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MENSAGEM DO PROF. LEONARDO BRANCO SOBRE ESTE CURSO
Eu resolvi disponibilizar integralmente um semestre inteiro de curso porque achei errado manter em meu computador aulas
que poderiam, por meio da Internet, chegar a mais pessoas e ajudar a divulgação científica do Direito Tributário no Brasil.
Apesar de ser professor, e viver do Direito, viver de dar aulas, cobrando justamente para compartilhar o conhecimento, eu não quis receber
nem um centavo por este conteúdo porque eu percebi que, assim, eu poderia levar estas aulas para mais pessoas e, sobretudo, para quem não
tem condições de pagar por um curso como este.
Decidi fazer isso, sobretudo, pensando no S. que me escreveu dizendo que havia perdido o emprego na pandemia e que por isso precisaria
trancar a faculdade. Mas eu quero dizer que este curso, feito da maneira como eu gostaria de ter sido apresentado ao Direito Tributário, é para
muitas pessoas.
É para o aluno que faltou naquele dia na Faculdade e quer repor a aula. É para quem não entendeu um ponto que o professor explicou e quer
ver de novo a explicação do tema. É para quem estava na aula, pensando na namorada ou no namorado. É para quem entendeu tudo, mas tem
vontade de conhecer outro ponto de vista. É para o aluno estudioso que quer aprofundar a matéria. É para o aluno exibido que quer adiantar o
tema da aula para responder todas as perguntas assim que perguntado. É para rever acelerando o vídeo 2x antes do dia da prova. É para revisar
a matéria antes de um concurso público. É para um jovem professor de direito tributário que vai dar aula pela primeira vez e que está morrendo
de medo da sala, de descobrirem que ele não sabe algum artigo do código tributário, e quer ver como se monta uma aula. É para o jovem
advogado que quer fazer de novo um curso de tributário nas horas que pode porque não teve um bom curso na faculdade. É para o excelente
tributarista que não lembra mais dos conceitos fundamentais, da diferença entre taxa de serviço e de poder de polícia. É para o estagiário que
quer fazer a diferença na entrevista de emprego. É para os meus professores, para que tenham orgulho ao verem que o aluno deles hoje dá aula
para fazer dos jovens de agora os professores de direito tributário das salas de aula de amanhã.
Esse curso é dedicado para você.
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CONSTITUTIVA DO LANÇAMENTO
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HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA

FG

FATO GERADOR

Planejamento tributário ou “elisão”: evitar a prática do fato gerador (lícito)
“Evasão”: praticar o fato gerador e sonegar a informação ao Fisco (ilícito)

OT

OBRIGAÇÃO

L

LANÇAMENTO

CT

CRÉDITO

DA

DÍVIDA ATIVA

EF

EXECUÇÃO FISCAL

Decadência (para lançar)

Prescrição (para cobrar)
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Controvérsia desde a época do CTN sobre momento do surgimento da OT:
Com a mera ocorrência do FG ou apenas com o lançamento

TESE DA NATUREZA CONSTITUTIVA DO LANÇAMENTO
Ganha força na Itália com “procedimentalistas”
Sem lançamento (procedimento), não há OT
BRASIL
Famoso artigo de Gaston Jèze (RDA/1945)
FG é condição para que o Fisco exerça a sua competência para lançar e constituir a OT
Teoria dualista da obrigação
(i) débito surge com o FG, mas
(ii) responsabilidade de pagar surge com o lançamento
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TESE DA NATUREZA DECLARATÓRIA DO LANÇAMENTO
Ordenação tributária alemã de Enno Becker (1919) e
Lei de Adaptação Tributária (1934) previam que o FG é que constitui a OT

BRANDÃO MACHADO: a Administração não cria a OT, mas apenas a revel
Mesmo nos tributos “lançáveis” é possível pagamento do tributo sem lançamento
Crítica ao procedimentalismo
RUY BARBOSA NOGUEIRA: lançamento é declaratório e tem funções: (a) reveladora,
apontando (i) se há débito, (ii) qual o montante e (iii) quem é o devedor; e (b)
reparadora, pois remove os obstáculos de incerteza e iliquidez – cria certeza,
possibilitando o exercício do direito
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PAULO DE BARROS CARVALHO
Lançamento como procedimento que relata evento e o torna Fjt
(Fato Jurídico-Tributário)
Fjt só ocorre quando o evento fenomênico sofre a incidência (formalização)
Lançamento como ato humano que, ao conduzir o evento ao plano da
facticidade jurídica por meio de linguagem competente, faz percutir o
evento nos aspectos do antecedente da RMIT (subsunção), acionando, em
implicação lógico-formal, o conseqüente, estabelecendo, assim, o vínculo
da relação jurídico-tributária (Rjt)
Lançamento como ato de formalização/captação do evento, vertido em
linguagem competente (procedimento de denotação)
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RELEVÂNCIA DO DEBATE
Efeitos práticos sobre: (a) decadência/prescrição; e (b) a pretensão punitiva do
Estado na esfera penal, não podendo haver inquérito criminal antes de encerrado
procedimento administrativo

Posição dúbia do CTN presente já no projeto de RGS
Não firma posição
O art. 142 parece aceitar natureza constitutiva (“lançamento constitui o CT”)
Mas o art. 144 prevê que o lançamento se reporta ao FG, regendo-se pela
legislação então vigente, e o art. 113 prevê que a OT surge com o FG
PBC tenta achar coerência do CTN separando “tempo do fato” (tempo do
lançamento, que constitui o Fjt) de “tempo no fato” (tempo do evento/FG que o
lançamento relata)
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CTN quer dizer, para L. E. Schoueri, que a OT e o CT nascem em dois momentos diferentes da Rjt:
FG
─›
Lançamento ─›

OT (surge com a ocorrência do fato jurídico-tributário)
CT (surge com a determinação e quantificação da OT)

Schoueri critica a distinção entre OT e CT, pois são dois lados da mesma realidade
O lançamento “declara” a OT e “constitui” o CT (mas o CT não é um direito novo, é apenas uma roupagem
nova da OT, direito preexistente). É como uma batida de carro (gera uma obrigação)
Mas, ao ser formalizada em uma confissão de dívida, formaliza o direito preexistente, conferindo-lhe
liquidez e certeza (um crédito)
Explicação possível no art. 140 CTN: se o CT lançado contiver falha (como u m erro de cálculo), a OT
permanece, o que permitiria um novo lançamento e um novo CT
Art. 146, III, ‘b’ da CR/88: cabe à LC estabelecer as normas sobre
OT, Lançamento, CT, prescrição e decadência tributários
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2. MODALIDADES DE LANÇAMENTO
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2.A. LANÇAMENTO DIRETO OU EX OFFICIO
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Lançamento (CTN): “atividade privativa da autoridade administrativa,
vinculada e obrigatória”, não podendo ser efetuado pelo particular
Lei de regência no tempo: se material, lei do tempo do FG; se formal
(procedimental), do lançamento
Vinculado: cobrança não pode ser efetuada por outro meio que não o
descrito em lei e Administração não pode abrir mão do direito

MODALIDADES DE LANÇAMENTO
(a) direto ou ex officio: por disposição legal ou falha do contribuinte (eg.
IPTU, IPVA, Contribuições de melhoria, taxas - Art. 149 CTN)
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CTN - 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.
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2.B. LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO OU MISTO

15

FONTES DO DIREITO
(b) por declaração ou “misto”: contribuinte
presta declaração e a autoridade lança (eg. tributos
aduaneiros, ITCMD, ITBI) - cada vez mais raro
CTN - Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo
ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua
efetivação.
§ 1º A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2º Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.

FONTES DO DIREITO

2.C. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
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(c) por homologação: contribuinte apura o montante e recolhe, sujeito a controle posterior,
por isso chamado “autolançamento” (eg.: ICMS, ISS, IPI, IRPF, Cofins, PIS)
Mais comum dos lançamentos. Pagamento antecipado extingue
O CT, sob condição resolutória de posterior homologação
Art. 150 § 1º: extinção definitiva
CTN - Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1º O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento.
§ 2º Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, praticados pelo sujeito passivo
ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito.
§ 3º Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do saldo porventura devido
e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua graduação.
§ 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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LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO

Por tentativa de coerência (“vinculação” e “obrigatoriedade” de lançar),
nos tributos em que o recolhimento ocorre independentemente de
lançamento (“autolançamento” ou mesmo ausência de lançamento), o
CTN fala em “lançamento por homologação”

Art. 150 CTN
Pagamento como mera antecipação do valor (ato
não definitivo a ser posteriormente “homologado”)
Caso a lei não fixe o prazo, a homologação
ocorrerá “tacitamente” em cinco anos
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L. E. Schoueri: na prática, a exigibilidade da maioria dos tributos do Brasil
surge “independentemente” da constituição do CT e a formalidade do
lançamento é desnecessária para a cobrança da OT
Logo, o CT extingue em cinco anos do FG, desde que o contribuinte tenha
efetuado o pagamento do que achou devido, salvo casos de
fraude/dolo/simulação
Schoueri: lançamento como procedimento (ato administrativo formador do
CT) e como ordem individual e concreta (resultado do ato administrativo)
EURICO DE SANTI
(a) ato-fato administrativo: exige (i) agente público competente, (ii) motivo
do ato, (iii) procedimento previsto normativamente, e (iv) publicidade; e

(b) ato-norma administrativo: exige existência de (i) fato-evento (descrição
do evento) e (ii) fato-conduta (descrição do conseqüente)
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3. REVISÃO TRIBUTÁRIA DO LANÇAMENTO
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REVISÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Art. 146 vs. Art. 149 CTN

CTN - Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em
conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios
jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do
lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo
sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à
sua introdução.
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