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PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NOS TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO 

POR HOMOLOGAÇÃO  

 

Armando Bregola Júnior 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho pretende analisar os institutos da prescrição e da decadência nos 

tributos sujeitos ao lançamento por homologação. Para tanto, foi iniciada a abordagem 

delineando os conceitos de constituição do crédito tributário, obrigação tributária, lançamento 

tributário, e um enfoque mais profundo no lançamento por homologação, temas estes, 

fundamentais para o nivelamento das informações. Na sequência, vem a discussão do tema 

principal que é a possibilidade da prescrição e da decadência no Direito Tributário. São 

identificadas as diversas regras decadenciais e prescricionais direcionadas nestes dois 

institutos, abordando os posicionamentos majoritários e minoritários da doutrina e da 

jurisprudência brasileira. 

 

Palavras-chave: Crédito Tributário. Lançamento. Obrigação tributária. Prazos. Sujeito 

Passivo. 
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ABSTRACT 

 

PRESCRIPTION AND DECADENCE IN TAXES SUBJECT TO RELEASE BY 

APPROVAL 

 

The present work intends to analyze the institutes of prescription and decay in the taxes 

subject to the launch done by homologation. To do so, the approach was started outlining the 

concepts of constitution of tax credit, tax obligation, tax launch, and a deeper approach in the 

launch by homologation, these themes, fundamental for the leveling of information. Following is 

the discussion of the main theme that is the possibility of prescription and decay in the Tax Law. 

The various decadential and prescriptive rules directed at these two institutes are identified, 

addressing the majority and minority positions of doctrine and Brazilian jurisprudence. 

 

Keywords: Tax Credit. Launch. Tax liability. Deadlines. Passive subject. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Os atos jurídicos sujeitos a tempo certo, se não praticados precluem (instituto da 

preclusão). Os direitos, se não exercidos nos prazos estipulados pela lei pelos seus titulares, 

caducam ou decaem (instituto da decadência). Isto também ocorre no Direito Tributário, na 

medida em que estabelece uma limitação temporal para o fisco, com fins de execução e/ou 

homologue em tempo razoável o seu poder, dever de tributar. 

A obrigação e o decorrente crédito tributário se formam com a ocorrência do fato 

gerador. Ocorre que, a grande maioria dos tributos tem que ser paga sem a necessidade de 

verificação do fato gerador pelo Fisco. É o conhecido lançamento por homologação. Neste 

trabalho, tende-se a verificar a possibilidade de ocorrência dos institutos da decadência e da 

prescrição nos tributos sujeitos a lançamentos por homologação. 

Inicialmente, examinaremos a relação jurídica tributária, aprofundando nos conceitos 

de crédito tributário e distinguindo obrigação tributária de crédito tributário. Após 

examinaremos o conceito de lançamento, bem como as três formas de realização do 

lançamento do crédito tributário.  

No capítulo seguinte, analisar – se - á os institutos da prescrição e da decadência, onde  

apresentar-se-á os respectivos conceitos, bem como a forma da realização da contagem do 

prazo prescricional e do prazo decadencial.  

Já no próximo capítulo, apresentar – se - ão às especificidades do lançamento por 

homologação, com relação aos institutos da prescrição e decadência, na qual são os objetos 

deste estudo, sendo para tanto apresentado os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais 

sobre o tema, apontando as suas críticas, as suas particularidades, fazendo um paralelo entre a 

contagem dos prazos decadencial e prescricional nos lançamentos por homologação.  

  

2. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO: 

 

A constituição ou a formalização do crédito tributário pode dar - se de várias maneiras, 

não estando restrita apenas ao lançamento por parte da autoridade administrativa, podendo ser 

realizada a sua formalização pelo contribuinte, ao cumprir suas obrigações de apurar e 

declarar os tributos devidos, ou pelo fisco através do auto de lançamento, do auto de infração 
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ou notificação fiscal de lançamento de débito. O crédito tributário nada mais é do que a 

obrigação tributária tornada líquida e certa através do ato do lançamento.  

Conforme Hugo de Brito Machado, em seu Curso de Direito Tributário, apenas a 

autoridade administrativa faz o lançamento, ainda que apenas homologue as informações 

prestadas pelo sujeito passivo, conforme casos previstos no art. 150 do CTN, o qual se refere 

sobre os tributos sujeitos a homologação. Mesmo que de fato o lançamento do tributo seja 

realizado pelo sujeito passivo, se considera que a sua feitura é privativa da autoridade 

administrativa. A existência do crédito fica sempre dependendo desta nos casos em que o 

sujeito passivo realiza o lançamento e a homologação fica sujeita a autoridade administrativa 

competente para realizar a formalização do crédito tributário.  

 

“A constituição do credito tributário e da competência privativa da autoridade 

administrativa. Só esta pode fazer o lançamento. Ainda que ela apenas homologue 

o que o sujeito passivo efetivamente fez, como acontecem nos casos do art. 150 do 

CTN, que cuida do lançamento dito por homologação. Sem essa homologação não 

existira, juridicamente, o lançamento, e não estará por isto mesmo constituído o 

credito tributário. Ainda quando de fato seja o lançamento feito pelo sujeito 

passivo, o Código Tributário Nacional, por ficção legal, considera que a sua 

feitura e privativa da autoridade administrativa, e por isto, no plano jurídico, sua 

existência fica sempre dependente, quando feito pelo sujeito passivo, de 

homologação da autoridade competente1”. (Machado, 2010, Pg. 182). 

 

Conforme podemos observar com o disposto no art. 142 do CTN:  

“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o 

crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo 

tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, 

determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar 

o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível”. 

 

A grande maioria dos tributos o seu lançamento é sujeito à homologação por parte do 

contribuinte, para que este apure o devido valor do tributo e realize o seu pagamento devido, 

desta forma a administração tributária irá realizar a fiscalização das atividades do 

contribuinte, de modo a apurar se os valores pagos dos tributos foram pagos corretamente, 

                                                           
1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 31ª ed. - São Paulo: Malheiros, 2010. 
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podendo concordar ou discordar do lançamento realizado pelo contribuinte, com a 

concordância esta poderá ocorrer de forma expressa ou tácita, e em caso discorde sobre o 

lançamento, poderá de ofício realizar o lançamento da diferença que é devida. 

 

2.1 OBRIGAÇÃO E CRÉDITO – ASPECTOS DISTINTIVOS: 

 

Na relação obrigacional tributária, quanto ao pagamento de um tributo ou quanto ao 

pagamento de uma penalidade, existe a obrigação e o crédito. Desta forma, ao referir - se em 

uma obrigação de prestar um pagamento em dinheiro, estará vinculando um devedor a um 

crédito. Se o sujeito deve pagar alguém, existe uma obrigação, e sendo assim também existirá 

o seu respectivo crédito, podendo se falar assim que a obrigação e o crédito surgem de forma 

concomitante, ou seja, seriam as duas faces de uma mesma moeda. 

O Código Tributário Nacional, em seu art. 142 traz a expressão “crédito tributário” de 

forma a pressupor uma certeza em razão da formalização do crédito tributário decorrente do 

fato gerador e da identificação do sujeito passivo e a apuração do respectivo montante devido.  

Conforme o art. 113, §1º, CTN, a obrigação tributária nasce com o fato gerador, e o 

crédito tributário apenas será considerado constituído quando a sua existência estiver 

formalizada por meio da homologação, o que lhe dará a exigibilidade do crédito. A obrigação 

e o crédito tributário surgem conjuntamente quando da ocorrência do fato gerador, pois se 

opuser ao sujeito passivo do crédito tributário a sua obrigação de pagar o referido tributo, se 

faz necessário que o crédito esteja representado documentalmente, como forma de trazer ao 

contribuinte certeza e liquidez do montante devido ao fisco. 

 

2.2 LANÇAMENTO E CRÉDITO: 

  

A definição de lançamento contida no CTN em seu art. 142, bem como no art. 3º, 

parte final, pode ser interpretado, de forma sistemática, como o procedimento administrativo 

que verifica a ocorrência do fato gerador de determinada obrigação tributária, bem como a 

identificação do respectivo sujeito passivo desta obrigação, determinar a matéria tributável e 
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calcular ou de outro modo definir o montante do crédito tributário devido, e se for o caso, 

também se aplicando a penalidade cabível. 

 A atividade da autoridade administrativa de realizar o lançamento é vinculada e 

obrigatória a sua realização, sob pena de responder por responsabilidade funcional, conforme 

o art. 142, parágrafo único, CTN, sendo assim, a autoridade administrativa é plenamente 

vinculada, e deste modo ela tem o dever de realizar o lançamento, quando esta toma o 

conhecimento do fato gerador da obrigação principal, ou do descumprimento de uma 

obrigação acessória, pois, o mesmo faz nascer uma obrigação principal. O Estado tem um 

direito ao tributo, bem como o direito de criá-lo, pois ele é o sujeito ativo da relação tributária. 

Já a autoridade administrativa tem o dever de realizar o lançamento, deste modo não se pode 

confundir a posição do Estado com a posição da autoridade administrativa, pois uma tem o 

direito e outra tem um dever. 

 As finalidades, ou as funções do lançamento, é realizar a verificação da ocorrência do 

fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 

identificar o sujeito passivo e propor se for o caso, a aplicação da penalidade cabível. 

  

2.2.1- MODALIDADES DE LANÇAMENTO: 

  

 A realização do lançamento do crédito tributário pode ser realizada de três maneiras, 

quais sejam: Declaração, Homologação, e a realizada de Ofício. Como já foi dito 

anteriormente, o lançamento é um ato privativo da autoridade administrativa, pois é ela quem 

realizará a formalização do crédito tributário do montante devido, independentemente do 

reconhecimento do respectivo débito pelo sujeito passivo da obrigação, bem como o 

lançamento ocorrerá mesmo que contrário ao entendimento deste sujeito passivo da 

obrigação. 

 

2.2.1.1- LANÇAMENTO DE OFÍCIO: 

  

 O lançamento de ofício, ou direto, a participação do sujeito passivo da obrigação 

tributária é quase nula, ou nula, não havendo uma colaboração relevante por parte do sujeito 
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passivo do crédito tributário. Nesta modalidade, o lançamento é feito diretamente pela 

autoridade administrativa, com base em seu poder-dever imposto por seu ofício, realiza 

diretamente o lançamento do tributo, nos casos em que a lei determina esta modalidade de 

lançamento (art. 149, I, CTN), como também em que a legislação não obriga o contribuinte a 

declarar o montante devido, nem mesmo pagar antecipadamente, porém pode ocorrer nos 

casos em que era submetido ao sujeito passivo prestar informações ou ter pagado o tributo 

(nos casos de lançamento por declaração ou por homologação), mas não o realizou, e nestes o 

lançamento de ofício terá caráter supletivo, pois será o único modo para que a autoridade 

administrativa realize a formalização do credito tributário devido e não formalizado. O art. 

149 do CTN deixa claro que dependendo das circunstâncias do caso concreto, todos os 

tributos podem vir a ser realizado o seu lançamento na modalidade de ofício, seja nestes em 

que a lei determina que o lançamento seja realizado obrigatoriamente de ofício, bem como 

noutros em que houve uma omissão ou algum vício em lançamento anteriormente realizado, e 

nestes casos poderá ocorrer também à aplicação de uma sanção ao pagamento de uma multa. 

 Para Ricardo Alexandre, em seu livro Direito Tributário Esquematizado, no lançamento 

de ofício a autoridade administrativa irá, com base nas informações que dispõe sobre o 

respectivo sujeito passivo, declarará a incidência do fato gerador do respectivo tributo 

correspondente, determinará a sua matéria tributável, e realizará o cálculo do montante devido 

sobre o referido tributo, e também se for o necessário aplicará a penalidade cabível, sendo 

assim, todos os atos do procedimento de lançamento serão realizados pela autoridade 

administrativa competente para o lançamento do tributo. 

 

“São casos em que a autoridade fiscal se utilizará dos dados que dispõe a respeito 

do sujeito passivo, identificando-o, declarando a ocorrência do fato gerador da 

obrigação correspondente, determinando a matéria tributável, calculando o 

montante do tributo devido e, sendo o caso, aplicando a penalidade cabível. Ou 

seja, todos os atos integrantes do que o CTN denomina" procedimento de 

lançamento" são realizados no âmbito da administração, pela autoridade 

designada competente para tanto2”. (Alexandre, 2017, pg. 450). 

 

2.2.1.2- LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO: 

 

                                                           
2 ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário esquematizado. Ricardo Alexandre. 11ª ed. - Salvador: JusPodivm, 2017. 
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 O lançamento por declaração ou misto, ocorre nos termos do art. 147, CTN, onde o 

lançamento é realizado pela autoridade administrativa, de acordo com a declaração realizada 

pelo sujeito passivo do tributo ou de um terceiro, prestando todas as informações necessárias 

sobre a matéria tributável para a efetivação do tributo e determinar o montante a ser pago, e 

para a realização do lançamento do seu respectivo crédito. Ocorrendo nesta modalidade de 

lançamento a participação do sujeito passivo no ato do lançamento, onde, cumprindo o seu 

dever de informar, presta uma colaboração relevante sobre o fato constitutivo do crédito a 

autoridade administrativa competente para o lançamento, que por sua vez, apurará o montante 

a ser pago e posteriormente notificará o sujeito passivo quanto ao valor da referida obrigação 

tributária. 

Nas palavras de Hugo de Brito Machado, em seu Curso de Direito Tributário, a 

autoridade administrativa, através da colaboração do sujeito passivo da obrigação, que presta 

informações quanto à matéria do fato e completa esta informação determinando o prazo e o 

valor para o pagamento. 

 

“O lançamento por declaração e atividade da autoridade administrativa, com a 

colaboração do sujeito passivo da obrigação tributária, que lhe presta 

informações quanto a matéria de fato, e se completa com a notificação feita ao 

contribuinte, determinando o prazo de que este dispõe para o pagamento do valor 

estabelecido. Antes da manifestação da autoridade não existe o dever de pagar. 

Nem muito menos o credito tributário3”. (Machado, 2010, Pg. 188). 

 

  

2.2.1.3- LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO: 

 

 O lançamento por homologação, ou auto – lançamento, ocorre quando o sujeito 

passivo da obrigação tributária, cuja legislação tributária atribui a este a função de realizar a 

apuração do montante devido e este realiza de forma antecipada o pagamento do referido 

tributo, de forma expressa ou tácita, antes que a autoridade administrativa se manifesta sobre 

o mesmo. Após a realização do lançamento pelo contribuinte, este fica sujeito à análise pela 

autoridade administrativa que verificará se o lançamento realizado está correto e após 

                                                           
3 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 31ª ed. - São Paulo: Malheiros, 2010. 
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realizará a sua homologação caso o valor pago esteja correto, porém se o valor pago pelo 

contribuinte estiver incorreto, poderá ainda a autoridade administrativa realizar o lançamento 

do valor restante devido, podendo incorrer a inscrição do contribuinte no cadastro de Dívida 

Ativa.  

 Nos tributos sujeitos a homologação, não é o ato do lançamento e do referido 

pagamento antecipado que extingue a obrigação tributária, mas sim a homologação ulterior 

que será realizada pela autoridade administrativa que considerará o referido crédito tributário 

definitivamente extinto, conforme está escrito no art. 150, §1º, do CTN “ o pagamento 

antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória 

da ulterior homologação ao lançamento”, no §2º do mesmo artigo, o legislador tenta assegurar 

que a extinção definitiva do crédito tributário somente ocorrerá com a sua homologação. 

 Como já foi dito anteriormente, a homologação do crédito tributário pode ocorrer de 

suas formas, quais sejam, de forma expressa ou tácita.  

Para Ricardo Alexandre, em seu livro Direito Tributário Esquematizado, será expressa 

quando a autoridade administrativa edita ato concordando com o sujeito passivo e 

homologando, e será tácita quando a autoridade administrativa tributária deixa passar o prazo 

legal para a homologação e realiza a homologação expressa, veja-se: 

 

 “Será expressa quando a autoridade administrativa editar ato em que 

formalmente afirme sua concordância com a atividade do sujeito passivo, 

homologando-a. Será tácita quando a Administração Tributária deixar escoar o 

prazo legal para a homologação expressa4”. (Alexandre, 2017, Pg. 459). 

 

3. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA: 

 

 A prescrição e a decadência também se operam no direito tributário, desta forma, a 

decadência é o prazo que a autoridade administrativa tributária tem para realizar o respectivo 

lançamento do crédito tributário após a ocorrência do seu fato gerador, sendo este prazo de 5 

anos, e após passado este prazo ocorrerá a decadência, e a autoridade tributária não poderá 

mais realizar o lançamento do respectivo tributo.  

                                                           
4 ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário esquematizado. Ricardo Alexandre. 11ª ed. - Salvador: JusPodivm, 2017. 
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 Já a prescrição por sua vez, ocorrerá quando a Fazenda Pública dentro do prazo legal 

estipulado, não propõe a devida ação de execução fiscal para satisfazer de forma coativa o 

crédito tributário devido e não pago. Ocorrerá a prescrição quando o crédito definitivamente 

constituído e o sujeito passivo da relação tributária foram notificados sobre o lançamento 

deste crédito, deste modo não se fala mais em decadência, mas sim de prescrição. 

 Para diferenciar os dois institutos (prescrição e decadência), utilizam as palavras de 

Ricardo Alexandre, em seu livro Direito Tributário Esquematizado; 

 

“A diferenciação é simples e segura, pois o lançamento é exatamente o marco que 

separa, na linha do tempo, a prescrição da decadência. Assim, antes do 

lançamento, conta-se o prazo decadencial (que é, em suma, o prazo para que o 

Fisco exerça o direito de lançar). Quando o lançamento validamente realizado se 

torna definitivo, não mais se fala em decadência (pois o direito do Estado foi 

tempestivamente exercido), passando-se a contar o prazo prescricional (para 

propositura da ação de execução fiscal) 5”. (Alexandre, 2017, Pg. 535). 

 

3.1- ANÁLISE DO INSTITUTO DA DECADÊNCIA: 

 

 Como já analisado no item anterior, o instituto da decadência é o prazo que a 

autoridade administrativa tem para promover o lançamento do crédito tributário após a 

ocorrência do seu fato gerador, a fim de tornar a obrigação liquida e certa. O instituto da 

decadência se encontra em dois dispositivos do CTN, estando disposto nos arts. 150, §4º, e 

173, I, nos dois artigos o prazo decadencial é de 5 anos, a única diferença é o prazo para o 

início da contagem deste prazo, e após o término deste prazo a autoridade administrativa 

tributária não pode mais realizar o lançamento do crédito, pois o mesmo se encontrará decaído 

e não poderá mais ser cobrado. 

 Para Eduardo Sabbag, a decadência em direito tributário é derivada de uma ação ou 

omissão por parte do sujeito ativo da relação tributária no seu exercício da sua faculdade de 

proceder ao lançamento, conforme afirma no seu Manual de Direito Tributário; 

 

“Diz -se que a decadência nasce em razão da omissão ou inação do sujeito ativo 

no exercício da faculdade de proceder ao lançamento e, a partir desse momento, 

interrompe o processo de positivação do direito tributário. Provoca, assim, uma 

espécie de “autofagia do direito”, motivada pelo tempo. Mostra -se, na máxima: 

                                                           
5 ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário esquematizado. Ricardo Alexandre. 11ª ed. - Salvador: JusPodivm, 2017. 
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“um direito que extingue um direito, produzindo novo direito6””. (Sabbag, 2017, 

Pg. 1122).  

 

No juízo de Nelson Mallmann;  

 

“A decadência em matéria tributária consiste na inércia das autoridades fiscais, 

pelo prazo de cinco anos, para efetivar a constituição do crédito tributário, tendo 

por início da contagem do tempo o instante em que o direito nasce. Durante o 

quinquênio, qualquer atividade por parte do fisco em relação ao tributo faz com 

que o prazo volte ao estado original, ou seja, no caso de um tributo cujo prazo 

para sua decadência esteja para ocorrer faltando um dia, e ocorrendo o 

lançamento por parte do fisco, não há mais que se falar em decadência. Dessa 

forma, feito o lançamento e notificado o sujeito passivo da obrigação tributária, 

dentro do prazo de cinco anos, não há mais que se falar em decadência, pois a 

partir de então o crédito tributário existe, podendo o fisco exigir a satisfação da 

obrigação, por prazo igual de cinco anos, sob a pena de, caso nada faça nesse 

período, ocorrer a prescrição7”. (Mallmann, 2008, pag. 47). 
 

3.2- ANÁLISE DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO: 

 

 O instituto da prescrição é o lapso temporal que a autoridade administrativa tributária 

tem para realizar o ajuizamento da ação de execução fiscal, nos casos em que o sujeito 

passivo da obrigação tributária após ser notificado do lançamento do tributo, não o impugna o 

lançamento, bem como não realiza o seu pagamento dentro do prazo estipulado, e depois de 

passado este prazo para o pagamento da obrigação tributária, começa a fluir o prazo 

prescricional que segundo o artigo 174 do CTN, o prazo para ocorrer a prescrição seria de 5 

anos contados de sua constituição definitiva, e passado este tempo, se a autoridade 

administrativa tributária não der início a ação de execução fiscal ocorrerá o instituto da 

prescrição, assim não podendo mais satisfazer coativamente o respectivo crédito tributário.

 Desta forma pode-se dizer que a prescrição vem para afetar a execução do crédito não 

pago, consistindo assim, na perda do direito de ação do sujeito ativo da obrigação tributária de 

cobrar o crédito que foi constituído regularmente e não foi pago pelo sujeito passivo da 

obrigação. 

                                                           
6 SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. 9ª ed. - São Paulo: Saraiva, 2017. 

7 MALLMANN, Nelson. Decadência e Prescrição no Direito tributário. Monografia apresentada ao Centro de Educação a Distância 

(CEAD), da Universidade de Brasília, como requisito à obtenção do grau de Especialista em Direito Tributário desenvolvido pela Escola de 

Administração Fazendária. Prof.º Orientador: Gustavo Rabay. Brasília, 2008. 
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 Para uma melhor compreensão do instituto da prescrição exponho o ensinamento de 

Ricardo Alexandre, em seu livro Direito Tributário Esquematizado; 

 

“Quando o sujeito passivo é notificado do lançamento, o crédito tributário está 

constituído não havendo mais que se falar em decadência (salvo se o lançamento 

vier a ser anulado). Como o Fisco exerceu seu direito, não mais pode ser atingido 

por um instituto que faz perecer os direitos dos inertes. (…). Não havendo 

pagamento ou impugnação ou, em havendo esta, concluído o processo 

administrativo fiscal e ultrapassado o prazo para pagamento do crédito tributário 

sem que o mesmo tenha sido realizado, começa a fluir o prazo prescricional8”. 

(Alexandre, 2017, Pg. 549). 

 

3.3- CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA: 

 

 O início da contagem do prazo prescricional se dá com a constituição definitiva do 

crédito tributário, prescrevendo o direito de agir em 5 anos, conforme expõe o art.174, do 

CTN, sendo este termo inicial de contagem aceito pelo STJ: 

 

EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO A QUO. ART. 174 DO CTN. 1. Na 

Declaração do Imposto de Renda, o prazo prescricional de cinco anos tem seu 

começo a partir da constituição definitiva do crédito tributário, isto é, da entrega da 

Declaração. 2. A prescrição tributária segue os termos do art. 174 do CTN, ou seja, 

tem o Fisco cinco anos para a cobrança do crédito tributário, a contar de sua 

constituição definitiva. 3. Precedentes do STJ. (REsp 413.457/RS, 1ª T., rel. Min. 

Humberto Gomes de Barros, j. em 02 -12 -2003). 

 

 A constituição definitiva do crédito pode ocorrer de duas formas distintas, que 

acontecerá de acordo com o comportamento do sujeito passivo da obrigação, em face ao 

lançamento. A primeira forma seria, quando o sujeito passivo da obrigação tributária, ao 

tomar conhecimento do respectivo lançamento do crédito, não impugnar o lançamento e desta 

forma a constituição do crédito tributário ocorrerá no final do prazo para que seja feita a 

impugnação do lançamento na esfera administrativa, prazo este que é previsto em legislação 

específica, começando a se contar o prazo prescricional no dia seguinte após o término do 

prazo para impugnação do lançamento. 

 A segunda forma para ocorrer à constituição definitiva do crédito tributário seria 

quando o sujeito passivo da obrigação, ao tomar ciência da realização do lançamento do 

                                                           
8 ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário esquematizado. Ricardo Alexandre. 11ª ed. - Salvador: JusPodivm, 2017. 
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crédito realiza a respectiva impugnação do crédito na via administrativa, e desta forma, a 

constituição definitiva do respectivo crédito tributário ocorrerá com a última decisão 

administrativa, da qual não caiba mais recurso.  

 

3.4- CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA: 

 

 O início da contagem do prazo decadencial no direito tributário está disposto em dois 

dispositivos distintos, no qual cada um prevê um marco inicial diferente para o início da 

contagem do prazo decadencial. Deste modo, expõe Eduardo Sabbag, em seu Manual de 

Direito Tributário; 

 

“O art. 173, I, CTN prevê como marco inicial o primeiro dia do exercício seguinte 

àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; já o art. 150, § 4º, CTN 

prevê o dies a quo para a data do fato gerador. A ambos, somar -se -á o prazo de 

5 anos, intitulado, em bom português, “quinquênio, ou lustro decadencial9””. 

(Sabbag, 2017, Pg. 1125). 

 

 O marco inicial para início da contagem do prazo decadencial disposto no art. 173, I, 

CTN, é utilizada como regra geral, e nesta forma de contagem a autoridade administrativa 

tributária tem um prazo maior para exercer o seu direito de constituir o crédito tributário, pois 

se o fato gerador de determinado tributo se deu no início do ano, o prazo decadencial terá o 

seu início de contagem no primeiro dia do exercício seguinte, podendo desta forma dizer que 

a autoridade administrativa terá quase 6 anos para realizar o lançamento do respectivo tributo 

sem que haja a decadência do seu direito de lançar. Neste sentido expõe Ricardo Alexandre 

em seu livro Direito Tributário Esquematizado; 

 

“Imagine-se que determinado tributo sujeito a lançamento de ofício teve fato 

gerador em 1.0 de janeiro de 2007. Teoricamente, já no dia 2 de janeiro do mesmo 

ano seria possível à autoridade fiscal competente efetuar o lançamento. Como a 

providência já seria possível em 2007, o direito de a Fazenda Pública tomá-la 

extingue-se após cinco anos, contados a partir de 1.0 de janeiro de 2008. Por 

conseguinte, a decadência estará consumada em 1.0 de janeiro de 2013, de forma 

que o lançamento somente poderia ser realizado até 31 de dezembro de 201210”. 

(Alexandre, 2017, Pg. 537) 

                                                           
9 SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. 9ª ed. - São Paulo: Saraiva, 2017. 

10 ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário esquematizado. Ricardo Alexandre. 11ª ed. - Salvador: JusPodivm, 2017. 
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 O prazo decadencial disposto no art. 150, §4º, CTN, é utilizado para os tributos cujo 

seu lançamento se dá por homologação, tendo a autoridade administrativa o prazo de 5 anos, 

contados do fato gerador, para caso entenda que o contribuinte realizou o pagamento inferior 

ao valor devido, que realize o lançamento de ofício da diferença do valor não pago pelo 

sujeito passivo da obrigação tributária. Deste modo, afirma Leandro Paulsen, em seu Curso de 

Direito Tributário Completo; 

 

“O art. 150, § 4o, é uma regra específica para os casos de tributos sujeitos a 

lançamento por homologação, em que o contribuinte tem a obrigação de ele 

próprio, verificar que o fato gerador ocorreu, calcular o montante devido e efetuar 

o pagamento, sujeitando-se a fiscalização posterior. Efetuado o pagamento 

tempestivo, o Fisco tem cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, para 

verificar a exatidão do pagamento e, na hipótese de o contribuinte ter calculado e 

pago montante inferior ao devido, promover o lançamento de ofício da diferença 

ainda devida11”. (Paulsen, 2017, Pg. 284). 

 

Ocorre a decadência da autoridade administrativa tributária de realizar o lançamento 

da diferença que se entende devida, pois, normalmente o lançamento por homologação não é 

sujeito aos efeitos da decadência, neste sentido afirma Ricardo Alexandre, em seu Curso de 

Direito Tributário; 

 

“Normalmente, o lançamento por homologação não está sujeito à decadência, 

pois, com o passar do prazo sem providência administrativa, o lançamento se tem 

por perfeito e acabado. Entretanto, na linha adotada pela doutrina majoritária, é 

possível perceber que o passar do prazo para a homologação efetivamente 

extingue o direito de que se lancem diferenças entendidas devidas. O que decai, na 

realidade, é o direito de a Administração Tributária lançar de ofício as diferenças 

apuradas, caso viesse a deixar de "homologar o lançamento~. Entretanto, passado 

o prazo sem qualquer providência, o lançamento por homologação reputa-se 

legalmente efetuado12”. (Alexandre, 2017, Pg. 542). 

 

 Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, não se aplica o art. 150, §4º, 

CTN, quando o sujeito passivo não realiza pagamento algum até a data de vencimento, e neste 

caso, será aplicado para este sujeito passivo o termo inicial da contagem decadencial a regra 

geral prevista no art. 173, I, CTN, sendo assim, caso o sujeito passivo não realizou o 

                                                           
11 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário. 8ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2017. 

12 ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário esquematizado. Ricardo Alexandre. 11ª ed. - Salvador: JusPodivm, 2017. 
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respectivo pagamento antecipado do crédito, quando está sujeito a homologação, a autoridade 

administrativa terá o prazo de 5 anos para realizar o lançamento do respectivo crédito, que 

começará a contagem do prazo decadencial fluir a partir do primeiro dia do exercício 

subsequente do qual ocorreu o fato gerador da obrigação tributária. 

 Neste sentido expõe Ricardo Alexandre, em seu livro Direito Tributário 

Esquematizado; 

 

“Tem-se por correto o posicionamento do STJ, no sentido de que a regra do art. 

150, § 4.º, não é aplicável nos casos em que o contribuinte não faz, até a data do 

vencimento, pagamento algum, devendo, neste caso, o prazo decadencial ser 

contado na forma definida na regra geral prevista no art. 173, I, do CTN. Assim, 

se o contribuinte antecipou o pagamento dentro do prazo legal, mesmo que o valor 

recolhido tenha sido ínfimo, a homologação tácita ocorrerá em cinco anos, 

contados da data do fato gerador (CTN, art. 150, § 4º). Se, ao contrário, o 

contribuinte não antecipou qualquer valor, o prazo para a realização do 

lançamento de ofício correspondente começará a fluir a partir do primeiro dia do 

exercício subsequente (CTN, art. 173, I), uma vez que, já no exercício financeiro 

em que verificada a omissão, seria possível ao Estado constituir o crédito relativo 

ao tributo não recolhido (STJ, lª Seção, EREsp 101.407/SP, Rei. Min. Ari 

Pargendler, j. 07.04.2000, D! 08.05.2000, p. 53) 13”. (Alexandre, 2017, Pg. 542). 

 

 

4. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA E O LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO: 

 

4.1- PRESCRIÇÃO E O LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO: 

 Conforme já estudado, os tributos que estão sujeitos ao lançamento por meio da 

homologação o sujeito passivo da obrigação tributária antecipa a autoridade administrativa a 

informação dos valores devidos, bem como o pagamento destes valores, e após o pagamento o 

mesmo aguarda que seja feita a homologação das informações por ele prestadas, conforme 

disposto no art. 150, e seus parágrafos, do CTN. 

 Quando o sujeito passivo da obrigação tributária realiza o pagamento correto, após a 

realização da declaração, ocorrerá a homologação tácita ou expressa da referida obrigação, e 

deste modo ocorrerá à extinção definitiva deste crédito tributário. Assim, como não haverá o 

que ser cobrado pela autoridade administrativa por meio da via judicial, não há neste caso a 

                                                           
13 ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário esquematizado. Ricardo Alexandre. 11ª ed. - Salvador: JusPodivm, 2017. 
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ocorrência da prescrição do direito de ação de cobrança de crédito, bem como não se fala 

também na ocorrência do instituto da decadência do direito de realizar o lançamento. 

  Aplica-se este mesmo entendimento, quando o sujeito passivo da obrigação tributária 

não realiza a declaração do crédito, e por consequência também não realiza o respectivo 

pagamento do crédito, neste caso não se fala na ocorrência do instituto da prescrição, mas sim 

apenas em decadência, pois  o crédito não foi constituído, e devendo assim ser realizada a sua 

constituição por meio do ato do lançamento. Conforme o entendimento sumular nº 555, do 

STJ: 

“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para 

o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 

173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de 

antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”. 

 

 O problema começa a surgir, quando o pagamento realizado pelo memso não 

corresponde corretamente com o que foi declarado. O entendimento jurisprudencial do STJ 

tem entendido que a constituição definitiva do crédito tributário, no que diz respeito à 

prescrição, ocorre no momento da realização da entrega da declaração, conforme se analisa na 

jurisprudência;  

 

EMENTA: Tratando -se de Declaração de Contribuições de Tributos Federais. 

(DCTF) cujo débito declarado não foi pago pelo contribuinte, torna -se 

prescindível a homologação formal, passando a ser exigível independentemente de 

prévia notificação ou da instauração de procedimento administrativo fiscal. 

Considerando -se constituído o crédito tributário a partir do momento da 

declaração realizada, mediante a entrega da DCTF, não há cogitar -se da incidência 

do instituto da decadência, que retrata o prazo destinado à constituição do crédito 

tributário, in casu, constituído pela DCTF aceita pelo Fisco. Destarte, não sendo o 

caso de homologação tácita, não se opera a incidência do instituto da decadência 

(artigo 150, § 4º do CTN), incidindo a prescrição, nos termos em que delineados 

no art. 174, do CTN, vale dizer: no quinquênio subsequente à constituição do 

crédito tributário, que, in casu, tem seu termo inicial contado a partir do momento 

da declaração realizada mediante a entrega da DCTF. (REsp 389.089/RS, 1ª T., 

rel. Min. Luiz Fux, j. em 26 -11 -2002). 

 

 Sendo assim, o termo inicial para a contagem prescricional para que seja realizada a 

cobrança dos valores declarados e não pagos, será o dia seguinte a data de vencimento 

estabelecida para que seja realizado o pagamento da obrigação tributária, conforme consta na 

declaração realizada. Vale lembrar que, entre a entrega da declaração e o fim do prazo para o 
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pagamento devido não corre o prazo prescricional, somente se dando início ao prazo 

prescricional no dia seguinte após o vencimento.  

 Outro fato importante a ser verificado, seria os casos em que a declaração realizada 

pelo sujeito passivo é feita no ano posterior ao ano em que o tributo seria devido, conforme 

ensina Eduardo Sabbag; 

 

“Nesse caso, o termo “a quo” deverá ser a data de apresentação da declaração (o 

dia seguinte, com maior rigor). Tal hipótese pode ocorrer, por exemplo, com 

créditos tributários de IRPJ (Ano-base/1996), calculados sobre o lucro presumido, 

quando o contribuinte tenha declarado seus rendimentos em 30/4/1997, sem ter 

procedido ao pagamento mensal do tributo no ano anterior (Lei n. 8.541/92 e Dec. 

n. 1.041/94). Assim, no caso, há a peculiaridade de que a declaração entregue em 

1997 diz respeito a tributos não pagos no ano anterior, não havendo a obrigação 

de previamente declará-los a cada mês de recolhimento. Consequentemente, o 

prazo prescricional para o Fisco cobrá-los judicialmente deve se iniciar da data 

de apresentação da declaração de rendimentos14”. (Sabbag, 2017, Pg. 1159). 

 

4.2- DECADÊNCIA E O LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO: 

 

 Com relação à decadência nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação 

existem duas situações a serem analisadas. A primeira delas seria o caso em que o sujeito 

passivo da relação tributária realiza o lançamento por homologação e paga o respectivo valor 

devido do tributo. Neste caso, aplica-se exclusivamente o disposto no art. 150, §1º e §4º, do 

CTN, onde o prazo decadencial seria de 5 anos a contar do fato gerador do respectivo tributo, 

sendo esta forma a considerada correta pela maioria da doutrina. Conforme pode se notar no 

artigo: 

 

Art. 150. (...) 

§ 1º. O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o 

crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento. 

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

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

tenha pronunciado, considera -se homologado o lançamento e definitivamente 

extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. 

 

 A segunda situação a ser analisada seria o caso em que o sujeito passivo da obrigação 

tributária realizou o lançamento por meio da homologação, porém neste não teve a 

                                                           
14 SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. 9ª ed. - São Paulo: Saraiva, 2017. 
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antecipação do pagamento do crédito devido, e neste caso prevalece o entendimento do STJ, o 

qual afirma que deverá ser aplicado exclusivamente o art. 173, I, do CTN. Pois sem a 

realização do pagamento, não há o que se homologar, e neste sentido a constituição do crédito 

tributário deverá observar o art. 173, I, do CTN, conforme podemos analisar: 

 

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; 
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5. CONCLUSÃO: 

 

Ante todos os fatos que foram expostos, há que se realizarem as conclusões a seguir 

apresentadas. Referindo-se à decadência, mais precisamente sobre seu o prazo inicial da 

contagem decadencial, prevalece que, uma vez que o tributo foi declarado pago, aplica-se ao 

caso o artigo 150, §4º, do CTN, iniciando-se assim o seu prazo decadencial a partir do 

momento da ocorrência do fato gerador. Porém, caso o tributo tenha sido declarado 

corretamente, mas não foi pago surgem desta forma algumas posições divergentes, quais 

sejam: 

a) a primeira posição entende que, se aplicaria neste caso exclusivamente o artigo 173, 

I do CTN, pois não havendo pagamento, não haveria o que homologar, faltando assim neste 

caso objeto ao realizar o lançamento por homologação; 

b) a segunda posição, entende pela aplicação do artigo 150, §4º do CTN. O 

fundamento seria que a homologação está ligada na apuração realizada pelo contribuinte, e 

não no pagamento em si. Deste modo, não é o pagamento que é homologado, mas sim o que 

motivou a realização do pagamento. 

Quando o contribuinte não declara e por consequência não efetua pagamento algum ou 

ainda quando age com dolo, fraude ou simulação é consensual a incidência do prazo 

decadencial previsto no artigo 173, do CTN. Referente à prescrição, não há maiores 

problemas quando o contribuinte da obrigação tributária declara corretamente o tributo e 

realiza o seu respectivo pagamento, e deste modo ocorre à homologação expressa ou tácita 

por parte do fisco, devido à concretização do lançamento. Quando o contribuinte nada declara 

e nada paga, neste caso, não houve lançamento, ocorrendo neste caso, para uma grande parte 

dos doutrinadores, apenas a possibilidade da ocorrência da decadência.  

O problema referente à prescrição surge quando não há pagamento correspondente ao 

valor corretamente declarado, pois há um conflito com as proposições sugeridas para 

ocorrência de decadência. Nestes casos, o STF e o STJ têm entendido que a constituição 

definitiva do débito, para fins de prescrição, ocorrerá no momento da entrega da declaração. 

Neste caso, o prazo prescricional de 5 anos, previsto no artigo 174 do CTN, inicia-se da data 

do vencimento da dívida, constante de declaração.  

Entretanto, tal entendimento encontra divergências na doutrina. Alguns autores 

entendem que neste caso contrário, estaríamos suprimindo a existência da decadência, e mais 
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ainda, afrontando o Código Tributário Nacional, mais precisamente, seu artigo 142, o qual 

determina que compete privativamente a autoridade administrativa constituir o crédito 

tributário. Outros autores defendem a aplicação das regras gerais do artigo 173 do CTN, para 

as diferenças eventualmente apuradas. Nesta situação, acredita-se que não estamos diante de 

prescrição e sim de decadência.  

Deste modo, ante as ponderações lançadas neste trabalho, podemos concluir que a 

jurisprudência e a doutrina divergem sobre a aplicação dos prazos de decadência e prescrição 

nos tributos sujeitos a lançamento por homologação. Acredita-se, entretanto, que as 

decadências se operam de acordo com: as regras do § 4º do artigo 150, do CTN, se declarado 

e pago o tributo ou as regras do artigo 173, I, do CTN, para os casos em que apenas se declara 

ou se declara, mas não paga o respectivo tributo ou, ainda nos casos de dolo, erro ou fraude. 

No tange a prescrição aplicam-se os preceitos do artigo 174, do CTN, apenas após a 

homologação tácita ou fictícia do lançamento. 
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