuída pela mesma lei à autoridade administrativa. 

c) Só pode ser concedida limitadamente à determinada região do território da entidade 

tributante, em função de condições a ela peculiares. 

d) Abrange os atos praticados com dolo, fraude ou simulação pelo contribuinte, desde que este 

venha a confessá-los. 

Gabarito B 

 

 

 

 

 

Sobre o artigo 182 é possível estabelecer um paralelo com o artigo 179 versa sobre isenção. 

O quadro abaixo reforça a importância de não confundir institutos. 

Art. 181. A anistia pode ser concedida: 

I - em caráter geral; 

II - limitadamente: 

a) às infrações da legislação relativa a determinado tributo; 

b) às infrações punidas com penalidades pecuniárias até determinado montante, conjugadas ou 

não com penalidades de outra natureza; 

c) a determinada região do território da entidade tributante, em função de condições a ela 

peculiares; 

d) sob condição do pagamento de tributo no prazo fixado pela lei que a conceder, ou cuja fixação 

seja atribuída pela mesma lei à autoridade administrativa. 

 

 Art. 182. A anistia, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por 

despacho da autoridade administrativa, em requerimento com a qual o interessado faça prova do 

preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão. 

        Parágrafo único. O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, 

quando cabível, o disposto no artigo 155. 
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Garantias e privilégios do crédito tributário (artigos 183 ao 193, 

CTN) 
De acordo com Ricardo Alexandre, a enumeração das garantias que o CTN atribui ao 

crédito tributário não exclui outras que estejam expressamente previstas em lei, em função 

da natureza ou das características do tributo a que se refiram (art 183, CTN). A lista, portanto, 

não é taxativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Alexandre Mazza, de acordo com o art. 184 do CTN, respondem pelo pagamento 

do crédito tributário todos os bens e as rendas do sujeito passivo, seu espólio ou massa falida, 

inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, 

exceto os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis. 

Não confundir

Isenção
Dispensa legal de 

pagamento do 
tributo devido

Anistia
Perdão legal de 

infrações já 
praticadas

Imunidade Prevista na CF 

Art. 184. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, que sejam previstos 

em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas, de 

qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os 

gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a 

data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a 

lei declare absolutamente impenhoráveis. 

 Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por 

sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como 

dívida ativa. 

        Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo 

devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita 
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O referido dispositivo consagra a regra geral de que a integralidade do patrimônio do 

devedor é a maior garantia que o Fisco tem para satisfazer os créditos de natureza tributária, 

razão pela qual existe uma presunção relativa de fraude na alienação ou oneração de bens do 

devedor após a inscrição do crédito em dívida ativa se não tiver sido reservado patrimônio 

suficiente para saldar os valores devidos (art. 185 do CTN) 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - VI EXAME DE ORDEM (2011) 

Fulano de Araújo, proprietário de um único imóvel em que reside com sua esposa, no 

Município do Rio de Janeiro, é réu em ação de execução fiscal promovida pela Fazenda Pública 

Municipal por falta de pagamento do IPTU. Tendo em vista as disposições gerais contidas no 

Código Tributário Nacional acerca do crédito tributário, assinale a alternativa correta. 

 a) O imóvel residencial próprio do casal é impenhorável, não devendo responder por qualquer 

tipo de dívida. 

 b) Os bens e rendas do sujeito passivo respondem pelo pagamento de todo crédito de 

natureza tributária, sem comportar exceções. 

 c) Bens gravados por ônus real ou por cláusulas de inalienabilidade não podem ser alcançados 

para saldar dívidas tributárias. 

 d) A impenhorabilidade do bem de família não é oponível em face da cobrança do Imposto 

Predial Territorial Urbano. 

Gabarito: D (artigo 184, CTN + artigos 1º e 3º da Lei 8009/1990) 

 

Preferência do crédito tributário 
A legislação deve estabelecer critérios de preferência do crédito tributário. Dessa 

forma, torna-se possível entender quais credores tem a preferência diante dos demais na 

hipótese de insolvência do devedor. Sendo assim, é importante a leitura do artigo seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de 

sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de 

trabalho.   

        Parágrafo único. Na falência:  

        I – o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou às importâncias passíveis 

de restituição, nos termos da lei     falimentar, nem aos créditos com garantia real, no limite do 

valor do bem gravado;  

        II – a lei poderá estabelecer limites e condições para a preferência dos créditos decorrentes da 

legislação do trabalho; e  

        III – a multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados.   
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É importante que o artigo acima seja lido junto com os artigos 83 e 84 da Lei 11.105/05. 

A regra é que o crédito tributário vem atrás apenas dos trabalhistas e acidentários do 

trabalho.  

Entretanto, no caso da falência estão à frente do crédito tributário os incisos I e II do 

inciso 83 da Lei 11.105/05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 
 

FGV – XIX EXAME DE ORDEM (2016) 

A falência da sociedade XYZ Ltda. foi decretada em 5/6/2014. Nessa data, a pessoa jurídica já 

possuía dois imóveis hipotecados para garantia de dívidas diversas. A União tem créditos 

tributários a receber da sociedade, inscritos em dívida ativa em abril de 2013. 

Baseado nos fatos narrados, assinale a afirmativa correta.   

  a) A União tem direito de preferência sobre todo e qualquer credor, porque o crédito 

tributário foi inscrito em dívida ativa antes da decretação da falência.   

  b) A União tem direito de preferência sobre os credores com garantia real, pois o crédito 

tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição.  

  c) A União tem de respeitar a preferência dos credores hipotecários, no limite do valor dos 

bens gravados.  

  d) A União tem de respeitar a preferência dos credores hipotecários, no limite do valor das 

dívidas garantidas pelas hipotecas.   

Gabarito: C 

  Art. 83 da Lei 11105/05. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem: 

        I – os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento e cinqüenta) salários-

mínimos por credor, e os decorrentes de acidentes de trabalho; 

        II - créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado; 

        III – créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de constituição, excetuadas 

as multas tributárias; 
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Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB 

FGV - II EXAME DE ORDEM (2010) 

Delta Ltda. teve sua falência decretada em 11/01/2010. Delta possuía um imóvel 

hipotecado ao Banco Junior S/A, em garanti a de dívida no valor de R$ 1.000.000,00 O imóvel 

está avaliado em R$ 1.200.000,00. 

A Fazenda Pública Estadual tem créditos a receber de Delta Ltda. relacionados ao ICMS não 

pago de vendas ocorridas em 03/01/2008. 

Com base no exposto acima, assinale a afirmativa correta. 

a) A Fazenda tem direito de preferência sobre o credor com garanti a real, em virtude de seus 

privilégios. 

b) A Fazenda não pode executar o bem, em função de ter havido a quebra da empresa, 

prevalecendo o crédito com garanti a real. 

c) A Fazenda tem direito de preferência uma vez que a dívida tributária é anterior à hipoteca. 

d) A Fazenda respeitará a preferência do credor hipotecário, nos limites do valor do crédito 

garanti do pela hipoteca. 

Gabarito: D 

 

Concurso de preferências entre pessoas jurídicas de direito público 
  

 

 

 

 

 

 

 

O artigo 187 trata da hipótese do sujeito passivo ter débitos tributários com diferentes 

entes federativos. Sendo assim, o parágrafo único estabelece uma ordem de preferência. 

 

 

 

Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou 

habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou 

arrolamento.        Parágrafo único. O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas 

jurídicas de direito público, na seguinte ordem: 

        I - União; 

        II - Estados, Distrito Federal e Territórios, conjuntamente e pró rata; 

        III - Municípios, conjuntamente e pró rata. 
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#Dicamaster 

Dívida ativa (artigos 201 a 204 do CTN) 

Repartição das Receitas Tributárias (artigos 157 a 162 da CF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se não puder voar, corra. 

Se não puder correr, ande. 

Se não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer 

jeito. 

(Martin Luther King Jr.) 


