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RESUMO 

 

 

 
Esta monografia visa contribuir com o segmento do direito público, eis que na 
extensa gama de atuação da Fazenda Pública, invariavelmente se verá a 
atuação do Poder Judiciário, em face das prerrogativas que lhes foram 
asseguradas pela Carta Republicana. Há mais de nove anos o Código Tributário 
Nacional teve a sua redação alterada pela Lei Complementar nº 104, de 10 de 
janeiro de 2001 e, mesmo assim, ainda encontramos decisões judiciais que 
entendem ser incabível a concessão de liminar em ação cautelar para a 
suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Assim, o Trabalho versa sobre o 
crédito tributário e sua exigibilidade jurídica, sobretudo no que tange a 
suspensão desta exigibilidade face aos recursos administrativos. O intuito é 
oferecer alternativas ao contribuinte para o recebimento deste crédito, pago 
indevidamente à Fazenda Pública, e, para isso, apresentamos a possibilidade de 
intentar a tutela antecipada. A metodologia desenvolvida é a pesquisa 
bibliográfica em livros e revistas. 
 
Palavras-chave: exigibilidade; crédito tributário; recursos públicos. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O objetivo do trabalho é analisar se é possível aplicar a tutela de urgência 

na suspensão da exigibilidade do crédito tributário em face de recursos 

administrativos. 

O presente trabalho tem como objeto o estudo das hipóteses em que o 

contribuinte pode buscar, perante o Poder Judiciário, a tutela de urgência na 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário indevido da Fazenda Pública 

decorrente de um tributo inconstitucional ou ilegal.  

O problema de pesquisa a ser investigado é: Como se configura a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário em face de apresentação de 

recursos administrativos? 

A hipótese básica de pesquisa é a de que em relação às controvérsias 

geradas pela popularização da tutela antecipada como meio de suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário, muitos doutrinadores argumentam que o 

mandado de segurança seria o bastante para a proteção dos direitos do sujeito 

passivo, representado na figura do contribuinte, muitas vezes violados por ações 

advindas da Administração Tributária.  

No entanto, em termos de conclusão, acreditamos que verificaremos que 

isto não procede. Em muitas ocasiões, o mandado de segurança não é aplicável, 

mesmo que isto não decorra da possibilidade de outras formas de aplicação, 

especificamente a tutela jurisdicional cautelar. 

Segundo a metodologia, toda pesquisa tem, como propósito, submeter à 

prova a hipótese que propõe na tentativa de responder da maneira mais ampla 

possível às dúvidas contidas no problema. 

 Assim, o assunto estudado reflete um momento histórico da legislação, 

doutrina, jurisprudências, dados estatísticos e possíveis aspectos sociológicos e 

econômicos do momento, com o fim de trazer alguma contribuição para a 

compreensão do problema. 
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A Lei Complementar nº 104, de 10 de janeiro de 2001, alterou o Código 

Tributário Nacional, doravante abreviado por CTN, permitindo a utilização da 

tutela de urgência na suspensão do crédito tributário. Contudo, após 09 anos de 

vigência de tal alteração, os Tribunais brasileiros ainda entendem incabível a 

aplicabilidade de tal tutela no caso descrito. 

Mas, a redação do inciso V do artigo 151 do Código Tributário Nacional, 

permite a concessão de tutela antecipada com o objetivo de suspender-se a 

exigibilidade do crédito tributário. Assim, desde que preenchidos os requisitos do 

artigo 273 do Código de Processo Civil, a tutela antecipada não poderia ser 

indeferida. 

Porém, são inúmeros os casos de indeferimento de tutelas de urgência, 

sob a alegação de que em ação ordinária de exigibilidade do crédito tributário 

não é possível a concessão da tutela antecipada, pois esta esgotaria, no todo ou 

em parte, o objeto da ação. 

Entretanto, a natureza da tutela antecipada serve justamente para conferir 

antecipadamente aquilo que é buscado através do pedido formulado na ação de 

conhecimento.  

Nota-se, portanto, que há uma grande discussão doutrinária acerca do 

assunto investigado, como será analisado no trabalho monográfico. 

A metodologia está centrada na pesquisa e coleta de informações de 

ordem teórica viabilizada, portanto, através de levantamento bibliográfico. 

O termo metodologia é o caminho para o desenvolvimento do tema voltado 

para o processo racional, através de pesquisas bibliográficas, documentais, 

doutrinárias e jurisprudenciais, realizando, portanto, um estudo minucioso de 

forma a explorá-lo no âmbito social, econômico e político. 

A pesquisa será histórica, documental, jurisprudencial e bibliográfica, vale 

dizer, constituiu-se na busca de conceitos dogmáticos e das críticas que lhes são 

feitas; na constatação dos resultados advindos das experiências realizadas 

acerca do tema, com as respectivas análises porventura já realizadas, baseadas 

em livros, artigos e julgados relacionados ao tema.  

Os instrumentos para coleta dos dados que foram reunidos são a leitura e 

o fichamento de conceitos, análises e informações obtidas sobre o tema, com o 
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fito de possibilitar o amplo conhecimento e a eficiente execução do trabalho de 

monografia. 

A pesquisa sobre o tema consistiu na análise de posicionamentos de 

autores que tratam da matéria, de modo comparativo e crítico, quando for o 

caso, objetivando-se, ao final, a tomada de uma conclusão aprofundada sobre o 

tema. 

 



 

1. O DIREITO TRIBUTÁRIO BRASILEIRO 

 

1.1 - A tributação e sua história 

 

Desde os tempos mais remotos encontramos na história da humanidade a 

tributação sob as mais variadas formas e denominações, pois ora eram 

consideradas como auxílios, doações, presentes, e ora como despojos de guerra 

e confiscos. 

Na verdade, o Estado para conseguir arrecadar dinheiro para cumprir suas 

finalidades sempre se valeu de inúmeros meios, muitos deles coercitivos, tais 

como guerras de conquistas, extorsões de outros povos, exigência de 

empréstimos, imposição de penalidade e etc. 

E muitos desses processos de obtenção da receita pública eram tidos 

como tributos. 

Com o tempo acentuou-se a necessidade de uma fonte regular e 

permanente de recursos financeiros tendo em vista a gradativa evolução das 

despesas públicas, principalmente utilizadas para armar cavaleiros para guerras 

de conquistas e patrocinar festas. 

Dessa necessidade, houve um aumento na retirada das riquezas dos 

particulares para o Estado através de sua força coercitiva, observando que esta 

se fazia sem nenhuma contraprestação. 

Essa imposição tributária sobre a população, que cada vez via-se mais 

pobre em detrimento de um Estado e de governantes mais ricos, fez com que a 

plebe passasse a lutar contra esse fenômeno da tributação não admitida. 

Conforme esclarece Barbosa:  

 

“o estudo histórico não deixa dúvidas de que a tributação foi a 
causa direta ou indireta de grandes revoluções ou grandes 
transformações sociais, como a Revolução Francesa, a 
Independência das Colônias Americanas e, entre nós, a 
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Inconfidência Mineira, o mais genuíno e idealista dos 
movimentos de afirmação da nacionalidade, que teve como 
fundamental motivação a sangria econômica provocada pela 
metrópole por meio do aumento da derrama”.1 

 

Outro exemplo disso é a Carta Magna da Inglaterra, que, até hoje, é o 

documento fundamental das instituições políticas inglesas e expressão da 

supremacia constitucional em contraposição à vontade do rei e base do 

parlamento.2 

E foi a partir destes eventos que o fenômeno tributário encontrou sua 

juridicização, pois inicialmente a tributação foi sendo disciplinada por normas, 

com isso, deu-se o Constitucionalismo e surgiu o Estado Social de Direito, que 

tem como preceito basilar à proteção dos Direitos Sociais, elencados em nossa 

Constituição no seu artigo 5º(CF/88). 

Hoje, o princípio de que a receita tributária deve ser previamente aprovada 

pelos representantes do povo acha-se inscrito nas Cartas Políticas de quase 

todos os países. Entre nós, o princípio da legalidade tributária vem sendo 

consignado desde a primeira Constituição Republicana de 1891 (art. 72, § 3º). A 

própria Carta outorgada de 1824, em seu artigo 36, parágrafo primeiro, 

prescrevia a iniciativa privativa da Câmara dos Deputados em matéria de 

impostos, como salienta Kiyoshi Harada.3 

Ruy Barbosa Nogueira, acresce que “o tributo atingiu assim a situação 

atual de categoria jurídica e o obrigado o status de cidadão-contribuinte. Aquele 

que é juridicamente obrigado o é nos termos e limites da lei”.4 

É importante apresentarmos os índices de tributação que através da 

história geraram a multiplicidade dos gêneros e espécies de tributos existentes 

até hoje, entre eles encontramos: 

1. Indivíduo ou Classe: o primeiro índice da tributação na era da sociedade 

primitiva foi o próprio indivíduo, que, neste período, cobrava-se o tributo por 

cabeça (per capita). Com o tempo, surgem as diferenças nas situações 

                                                 
1 BARBOSA, Alice Mouzinho. O aspecto valorativo do ICMS e a cidadania fiscal . Jus Navigandi, 
Teresina, ano 8, n. 136, 19 nov. 2003. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4503>. Acesso em: 20 ago. 2009 
2 NOGUEIRA, Ruy Barbosa.  Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 05. 
3 HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário.São Paulo: Atlas, 2004, p. 290. 
4 NOGUEIRA, Ruy Barbosa.  Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 1989 
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econômicas, e com isso, a discriminação por classe social e profissional. Na 

Idade Média, a tributação passa a ser de captação por classes – hoje, o ISS 

praticamente se iguala a este tipo de tributação medieval, visto que apenas 

algumas classes profissionais são obrigadas a pagá-lo. 

2. Patrimônio: o segundo índice de tributação completa ou substitui o 

primeiro, e por muitos anos foi a fonte de arrecadação única do Estado incidindo 

sobre as propriedades privadas e seus acessórios, porém com o tempo foi 

considerada insuficiente, já que há uma profunda diferença entre o capital e o 

seu produto – até hoje, ainda existem impostos sobre a propriedade, o domínio 

útil ou a posse de bens imóveis. 

3. Despesas: Este índice surgiu no final da Idade Média e tinha como 

objetivo além de fornecer ao Estado maior arrecadação, atingir a nobreza e o 

clero que não eram tributados diretamente. Foram chamados de impostos 

indiretos sobre o consumo, gastos ou despesas dos indivíduos, sendo um 

imposto geral que devia ser pago de acordo com a capacidade econômica 

destes. Porém, este índice acabou sobrecarregando as famílias, sobretudo as 

mais pobres, pois nelas a maior parte dos gastos é com bens de consumo 

(alimentação, vestuário, habitação e etc) – hoje, temos o IPI, apesar de 

utilizarmos técnicas de “seletividade” e “essencialidade” dos produtos para tentar 

evitar a tributação dos artigos de maior necessidade da população. 

4. Produto: Em determinado momento histórico quando se percebe a 

falência da tributação sob as despesas um novo índice surge, agora sobre a 

produção, porém, este também não produz os efeitos esperados pelo Estado – 

hoje, é rara a existência de um tributo sobre a produção. 

5. Renda: Este é o último estágio e surgiu com a Revolução Industrial, 

onde a tributação ou a capacidade contributiva passa a ser medida através da 

renda dos indivíduos. Surge então, o Imposto sobre a Renda – denominado 

inicialmente como Imposto Único sobre a Renda – que permanece vigente em 

nosso ordenamento até hoje. 

Verifica-se, portanto, que embora cada critério possua defeitos em si, 

todos possuem também algumas vantagens que podem ser utilizadas para se 

estabelecer um sistema tributário equilibrado, já que não existe nenhum sistema 

fiscal que adote um imposto único, especialmente com sucesso. 
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1.2 - Conceituação 

 

A finalidade do Estado é promover o bem comum através de suas funções 

imanentes, e para isto necessita de recursos financeiros – verbas ou receitas. 

Os recursos financeiros que o Estado se utiliza para promover o bem 

comum provêm de atividades econômico-privativas dos entes públicos, de 

monopólios, e principalmente da imposição tributária (fiscal, parafiscal e 

extrafiscal).5 

Esse direito de imposição tributária pertencente ao Estado faz com que o 

mesmo recolha para os cofres públicos uma parcela do patrimônio das pessoas, 

a este recolhimento damos o nome de tributos, que podem se subdividir em 

imposto, taxas e contribuições. Quando o Estado age desta forma, recolhendo 

aos cofres públicos uma parte do patrimônio de terceiros, ele fica sujeito a 

normas, e o conjunto destas é denominado Direito Tributário. 

Kiyoshi Harada no mesmo sentido salienta:  

 

“a relação jurídica que se instaura entre o Estado, que tem o 
poder de exigir o tributo, e a pessoa sob sua jurisdição, que 
tem o dever de pagar esse tributo, é submetida a uma série de 
normas jurídicas que vão compor a disciplina do Direito 
Tributário”6 

 

Alguns autores, entre eles Fábio Fanucchi, consideram o Direito Tributário 

como uma subdivisão do Direito Financeiro, sendo, sem dúvida, abrangedor da 

parcela mais importante do Direito Financeiro, representa o tributário a 

manifestação específica daquele outro ramo das ciências jurídicas.7 

Isto porque o Direito Tributário disciplina um dos objetos do Direito 

Financeiro que é a receita pública, mais especificamente a receita tributária. 

                                                 
5 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Ob. cit., p. 27. 
6 HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário.São Paulo: Atlas, 2004, p. 15 
7 FANUCCHI, Fábio. Curso de Direito Tributário Brasileiro. Vol. 01. São Paulo: Editora Resenha 
Tributária Ltda/IBET, 1976, p. 08. 
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Para Rubens Gomes de Sousa o Direito Tributário é “o ramo do direito 

público que rege as relações jurídicas entre Estado e os particulares, 

decorrentes da atividade financeira do estado no que se refere à obtenção de 

receitas que correspondam ao conceito de tributos”.8 

Podemos afirmar que o Direito Tributário é o ramo das ciências jurídicas 

que estuda o surgimento, as modificações e a extinção da relação jurídica do 

tributo. 

A conceituação mais didática é formulada por Ruy Barbosa Nogueira9: 

“Direito Tributário é a disciplina da relação entre fisco e contribuinte, resultante 

da imposição, arrecadação e fiscalização dos impostos, taxas e contribuições”. 

Depois da conceituação de Direito Tributário faz-se necessária a 

compreensão da sua autonomia dentro do ramo das ciências jurídicas, para que 

assim possamos entender a aplicação das obrigações tributárias, matéria 

específica deste estudo. 

 

 

1.3 - O sistema jurídico tributário e sua autonomia 

 

 

Essa matéria “a autonomia do direito tributário” já foi amplamente debatida 

no século passado, principalmente na França entre François Geny, na obra O 

Particularismo do Direito Fiscal, e Louis Trobatas, na obra Ensaio sobre o Direito 

Fiscal; o primeiro não acreditava na mesma, já o segundo a defendia. Hoje, 

porém, esta matéria é pacífica, sendo que não há mais como negar a autonomia 

do Direito Tributário. 

A elaboração do sistema jurídico tributário deu-se, sobretudo, com a 

contribuição dos escritores alemães, inclusive em relação a produção 

                                                 
8 SOUSA, Rubens Gomes de. Compêndio de Legislação Tributária. Rio de Janeiro: Edições 
Financeiras S.A., 1954, p. 54 
9 NOGUEIRA, Ruy Barbosa.  Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 1989 
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jurisprudencial, tanto é que a Alemanha foi responsável pela promulgação de um 

dos primeiros Códigos Tributários do mundo. 

Hoje, vários países possuem legislação tributária, inclusive codificada, 

como é o caso do Brasil, possuindo sólida doutrina e jurisprudência 

especializada. 

Essa autonomia também pode ser comprovada pela existência das 

cadeiras de Direito Tributário nas Faculdades de Direito, onde o mesmo é 

matéria curricular. 

Mas, “o que realmente caracteriza essa autonomia é o fato de que este 

ramo do Direito possui os seus próprios princípios jurídicos, que não são 

aplicáveis aos outros ramos das ciências jurídicas”10, são eles: princípio da 

legalidade tributária, princípio da anterioridade, princípio da isonomia tributária, 

princípio da capacidade contributiva, princípio da vedação de efeitos 

confiscatórios, princípio da imunidade recíproca, princípio da imunidade 

genérica, princípio da imunidade de tráfego interestadual e intermunicipal, 

princípio da uniformidade de tributo federal em todo território nacional, princípio 

da uniformidade de tributo estadual ou municipal quanto à procedência ou 

destino de bens e serviços de qualquer natureza, princípio da igualdade de 

tratamento dos títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal e dos 

vencimentos pagos pelas três entidades políticas, princípio da vedação da União 

decretar isenção de imposto das entidades periféricas e os princípios implícitos. 

É importante lembrar que o Direito Tributário é um ramo autônomo, mas 

integrado a unidade do Direito, mantendo suas relações com os outros ramos do 

Direito ou com as ciências afins, e por isso qualquer elaboração científica dentro 

da matéria tributária deve observar tanto os seus princípios próprios, como 

também os comandos do Direito em geral. 

O Direito Tributário alcançou sua autonomia quando o Direito como um 

todo se viu inserido na necessidade de regular situações sociais fáticas comuns, 

mas que exigiam normas apropriadas, uma normatividade especial indicativa da 

capacidade contributiva, que não era oferecida por meio dos princípios gerais. 

                                                 
10 PRÊMIO ALICE BORGES. A progressividade fiscal do IPTU em face da Emenda Constitucional 
nº 29/00. Salvador, 2006. Disponível em: 
http://www.apeb.org.br/A%20progressividade%20fiscal%20do%20IPTU-%20Rodrigo%20Costa.doc.  



15 

Assim, para solucionar essa deficiência, o Direito criou princípios 

específicos para regular os fatos tributáveis, surgindo, assim, a especificidade e 

autonomia do Direito Tributário. 

Ruy Barbosa Nogueira salienta que “o Direito Tributário tem muitos 

princípios e institutos próprios, não devendo o jurista procurar resolver as 

questões tributárias por princípios ou institutos de outros ramos, inadequados à 

natureza e finalidade do Direito Tributário”.11 

 

 

1.4 - A Legislação Tributária Brasileira: o CTN e a CF 

 

 

O Código Tributário Nacional – CTN foi divido em dois livros, sendo o 

primeiro dedicado ao Sistema Tributário Nacional – STN e o segundo as normas 

gerais de direito tributário. 

O próprio CTN em seu artigo 96 esclarece que a legislação tributária 

compreende tanto as leis, como os decretos, normas complementares, e até 

mesmo, tratados e convenções internacionais. Com relação a estes últimos há 

uma intensa discussão sobre a sua utilização como fonte legislativa tributária. 

Sobre esta relatividade na aplicação dos tratados e convenções 

internacionais ao Sistema Tributário Nacional encontramos a posição contrária 

de Marcelo Magalhães Peixoto que defende a inaplicação destes, com os 

seguintes argumentos: 

 

“Os Tratados e as Convenções Internacionais não fazem parte 
da Legislação Tributária. Na verdade, melhor explicando, os 
Tratados e as Convenções Internacionais não fazem parte do 
Sistema Jurídico Pátrio, e, conseqüentemente, esses não 
existem para a Legislação Tributária. 
Vejam o que prescreve o artigo 84 da Constituição Federal: 
Art.84 – Compete privativamente ao Presidente da República:... 

                                                 
11 NOGUEIRA, 1989, p. 56 
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VIII – celebrar tratados, convenções e atos internacionais, 
sujeitos a referendo do Congresso Nacional;...  
Os Tratados e as Convenções Internacionais, só serão 
incorporados ao nosso Sistema após a ratificação pelo 
Congresso Nacional, por meio de instrumento introdutor de 
norma, chamado Decreto Legislativo. 
O Código Tributário Nacional deve ser interpretado, partindo do 
pressuposto de que não se é possível sustentar a revogação 
ou ainda a alteração da legislação tributária interna, frente aos 
tratados e convenções internacionais.  
Desta feita, a Constituição Federal cuida da matéria nos artigos 
5º, §2º, 21, I, 49, I, 59, VI e 84, VII; a interpretação sistemática 
destes dispositivos, como ressaltou Paulo Ayres Barreto, 
conduz à conclusão de que o nosso ordenamento jurídico 
incorporou decididamente a teoria dualista. 
Destarte, a assinatura do tratado pelo Presidente da República 
constitui mera etapa inicial no processo de introdução do 
conteúdo dos tratados e acordos internacionais em nosso 
sistema normativo. O veículo que introduz efetivamente o 
conteúdo dos tratados firmados é o decreto legislativo. A 
competência atribuída ao Presidente da República para 
celebrar tratados não é plena, absoluta. É imprescindível a 
participação, o referendo do Congresso Nacional. Sem tal 
referendo, manifestado por intermédio de decreto legislativo 
que ratifica o tratado, não se altera a ordem jurídica vigente.”12 

 

Outro entendimento no mesmo sentido é trazido por Hugo de Brito 

Machado: 

 

“O Código Tributário Nacional estabelece que os tratados e 
convenções internacionais revogam ou modificam a legislação 
tributária interna e serão observados pela que lhes 
sobrevenham (art.98). Há evidentemente impropriedade 
terminológica na disposição legal. Na verdade um tratado 
internacional não revoga nem modifica a legislação interna. A 
lei revogada não volta a ter vigência pela revogação da lei que 
a revogou. Denunciado um tratado, todavia, a lei interna com 
ele incompatível estará restabelecida, em pleno vigor. Tem-se 
que procurar, assim, o significado da regra legal em foco. O 
que ela pretende dizer é que os tratados e convenções 
internacionais prevalecem sobre a legislação interna, seja 
anterior ou posterior” 13 

 

Assim sendo, estes autores afirmam com clareza que os tratados e 

convenções internacionais não fazem parte da Legislação Tributária Brasileira, já 

que isto apenas ocorrerá quando o Congresso Nacional através de Decreto 
                                                 
12 PEIXOTO, Marcelo Magalhães. Conceito de Legislação Tributária. Uma análise do art. 96 do 
CTN. Jus Navigandi, Teresina, a. 6, n. 53, jan. 2002. Disponível em: 
http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=2541. Acesso em: 20 ago. 2009 
13 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. Campinas: Malheiros, 1998, p. 45 



17 

Legislativo ratificar os Tratados e Convenções internacionais assinados pelo 

Presidente da República. 

 

“Art.96 – A expressão “legislação tributária" compreende as 
leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e 
as normas complementares que versem, no todo ou em parte, 
sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.”(CTN) 

 

Outra questão controvertida também trazida pelo artigo 96 do CTN, é o 

fato deste não fazer menção a Constituição Federal, mesmo se tratando de uma 

norma infraconstitucional.  

Na realidade, o Sistema Tributário Nacional é totalmente 

constitucionalizado, ou seja, suas normas vêm inseridas na Constituição Federal 

de 1988, que segundo Roque Antônio Carrazza14 aponta: a Hipótese de 

Incidência possível – o Sujeito Passivo possível – o Sujeito Ativo possível – Base 

de Cálculo possível e a Alíquota possível. 

Já no Título III – “Da Organização do Estado”, Capítulo VII – “Da 

Administração Pública”, Seção IV – “Das Regiões” (art.43) e estende-se ao Título 

IV – “Da Organização dos Poderes”, Capítulo I “Do Poder Legislativo”, Seção II – 

“Das Atribuições do Congresso Nacional” (art. 48) encontramos menções sobre 

a regulamentação tributária, mas o STN vem necessariamente inserido no Título 

VI – “Da Tributação e Do Orçamento”, Capítulo I “Do Sistema Tributário 

Nacional”, entre os artigos 145 a 169, e no Título VII – “Da Ordem Econômica e 

Financeira”, em seu Capítulo I – “Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica” 

(art. 170 a 184). 

Marcelo Magalhães Peixoto a este respeito denota que  

 

“tal dispositivo legal é inócuo, impreciso e equivocado, e para 
não dizer, inconstitucional. E sem falarmos na contradição com 
o art.2º do mesmo diploma legal que assim determina: Art.2º - 
O sistema tributário nacional é regido pelo disposto na Emenda 
Constitucional nº18, de 1º de dezembro de 1965, em leis 
complementares, em resoluções do Senado Federal e, nos 
limites das respectivas competências, em leis federais, nas 

                                                 
14 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. Campinas: Malheiros, 
1999 
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Constituições e em leis estaduais, e em leis municipais”.15 

 

Mas, não é a inconstitucionalidade do instituto supra narrado ou a 

inaplicabilidade dos tratados e convenções internacionais ao nosso sistema 

tributário as matérias em estudo, apenas as salientamos por acharmos de 

extrema importância para o entendimento da disposição da legislação tributária 

brasileira. 

O Código Tributário Nacional foi elaborado sob a vigência da Carta 

Constitucional de 1946, sendo recepcionado pela Carta de 1967, 

concomitantemente pela Emenda nº 01/69 que alterou a Constituição de 1967 

em todos os seus artigos. 

Assim, é importante para este estudo que se esclareça que o Código 

Tributário Nacional, Lei nº 5.172/66, foi recepcionado pela atual Constituição 

Federal. 

                                                 
15 PEIXOTO, Marcelo Magalhães. Conceito de Legislação Tributária. Uma análise do art. 96 do 
CTN. Jus Navigandi, Teresina, a. 6, n. 53, jan. 2002. Disponível em: 
http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=2541. Acesso em: 20 ago. 2009 



 

2. ACEPÇÃO DA EXPRESSÃO "CRÉDITO TRIBUTÁRIO" 
UTILIZADA NO ARTIGO 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO 
NACIONAL 

 

 

Inicialmente, antes de nos atermos a definição de Obrigação Tributária faz-

se necessário o estudo das Obrigações in genere que para Kiyoshi Harada16 

nada mais são do que “o vínculo jurídico pelo qual uma pessoa (credora) pode 

exigir de outra (devedora) uma prestação consistente em entregar alguma coisa 

(dar), ou em praticar certo ato (fazer), ou ainda, em abster-se de certo ato ou fato 

(não fazer) sob pena de sanção”. 

Alcides Jorge Costa17 acrescenta que: 

 

A obrigação consiste, pois, num vínculo em que, de um lado 
acha-se o direito de crédito do sujeito ativo, e de outro, o dever 
do sujeito passivo. O conteúdo do direito de crédito é a ação ou 
omissão a que está adstrito o sujeito passivo. O objeto da 
obrigação é o comportamento do sujeito passivo, considerando 
em si, mas costuma-se dizer que o objeto da obrigação é 
aquilo que o devedor deve entregar ao credor ou aquilo que 
deve fazer ou abster-se de fazer em proveito do credor. 

 

Ruy Barbosa Nogueira18 em sua conceituação de obrigação in genere é 

mais conciso, alegando ser ela “a relação jurídica pela qual uma pessoa 

(credora) tem o direito de exigir de outra (devedora) uma prestação”. 

Portanto, o que se verifica por estas conceituações é que a obrigação é 

delimitada por três elementos: 

• O vínculo jurídico; 

• As partes da relação jurídica; 

                                                 
16 HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário.São Paulo: Atlas, 2002, p. 54 
17 COSTA, A. J. Obrigações Tributárias. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (coord.). Curso de 
Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 1982, p. 82 
18 NOGUEIRA, Ruy Barbosa.  Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 32 



20 

• A prestação ou o conteúdo da obrigação; 

A obrigação tributária é espécie do gênero obrigação jurídica que vem 

disposta no Código Civil de 2002 no Livro I da Parte Especial, arts. 233 a 420, 

isto porque ambas alicerçam-se nas mesmas bases: sujeitos, causa e objeto. 

Mas, esta obrigação possui suas peculiaridades, tanto que é 

particularizada possuindo autonomia. 

O que difere a Obrigação Tributária da Obrigação Civil é o fato da primeira 

possuir como causa apenas, e invariavelmente, a lei, já a segunda necessita da 

convergência de vontade das partes. Quanto à sua apuração, a obrigação 

tributária diferencia-se, pois é realizada por meio do ato de lançamento efetuado 

pela administração pública, como já descrito, e as obrigações de direito privado 

são apuradas por atos praticados pelas próprias partes. 

Assim, define Kiyoshi Harada19: 

 

Pode-se definir obrigação tributária como uma relação jurídica 
que decorre da lei descritiva do fato pela qual o sujeito ativo 
(União, Estados, DF ou Municípios) impõe ao sujeito passivo 
(contribuinte ou responsável tributário) uma prestação 
consistente em pagamento de tributo ou penalidade pecuniária 
(art. 113, §1º, do CTN), ou na prática ou abstenção de ato no 
interesse da arrecadação ou da fiscalização tributária (art. 113, 
§2º, do CTN). 

 

Outros autores conceituam a Obrigação Tributária de forma brilhante e 

trazem inúmeros ensinamentos: 

 

A obrigação Tributária é uma relação de Direito Público 
prevista na lei descritiva do fato pela qual o Fisco (sujeito ativo) 
pode exigir do contribuinte (sujeito passivo) uma prestação 
(objeto) 20 
 
(...) se constitui de um sujeito passivo, ou devedor, que é o 
contribuinte; um objeto, que é a prestação pecuniária devida 
pelo contribuinte, sob a forma de tributo, e uma causa 
jurídica.21 

                                                 
19 HARADA, 2002, p. 54 
20 NOGUEIRA, 1989, p. 33 
21 CARVALHO, 1969, p. 28 
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(...) é um vínculo jurídico de Direito Público complexo, porque 
faz surgir, reciprocamente, múltiplos direitos, deveres e 
obrigações negativas e positivas a cargo do Estado ou do 
contribuinte, constituindo-se principalmente em uma obrigação 
de dar (prestação pecuniária) e em uma série de obrigações de 
fazer e não fazer, que são, em definitivo, acessórias da 
obrigação principal, tendendo a tornar mais fácil o nascimento 
e extinção desta última. 22 
 
A obrigação tributária se constitui numa relação jurídica 
subjetiva de direito público, cuja fonte, ao contrário do que se 
pensa, não é a lei, mas, isto sim, um acontecimento fático 
descrito em lei como suficiente e capaz de fazê-la adquirir 
consistência jurídica. 23 
 
Defini-se como uma obrigação ex lege de Direito Público a 
relação jurídica através da qual a prestação de tributos é 
exigida pelo Estado ou outra pessoa de Direito Público (...) 
Todavia não basta a existência de lei para que a obrigação 
tributária se instaure. Para o nascimento da obrigação 
necessário é que surja concretamente o fato ou pressuposto 
que o legislador indica como sendo capaz de servir de 
fundamento à ocorrência da relação jurídica tributária. A esse 
fato ou pressuposto que se dá o nome de fato gerador. 24 

 

Desta forma, em toda a obrigação há um direito de crédito, podendo este 

se referir a uma ação ou omissão do sujeito passivo, sendo, portanto, objeto da 

obrigação o comportamento de fazer, entregar ou deixar de fazer alguma coisa. 

A obrigação tributária possui algumas características, entre elas: 

• A legalidade: possui origem na lei e só pode ser exigida através 

dela; 

• A coercibilidade: o estado pode utilizar-se de meios para exigi-la, 

atingindo o patrimônio dos particulares que se neguem ao seu 

cumprimento; 

• A inderrogabilidade: nem o fisco, nem o contribuinte podem alterar 

a disposição legal sobre o tributo; 

• A penalidade: permite a aplicação de penas pecuniárias. 

                                                 
22 BOMPANI, 1963, p. 56 
23 FANUCCHI, 1976, p. 12 
24 FALCÃO, 1999, p. 15 
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Existem algumas correntes doutrinárias que tratam do surgimento da 

obrigação tributária, entre elas encontram-se a declarativista, a constitutivista e a 

procedimentalista. O Código Tributário Nacional filiou-se a corrente 

declarativista, ou seja, que defende em seu ponto de vista que a obrigação 

tributária surge no momento da ocorrência do fato gerador, e o lançamento tem 

por função determinar quantitativamente o débito do contribuinte.25 

É importante salientar também que o vínculo jurídico entre o contribuinte e 

o Estado forma-se no momento em que a lei que institui o tributo entra em vigor.  

Com o decorrer do estudo notaremos que o CTN não considera como 

obrigações todos os comportamentos nele descritos, devendo haver uma 

discriminação entre obrigações “principais” e deveres. Há uma discussão 

doutrinária sobre o caráter patrimonial da obrigação, porém, quando se trata de 

obrigação tributária essa problemática desaparece. 

Vamos agora passar a analisar a previsão legal das obrigações tributárias, 

sobretudo do fato gerador, que é uma das suas características essenciais. 

 

2.1 - A Lei 

 

O artigo 150, inciso I da Constituição Federal de 1988 estabelece o 

princípio da legalidade dos tributos quando veda ao Poder Público “exigir ou 

aumentar tributo sem lei que o estabeleça”. Este preceito é adotado por quase 

todas as Constituições modernas. 

Conforme salienta Amílcar de Araújo Falcão26, “por força do princípio da 

legalidade, exige-se que em lei formal estejam determinados, pelo menos, os 

seguintes elementos: o fato gerador do tributo, a sua alíquota, a respectiva base 

de cálculo e os sujeitos passivos diretos e indiretos da obrigação tributária.” 

Dentro do âmbito do Direito Tributário essa previsão ou definição em lei é 

requisito essencial para a existência da obrigação tributária, sem a legalidade 

existirá um fato econômico ou relevante a outro ramo do Direito, porém, para ser 

                                                 
25 CRETELLA JÚNIOR, 2002, p. 32 
26 FALCÃO, 1999, p. 19 
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juridicamente relevante para o Direito Tributário é imprescindível essa 

característica. Portanto, a legalidade não é apenas um requisito de validade das 

obrigações tributárias, mas faz parte de sua essência. 

É necessário identificar o fato gerador indicado pelo legislador na lei 

tributária, e para tanto podemos utilizar formas de interpretação legislativa, 

seguindo a seguinte classificação: 

• extensiva: deve ser aplicada quando o legislador deixa ao critério 

do intérprete a tarefa, com base na norma, de conceituar o fato 

gerador em cada caso concreto, pode ocorrer em duas hipóteses: 

I – Quando o legislador apenas menciona um nomen júris e este coincide 

com a definição de fato gerador em outros ramos do Direito, neste caso, o 

intérprete deve colher as características determinadas nesta outra ciência, 

porém observando sempre os princípios fundamentais e específicos do Direito 

Tributário; 

II – Quando o legislador apresenta uma enumeração exemplificativa, neste 

caso, o intérprete deverá fazer uma síntese das características da 

exemplificação para encontrar o conceito geral a que o legislador se refere. É 

muito difícil esta tarefa; 

• econômica: é preciso inicialmente esclarecer, que já houve na 

doutrina entendimento no sentido de que a interpretação 

econômica da lei tributária seria uma violação ao princípio da 

legalidade, porém, tal entendimento há muito tempo já foi superado. 

Portanto, esta forma de interpretação consiste em dar a lei 

“inteligência” para que o contribuinte não possa manipulá-la, com o 

intuito de arcar com valores de tributos menores, ou seja, é uma 

forma de preservar o conteúdo econômico da legislação tributária, 

do tributo em si; 

• analógica: é a descoberta de uma proposição jurídica latente a 

proposta pelo legislador. Porém, este não é o entendimento de 

diversos doutrinadores brasileiros, entre eles, Amílcar de Araújo 

Falcão27, que acredita em uma distinção substancial entre analogia 

e interpretação, e que, portanto, é impossível pela via da 
                                                 
27 FALCÃO, 1999, p. 20 
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interpretação analógica identificar o fato gerador, pois para ele a 

analogia se aplica quando não há norma ou preceito. 

 

2.2 - A Responsabilidade Tributária 

 

Álvaro Villaça de Azevedo28 quando trata da Responsabilidade Civil a 

conceitua como sendo “a situação de indenizar o dano moral ou patrimonial, 

decorrente de inadimplemento culposo, de obrigação legal ou contratual, ou 

imposta por lei. Já Hugo de Brito Machado29 a conceitua como sendo “o dever de 

tornar efetiva a prestação”. Em sentido amplo, é esta também a definição de 

Responsabilidade Tributária. 

Assim, traz Kiyoshi Harada:  

 

A Responsabilidade Tributária consiste no dever de o 
contribuinte, sujeito passivo natural, tornar efetiva a prestação 
de dar, consistente no pagamento do tributo ou penalidade 
pecuniária (obrigação principal), ou a prestação de fazer ou 
não fazer, imposta pela legislação tributária no interesse da 
fiscalização e arrecadação tributária (obrigação acessória).30 

 

José Cretella Júnior também traz de forma muito clara e concisa a 

definição de Responsabilidade Tributária, que se diferencia da Responsabilidade 

Civil tratada por Villaça31, “é a obrigação legal, assumida pelo sujeito passivo da 

relação jurídico-tributária, não diretamente beneficiado pelo ato praticado, 

perante o fisco, de pagar o tributo ou a penalidade pecuniária”. 

Quando o legislador implementou este instituto no Código Tributário 

Nacional ele pretendeu preservar o direito da Fazenda Pública em receber os 

créditos a ela devidos, isto quando o contribuinte não puder pagá-los, ou se 

tornar pouco acessível à cobrança. 

                                                 
28 AZEVEDO, 2000, p. 07 
29 MACHADO, 1980, p. 39 
30 HARADA, 2002, p. 65 
31 VILLAÇA, 2004, p. 29 
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A responsabilidade tributária vem inserida no CTN entre os artigos 128 a 

138, e de uma maneira mais específica, ou seja, no sentido de atribuir 

legalmente o dever de efetuar a prestação à uma pessoa que não cumpriu a 

situação descrita na norma legal, traz o artigo 128:  

 

Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de 
modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a 
terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva 
obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou 
atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total 
ou parcial da referida obrigação. 

 

Esta norma traz duas idéias básicas, a primeira de que a responsabilidade 

tributária é exclusivamente definida neste capítulo, e a segunda de que a lei 

pode estabelecer a terceiros outros tipos de responsabilidades não previstas 

neste capítulo. 

Na interpretação de Ives Gandra da Silva Martins32, sobre esse artigo, a 

expressão “crédito tributário” designada pelo legislador “abrange tanto os tributos 

como as multas, quando assim a lei determinar”. Isto quer dizer, que o crédito 

tributário quando for não limitado pelo CTN, deve sempre ser entendido por 

crédito tributário total ou responsabilidade tributária total. 

 

As observações e críticas de caráter doutrinário, todavia, não 
invalidam a limpidez do art. 128, em termos de fácil 
interpretação, já que representa mecanismo maleável para a 
política tributária eficaz, a qual pode adotar variada e 
multiforme maneira de arrecadação, respeitados os princípios 
básicos dos artigos. 129 e seguintes, sem excessivos limites 
que não aqueles da legalidade ordinária. 33 

 

Desta forma, percebe-se que foi por razões de ordem prática que o 

legislador instituiu que a responsabilidade pelo crédito tributário pode ser 

transferida à terceiro, observando, todavia, que essa transferência não pode ser 

feita a qualquer pessoa, principalmente se este terceiro nada tiver a ver com o 

                                                 
32 MARTINS, 1998, p. 44 
33 MARTINS, 1998, p.  44 
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fato gerador. Assim, para esclarecer as dúvidas pertinentes a essa matéria, o art. 

128 deve ser interpretado juntamente com o art. 121, inciso II do CTN. 

Isto quer dizer que para ocorrer essa transferência da responsabilidade 

tributária é necessário o evento de alguns requisitos: a) a expressa previsão 

legal; b) a transferência da responsabilidade deve se dar imprescindivelmente a 

terceira pessoa vinculada ao fato gerador da obrigação tributária; c) e só pode 

haver essa transferência de responsabilidade em relação à obrigação tributária 

principal. 

A transferência por sua vez se subdivide em solidariedade, sucessão e 

responsabilidade, ou poderíamos dizer destas duas últimas, responsabilidade 

dos sucessores e responsabilidade de terceiros. 

A responsabilidade por substituição ocorre quando a lei tributária atribui o 

dever jurídico de pagar o tributo à pessoa diversa daquela da origem do fato 

gerador, mas que com ela possui relação jurídica, assumindo o substituto o lugar 

do contribuinte. 

A responsabilidade por transferência ocorre quando a lei atribui o dever de 

pagar o tributo a determinada pessoa, anteriormente atribuído a outra, em 

virtude de ocorrência de fato posterior a incidência da obrigação tributária. 

Tendo em vista estes dois conceitos, podemos dizer que a diferença entre 

estas duas formas de responsabilidade da sujeição passiva encontra-se no 

momento em que ocorre o fato gerador, ou seja, será caso de transferência 

quando a sujeição indireta for posterior a ocorrência do fato gerador, e o será de 

substituição quando esta se der antes da ocorrência do fato gerador. Estas 

espécies de responsabilidade serão determinadas pelo legislador quando editar 

a norma tributária aplicável ao fato gerador. 

 

2.3 - Do Crédito Tributário 

 

É matéria disciplinada pelo CTN no título III do livro II, em separado, 

portanto, das normas relativas à obrigação tributária. Daí, alguns autores 

afirmarem que o Código adotou a teoria dualista da obrigação. 
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O artigo 139 prescreve que o crédito tributário decorre da obrigação 

principal e tem a mesma natureza desta. Assim, o crédito tributário consiste na 

formalização da relação jurídica tributária, possibilitando ao Fisco, como sujeito 

ativo, exigir do sujeito passivo, contribuinte ou responsável, o cumprimento da 

obrigação tributária principal da qual decorre.  

A obrigação tributária existe in abstrato na lei, quando define a hipótese de 

incidência do tributo, concretiza-se com a ocorrência do fato gerador e formaliza-

se através do lançamento, que constitui o crédito tributário. 

Antes do lançamento, a obrigação tributária tem natureza ilíquida porque o 

Fisco não tem ciência da ocorrência e das características do fato gerador, o 

sujeito passivo não é identificado pois não se sabe a lei que deve ser aplicada, 

qual o tributo devido, suas alíquotas e base de cálculo, e, portanto, o valor 

devido. 

O CTN utiliza a expressão Crédito Tributário porque enfoca a relação 

jurídica tributária, da qual decorre, sob o ponto de vista do sujeito ativo da 

obrigação tributária. 

Assim, a mesma relação, sob o prisma do sujeito passivo, corresponde ao 

débito tributário, que consiste no dever jurídico que o sujeito passivo tem de 

cumprir a prestação tributária. 

Não existe crédito tributário sem que haja obrigação tributária anterior, e é 

por isso que o artigo 139 reza que o crédito tributário decorre da obrigação 

principal. Todavia, pode existir obrigação tributária sem que surja o crédito 

tributário, como nos casos em que a lei impede a sua constituição (CTN, Art. 

175) ou quando o fisco decai o direito de constituir o crédito tributário (CTN, Art. 

173).  

O crédito tributário tem a mesma natureza da obrigação principal porque 

representam duas faces de uma única relação jurídica, de natureza patrimonial, 

embora a obrigação concretize-se com a ocorrência do fato gerador e o crédito 

tributário surja em momento posterior através do lançamento. 

A regra do artigo 140 do CTN, decorre do fato da obrigação tributária ser 

autônoma do crédito tributário, pelo que ainda que esse venha a se modificar no 

decurso do tempo que ocorre entre o momento do fato gerador e do lançamento, 
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como no caso de sua anulação, a obrigação tributária não será afetada por esta 

modificação. 

Por outro lado, o artigo 141 estatui assim: 

 
"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". 

 

Justifica-se esta regra porque a cobrança do tributo corresponde a uma 

atividade administrativa plenamente vinculada (CTN, Art. 3º). 

Assim, somente nos casos previstos no CTN, o crédito tributário 

regularmente constituído se modifica ou se extingue (CTN, Art.156), ou tem sua 

exigibilidade suspensa (art.151) ou excluída (art.175). O mesmo art. 141 reza 

que a autoridade que descumprir sua norma responde funcionalmente na forma 

da lei.  

A lei a que se refere o dispositivo não é a lei tributária mas a administrativa 

que rege a relação entre a Administração e o funcionário público, e nela é que 

está fixada a sanção a ser imposta a quem descumprir a norma do art. 141. 

Podemos ai enxergar o principio da indisponibilidade dos bens públicos, 

muito caro ao Direito Administrativo. 

 

2.3.1 - Extinção do Crédito Tributário 

 

As modalidades de extinção do crédito tributário vêm enumeradas no art. 

156 do CTN, e são elas: 

- Pagamento: Tratam do pagamento os artigos 157 a 169 do CTN. É a 

forma mais óbvia, comum e antiga de extinção da obrigação, de qualquer 

obrigação . É a forma mais comum de extinção do crédito tributário – aliás, de 

qualquer crédito. 



29 

O local do pagamento haverá de ser a repartição competente do domicílio 

do sujeito passivo, quando não houver disposição diferente da legislação 

tributária (art. 159 do CTN). No que toca ao tempo do pagamento, quando a 

legislação tributária igualmente não o fixar, o vencimento do crédito ocorre 30 

dias após a data em se considera o sujeito passivo notificado do lançamento (art. 

160, caput, do CTN). 

Incidem juros de mora sobre os créditos não satisfeitos em seu vencimento 

(art. 161). Ainda é de importância, no que toca a essa modalidade de extinção 

do CT, a questão da consignação em pagamento, prevista no art. 164 do CTN. 

Por fim, existe a questão do pagamento indevido, que será analisada logo 

adiante. 

Por diversas razões pode o pagamento se dar por erro do contribuinte, erro 

do ente tributante, pagamento de tributo já quitado ou indevido; a Administração 

Pública, no que toca à cobrança e ao recolhimento de tributos, é, como o sabe 

quem já, nesse ponto, precisou a contragosto enfrentá-la, se mostra muitas 

vezes ineficiente e desorganizada. 

- Compensação: A teor do disposto no art. 170 do CTN, exige lei que a 

autorize. Ou seja, possuindo o sujeito passivo também créditos contra a 

Fazenda, pode pleitear a compensação com o valor de dívida tributária que 

tenha para com o mesmo ente. Isto dependerá de lei que aprove a 

compensação. 

- Transação: É o que vulgarmente se chama de "acordo". Exige lei que a 

faculte, nos termos dos arts. 156, III, e 171 do CTN. Importante que a referida 

transação seja autorizada por quem tenha competência especifica para fazê-lo, a 

teor do disposto no art. 171, & único, do CTN. 

- Remissão: A remissão é o mesmo instituto de direito civil disciplinado no 

CC, arts. 385 e seguintes. É o perdão total ou parcial do débito atendendo as 

causas acima arroladas. A remissão também só pode operar-se por meio de lei, 

como dispõe o caput do art. 172 do CTN, devendo o despacho que a concede 

ser sempre fundamentado, de acordo com uma das condições do artigo já 

citado. 



30 

- Prescrição e Decadência: A decadência, no campo do Direito Tributário, é 

o desaparecimento do direito de constituir o crédito tributário; de fazer o 

lançamento, de formar o título.  

O prazo decadencial, nesse ramo do Direito, é de cinco anos, nos termos 

do art. 173 do CTN, contados: - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em 

que o lançamento poderia ter sido efetuado; da data em que se tornar definitiva 

a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente 

efetuado. 

A prescrição é a perda do direito de ação, inerente ao direito material, pelo 

seu não exercício durante certo lapso de tempo. Há lei prevendo a hipótese; há 

o comportamento que realiza o fato gerador e há o lançamento, mas o Estado 

deixa de cobrar. Tem o sujeito ativo, nos termos do CTN, o prazo de 5 anos, 

após o que prescreve a ação de cobrança. Interrompe-se o prazo prescricional 

nas mesmas hipóteses previstas na lei civil. 

Pode ser a prescrição interrompida, nos termos do art. 174, parágrafo 

único, do CTN, e pode ser suspensa, nos termos do art. 151 do Código. 

Os requisitos da ocorrência da prescrição são: - ação exercitável; - inércia 

do titular da ação; - prolongamento da inércia por tal lapso de tempo (5 anos); - 

ausência de qualquer ato ou fato a que a lei atribua efeito suspensivo, 

interruptivo ou impeditivo do lapso prescricional. 

• Conservação de depósito em renda;  

• Pagamento antecipado e homologação do lançamento;  

• Consignação em pagamento (art. 164 &2º);  

• Decisão Administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na 

órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação 

anulatória;  

• Decisão judicial passada em julgado;  

 

Quanto ao pagamento indevido e sua restituição, a legislação tributária 

prevê as seguintes hipóteses para que o sujeito passivo tenha direito à 
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restituição total ou parcial do tributo: a) cobrança ou pagamento espontâneo de 

tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária 

correspondente, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador 

efetivamente ocorrido; b) erro na indicação do sujeito passivo, na determinação 

da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou 

conferência de qualquer documento relativo ao pagamento; c) reforma anulação, 

revogação ou rescisão de decisão condenatória. 



 

3. SUSPENSÃO DO CRÉDITO X SUSPENSÃO DA 
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

 

 

Segundo o Código Tributário Nacional: 

 
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:  
I – a moratória; 
 II – o depósito de 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;   (Inciso Acrescido de pela Lei 
Complementar 104, de 10.01.2001);  
VI – o parcelamento;   (Inciso acrescido pela Lei Complementar 
104, de 10.01.2001)  
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o 
cumprimento das obrigações  acessórias  dependentes  da 
 obrigação  principal  cujo  crédito  seja suspenso, ou dela 
conseqüentes. 

 

Nestes casos, o que ocorre é a suspensão da obrigação do pagamento, e 

não a extinção do crédito tributário.  

Com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o Fisco fica 

impedido de ajuizar execução fiscal; autoriza-se o contribuinte a receber 

Certidão Negativa de Débitos Fiscais; impede-se sua inscrição em cadastro 

público governamental como, por exemplo, o CADIM; suspende-se a contagem 

do prazo prescricional para o ajuizamento da ação fiscal; não importa dispensa 

do cumprimento da obrigação acessória ou principal; dentre outras.  

Portanto, as conseqüências são importantíssimas para o contribuinte que, 

enquanto discute a legalidade do tributo, fica imune a atos prejudiciais a seu 

direito.  

Nossa Jurisprudência assim decidiu:   

 

Tributário. Ação anulatória. IPI. Recolhimento e depósito 
judicial exatamente no valor exigido pelo fisco feito após o 
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vencimento do tributo. Suspensão da exigibilidade e extinção 
do crédito tributário. Inocorrência. Autuação para cobrança do 
saldo remanescente decorrente do atraso. Cabimento. Ônus 
sucumbencial. Inversão. Apelação e remessa oficial 
parcialmente providas. 1. É verdade que o art. 151, II, do CTN, 
prevê a suspensão da exigibilidade  do  crédito  tributário 
 integralmente  depositado,  mas  é  óbvio  que  este  depósito 
 tem que ocorrer dentro da data de vencimento do tributo; caso 
contrário, fatalmente estará sujeito aos encargos decorrentes 
da mora, ou seja, juros, multa e correção monetária. 2. Não 
depositados  no  prazo de  vencimento,  não  mais  se 
 consideram  integrais  estes  depósitos,  posto  que 
desprovidos dos consectários legais devidos pelo atraso. 3. 
Não havendo depósito do montante integral do crédito tributário 
(principal + consectários legais), não há que se falar que a 
exigibilidade estava suspensa na forma do art. 151, II, do CTN, 
e nem muito menos extinto o crédito tributário na forma do art. 
156, VI, do CTN, restando plenamente cabível, portanto, a 
autuação feita pelo fisco através do auto de infração ora 
impugnado. 4. Tendo sido efetuado o depósito (ainda que em 
atraso) exato dos valores exigidos pelo fisco, não pode este 
considerá-los inexistentes, sob pena de compactuar-se com o 
bis in idem e com o enriquecimento ilícito do ente fazendário, o 
que é inadmissível dentro do nosso ordenamento jurídico. 5. 
Prosseguimento da cobrança apenas pelo saldo remanescente 
(principal, multa de mora de 20%, juros e correção monetária 
proporcionais ao atraso do recolhimento/depósito até a data do 
efetivo pagamento). 6. Ônus sucumbencial invertido, por força 
da sucumbência majoritária da autora. 7. Apelação e remessa 
oficial parcialmente providas. 34 

 

 

3.1 - Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em face do 
recurso interposto na esfera administrativa 

 

 

Em relação às controvérsias geradas pela popularização da tutela 

antecipada como meio de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, muitos 

doutrinadores argumentam que o mandado de segurança seria o bastante para 

a proteção dos direitos do sujeito passivo, representado na figura do 

contribuinte, muitas vezes violados por ações advindas da Administração 

Tributária. No entanto, isto não procede. Em muitas ocasiões, o mandado de 

                                                 
34 TRF – 4ª R. – AC 2000.04.01.142235-0/RS – 2ª T. – Rel. Juiz Alcides Vettorazzi – DJU 
12.02.2003 – p. 643 
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segurança não é aplicável, mesmo que isto não decorra da possibilidade de 

outras formas de aplicação, especificamente a tutela jurisdicional cautelar.  

Desta feita, nas situações em que o mandado de segurança não é 

aplicável, pode o sujeito passivo servir-se da ação de procedimento ordinário, e 

no âmbito desta, da ação cautelar.  

Da mesma forma, em certas situações, pode ser aplicável o mandado de 

segurança e ainda assim a ação de procedimento mostrar-se melhor em 

adequação, de modo que, optativamente, esta poderá ser utilizada. De todas as 

maneiras, ou devido ao fato de que o mandado de segurança não tenha sua 

aplicabilidade possível, ou ainda devido à ação de procedimento ordinário seja 

mais adequada, esta pode ser utilizada, quando: 

 

 - o prazo de cento e vinte dias para a impetração do writ já 
tenha sido ultrapassado; 
-  exista a possibilidade de questão de fato a ser objeto de 
prova;  
- haja questionamento sobre quem seja a autoridade coatora;  
 
- o foro do autor apresente maior conveniência do que o da 
possível autoridade coatora. 35  

 

Nas situações expostas acima, cabe a ação cautelar, e no âmbito desta o 

deferimento de medida liminar visando à suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário. Sempre que for necessária para assegurar a utilidade do provimento 

judicial que também poderá ser deferido, a liminar é ferramenta que se impõe, 

sob risco de perda de influência e perda da garantia constitucional do acesso ao 

Poder judiciário.  

O Código Tributário Nacional – CTN –, em seu art. 151, inciso IV, prevê a 

concessão de medida liminar, em mandado de segurança, como uma das 

causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.  

Ao dispor sobre a concessão de medida liminar, em mandado de 

segurança, o CTN proporcionou ao contribuinte um meio para se defender contra 

os abusos praticados pelo Poder Público, em relação à matéria tributária, 

                                                 
35 THEODORO, 1997. p. 78 
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conforme previa a Lei n. 1.533/51, alterada recentemente pela Lei n. 12.016, que 

dispõe sobre o mandado de segurança.  

Note-se, uma vez presentes os requisitos legais, o juiz não pode 

condicionar contra-cautela alguma a concessão da liminar, em sede de mandado 

de segurança. Entretanto, alguns magistrados, condicionam o deferimento da 

liminar ao oferecimento do depósito do valor do tributo questionado para 

suspenderem a exigibilidade do crédito tributário.  

Ainda, o art. 151, inciso II, do CTN dispõe ser o depósito causa suspensiva 

da exigibilidade do crédito tributário. O referido artigo, no inciso IV, dispõe que a 

concessão de medida liminar em mandado de segurança também é causa 

suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.  

Da simples leitura do texto legal, conclui-se que ambas as hipóteses são, 

individualmente, causas de extinção da exigibilidade, não sendo lícito ao julgador 

as cumular.  

 

 

3.2 - Da apresentação de manifestação de inconformidade em face 
de decisão que não homologa compensações 

 

 

Não há, em nosso ordenamento jurídico, algum impedimento para que o 

instituto da tutela antecipada seja utilizado também pela Fazenda Pública, não 

havendo, assim, qualquer dúvida acerca de sua aplicabilidade pelo Poder 

Público.36 

Tampouco vale a invocação do contido no artigo 816, do CPC, para que 

haja a dispensa do ônus de comprovação da existência dos pressupostos 

constados no caput do artigo 273, do mesmo código. 

Assim é que, para ver atendido o requerimento de antecipação da tutela, a 

Fazenda Pública haverá de demonstrar, não apenas a existência de prova 

                                                 
36 SALVADOR, 1996. p. 136 



   36 

inequívoca e verossimilhança da alegação, como também algum dos requisitos 

exigidos nos incisos I e II, do artigo 273. 

Tendo em vista o caráter interlocutório da decisão que concede, ou não, a 

antecipação, não há que se falar em reexame necessário ou em recurso de 

ofício contra a decisão que negar, no todo ou em parte a antecipação da tutela, 

eis que o disposto no artigo 475, do CPC, é aplicável tão simplesmente às 

decisões definitivas ou terminativas. 

Inúmeras são as ações cíveis que se serviram da tutela antecipada como 

meio garantidor do direito da parte solicitante, desde que os pressupostos 

próprios de tal tutela se façam presentes.  

No âmbito tributário, bastante divergentes são as questões doutrinárias 

existentes quanto ao tema.  

Para muitos, mesmo hoje consideram que a antecipação da tutela 

jurisdicional contra a Fazenda é algo contraproducente e impróprio, pois não 

deveria ter sua possibilidade real devido ao duplo grau de jurisdição obrigatório. 

Desta feita, também se inviabilizaria a possibilidade de liminar em mandado de 

segurança, ou o próprio mandado de segurança, em que se deve constar 

obrigatoriamente o duplo grau de jurisdição. Mais uma vez, estas posições 

contrárias não possuem muita sustentabilidade. 37  

No entanto, mesmo com o inciso V do antigo 151 do CTN, nos embates 

judiciais a posição da Fazenda Pública, em inúmeras situações, apresenta um 

caráter de protelação, questionando o máximo possível, mesmo que se encontre 

conhecedora da final derrota em face tanto da normativa existente quanto da 

jurisprudência já fixada. 

Outras opiniões contrárias também afirmam que uma vez admitida à 

antecipação da tutela jurisdicional, esta poderia ter sua aplicação extensível a 

inúmeros outros casos. Caso isto fosse verdadeiro, justificar-se-ia a exclusão de 

todas as garantias jurídico-processuais.  

Assim, o magistrado necessita de um exame cuidadoso se: a 

verossimilhança na alegação do autor e as provas por ele ofertadas é 

convincente; se é fundado o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

                                                 
37 MARQUES, 2000. p. 188 
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ou ainda se está caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto 

intuito protelatório do réu.  

A verossimilhança da alegação por parte do sujeito passivo apresenta 

equivalência à aparência do direito pleno, da ação cautelar, ao mesmo tempo 

em que fundado receio de dano se relaciona ao perigo da demora. O abuso do 

direito de defesa, ou o manifesto protelatório, no entanto, podem ser encarados 

como possibilidades alternativas que podem substituir o fundado receio de 

dano.38  

Assim, caso o receio de dano irreparável ou de difícil reparação não seja 

caracterizado, pode-se contar com sua substituição pelo abuso do direito de 

defesa, ou pelo manifesto intuito protelatório. 

Quando da reforma processual admitida a partir da lei nº 8.952, de 13 de 

dezembro de 1994, demonstrando a possibilidade da tutela antecipada, cuja 

deferição é possível sempre que ser deferida desde que o magistrado seja 

convencido por parte da verossimilhança da alegação e que também se 

encontre fundado receito de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda 

que se caracterize o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório do réu (CPC, art. 273), segundo destaca Demerson Dias Rosa39. 

Segundo Rosa40 “mesmo antes de 1994 a possibilidade da aplicação da 

tutela antecipada já se fazia presente em certas situações como embargos de 

terceiros, ação possessória, ação popular, ação civil pública, mandado de 

segurança, ação expropriatória, ação direta de inconstitucionalidade, ação 

locatícia e nas em algumas demandas do Código de Defesa do Consumidor”. 

Neste ínterim, Rosa41 destaca que a antecipação de tutela, regulada 

maiormente pelo art. 273 do CPC, quanto ao processo e procedimento, do livro 

que trata do processo de conhecimento, possui aplicabilidade em diversas 

situações: 

 

                                                 
38 HARADA, 2002. p. 203 
39 ROSA, Demerson Dias. Lei Complementar nº 104/01 - Reconhecimento da possibilidade da 
concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública em matéria tributária. DireitoNet. 
01/abr/2002. Disponível em: http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/613/Lei-Complementar-no-
104-01-Reconhecimento-da-possibilidade-da-concessao-de-tutela-antecipada-contra-a-Fazenda-
Publica-em-materia-tributaria 
40 ROSA, 2002, on line 
41

 ROSA, 2002, on line 
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Seja quanto ao procedimento originário como para o sumário 
(antigo sumaríssimo), assim como para os procedimentos 
especiais, regidos, subsidiariamente, pelas disposições gerais 
do procedimento ordinário. 

A figura da tutela antecipada suscitou, desde o seu 
nascimento, inúmeras polêmicas, particularmente no que 
tangia a de sua aplicação contra a Fazenda Pública. No 
entanto, mesmo quando da promulgação da Lei n.º 9.494, de 
10 de setembro de 1997, que possui como ementa, “disciplina 
a aplicação de tutela antecipada contra a Fazenda Pública”, 
esse debate ainda restou presente, havendo muitos os que 
defendiam sua impossibilidade.42 

 

A Lei n.º 9.494/97, proveniente da medida provisória n.º 1.570, estabelece, 

em seu artigo 1º, que, quanto à sua permissão contra a Fazenda Pública,  

 

“Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do 
Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu 
parágrafo único e 7º da Lei n.º4.438, de 26 de junho de 1964, 
no art. 1º e seu §4º da Lei n.º5.021, de 9 de junho de 1966, e 
nos art. 1º, 3º e 4º da Lei n.º8.437, de 30 de junho de 1992.” 

 

Segundo Rosa43  os dispositivos legais referidos a partir do artigo acima 

transcrito “referendam as limitações a liminares e cautelares contra o Poder 

Público, e a Lei, a partir do momento em que buscou a imposição de tais limites, 

automaticamente reconheceu a possibilidade da tutela antecipada contra a 

Fazenda nas demais situações não alcançadas pelos dispositivos abrangidos”. 

Assim, ter-se-ia que  

 

“A aplicação dos arts. 273, 461, 798 e 799 do CPC encontra a 
possibilidade de ser realizada em todos os gêneros de 
procedimentos, atacando-se tanto o sujeito passivo como o 
Poder Público. Excluindo-se, no entanto, as restrições 
peculiares às liminares contra o Poder Público, traçadas pelas 
Leis n.º 8.437/92 e 9.494/97, assim como o Código Tributário 
Nacional, as ações do contribuinte contra a Administração 
Pública, em relação a temas de Direito Tributário, não escapam 
às liminares próprias do poder cautelar geral e do poder de 
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 ROSA, 2002, on line 
43

 ROSA, 2002, on line 
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antecipação de tutela.”44 

 

Rosa postula ainda que: 

 

Visando o estabelecimento de um consenso em relação a tal 
tema, quando da promulgação da Lei Complementar n.º 104, 
que, inseriu o inciso V ao art. 151 do Código Tributário 
Nacional, Lei n.º 5.172/66, in litteris, reconhecendo 
textualmente a possibilidade de aplicação de tutela antecipada 
contra a Fazenda, elencando tal possibilidade entre os 
mecanismos hábeis para suspender a exigibilidade do crédito 
tributário, encontra-se o instituto da tutela antecipada.45 

 

Assim descreve o artigo 151 do CTN, incisos IV e V: 

 

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 
omissis 
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; 

 

Assim, segundo Rosa46 tem-se que esta inserção no CTN “corrobora a 

força de decisões judiciais não terminativas, em que se obteve um 

reconhecimento liminar dos direitos do sujeito passivo frente ao poder do sujeito 

ativo, e amplia o rol das decisões antecipatórias que possibilitam a suspensão do 

crédito tributário, reconhecendo, conjuntamente, que não se confundem nem são 

incompatíveis o instituto do Duplo Grau Obrigatório de Jurisdição com o instituto 

da Antecipação de Tutela Jurisdicional”. 

Além disso, o disposto no art. 475 que traz simplesmente aspectos sobre a 

sentença, não abrangendo o instituto da tutela antecipada, dispõe: 

 

                                                 
44 THEODORO JÚNIOR, HUMBERTO – Artigo “Tutela Cautelar e Antecipatória em Matéria 
Tributária”, In RT-472 – Agosto de 1997, 86º Ano 
45

 ROSA, 2002, on line 
46

 ROSA, 2002, on line 



   40 

“Art. 475 - Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não 
produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a 
sentença: 
I - que anular o casamento; 
II - proferida contra a União, o Estado e o Município; 
III - que julgar improcedente a execução de dívida ativa da 
Fazenda Pública (art. 585, Vl).” 

 

O STJ já julgou em entendimento favorável: 

 

“PROCESSUAL CIVIL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 
FAZENDA PÚBLICA – LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO 
PÓLO PASSIVO DA RELAÇÃO – ARTS. 273 E 475, II, DO 
CPC. 
1. Os comandos dos arts. 273 e 475, II, do CPC, não afastam a 
possibilidade da concessão de tutela em face da Fazenda 
Pública. 
2. Recurso não conhecido.” 47 

 

Desta forma para Rosa48 a tutela antecipada “baseia-se na necessidade de 

evitar-se que, devido à demora na prestação jurisdicional, uma ou ambas as 

partes possa vir, no andamento do processo, a sofrer danos ou perdas 

irreparáveis ou de difícil reparação”. 

E o autor finaliza explicando: 

 

Mesmo quando se trata do Poder Público a possibilidade de 
perdas irreparáveis também pode ser aplicada. Desta feita, 
apresenta-se de extrema justiça garantir-se, aos que postulam 
em juízo contra o Poder Público, a aplicabilidade do instituto da 
tutela antecipada, de maneira que possam ser resguardados 
quanto à possibilidade de vir a sofrer lesões irreparáveis ou de 
difícil reparação. 

Assim, desde a promulgação da LC nº 104/2001, pacificou-se 
juridicamente, porém não doutrinariamente, o direito de os 
contribuintes, quando postulando contra a Fazenda Pública e 
desde que atendidos os requisitos legais, obterem, contra esta, 
a concessão de tutela antecipada.49 

Uma característica bastante relevante nas ações de anulação de débitos 

fiscais, as situações em que há verossimilhança do direito invocado, a 
                                                 
47 STJ, 6ª Turma, 171258/SP, Relator Ministro ANSELMO SANTIAGO, DJ 18/12/98 
48

 ROSA, 2002, on line 
49

 ROSA, 2002, on line 
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ilegalidade do fato gerador do tributo, a própria nulidade em sede administrativa 

ou judicial ou ainda devido à falta de suporte legal. Em certas situações, pode-se 

verificar que muitas sentenças julgadas encontram uma certa inconsistência 

quanto ao direito e as argumentações utilizadas.  

Da mesma forma, o medo de dano irreparável, também é elevado, pois em 

muitos casos o débito fiscal gera inúmeros problemas para as pessoas jurídicas, 

que consistem na impossibilidade de licitar, de fazer negócios, limitações quanto 

ao contato com órgãos reguladores, assim como possibilidade de dano à 

imagem. No entanto, o depósito garantidor encontra-se inviabilizado devido ao 

valor do mesmo, além da situação financeira do sujeito passivo.50  

Nestes casos, além das questões envolvendo o dano irreparável à parte 

financeira, atinge-se também a própria questão do direito à justiça.  

Desta feita, os motivos ensejadores se fazem muitas vezes presentes em 

matéria tributária. Para os setores doutrinários concordantes com a possibilidade 

da tutela antecipatória na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a 

existência do artigo 475 do CPC, invocado pela parte doutrinária contrária como 

causa de impossibilitar a tutela não se fundamenta já que o reexame necessário, 

quanto a União, Estado e Município, denota-se simplesmente revestido de 

garantia de re-análise da sentença, porém não de não se colocar ao dispor dos 

efeitos da ação das tutelas antecipadas, assim como o outro sujeito, o ativo, 

também conta com esta garantia, análise relativa do recurso, interpondo a 

apelação e nem por isso não pode sofrer os efeitos da antecipação de tutela.51 

No entanto, devido ao reflexo de inovação aportado pela Lei 

Complementar n.º 104 de 10/01/2001, inserindo o inciso V ao artigo 151 do 

Código Tributário Nacional, validou-se de modo claro e conciso tal possibilidade 

de concessão de tutela antecipada no caso em questão, superando-se as 

questões anteriores.  

Como exemplo jurisprudencial, pode-se observar o julgado do 

1º.TACIVIL/SP que confirma tal possibilidade. 

  
“Tributário - Ação anulatória de lançamento fiscal. Possibilidade 
de deferimento da tutela antecipada para suspensão da 

                                                 
50 HARADA, 2002. p. 318 
51 HARADA, 2002. p. 318 
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exigibilidade do crédito tributário sem a exigência de depósito 
do valor deste. Inovação trazida com a Lei Complementar n.º 
104 de 10/01/2001 que acrescentou o inciso V do artigo 151 do 
Código Tributário Nacional”.52.  

 

 

Da mesma forma, pode-se apontar jurisprudências fixando a concessão da 

tutela em 1º grau de jurisdição diante dos requerimentos solicitados em ações 

anulatórias, o que faz com que se veja apoiada a possibilidade da concessão da 

tutela em tais situações, evitando que as pessoas jurídicas despendam 

consideráveis importâncias em depósitos garantidores com a finalidade de 

suspender a exigibilidade do crédito pelo fisco. 

 

3.3 - Dos embargos à execução contra a fazenda pública 

 

 

Quanto aos embargos em execução a sentença continua a subsistir, 

porquanto a novidade da impugnação refere-se somente a obrigação de 

pagamento de quantia.  

No artigo 741, relativo às execuções contra a Fazenda Pública, observam-

se modificações de pequena monta em três incisos e no parágrafo único. 

 

Art. 741 - Na execução contra a 
Fazenda Pública, os embargos só poderão 
versar sobre: 

 I - falta ou nulidade da citação, se o 
processo correu à revelia; 

(...) 
 
V - excesso de execução; 
 
VI - qualquer causa impeditiva, 

modificativa ou extintiva da obrigação, 
como pagamento, novação, compensação, 
transação ou prescrição, desde que 
superveniente à sentença. 

(...) 

 

Art. 741 - Na execução fundada em 
título judicial, os embargos só poderão 
versar sobre: 

I - falta ou nulidade de citação no 
processo de conhecimento, se a ação lhe 
correu à revelia; 

IV - cumulação indevida de execuções; 
V - excesso da execução, ou nulidade 

desta até a penhora; 
Vl - qualquer causa impeditiva, 

modificativa ou extintiva da obrigação, 
como pagamento, novação, compensação 
com execução aparelhada, transação ou 
prescrição, desde que supervenientes à 
sentença; 

                                                 
52 1o. TACIVIL - 2a. Câm - AI no. 1.003.811-6- Araras-SP; Rel. Juiz Morato de Andrade, j. 
21/3/2001, v.u 
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Parágrafo único.  Para efeito do disposto 
no inciso II deste artigo, considera-se 
também inexigível o título fundado em lei 
ou ato normativo declarados 
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal 
Federal, ou em aplicação ou interpretação 
de lei ou ato normativo tidas por 
incompatíveis pelo Supremo Tribunal 
Federal com a Constituição Federal. 

 
Parágrafo único.  Para efeito do disposto 
no inciso II deste artigo, considera-se 
também inexigível o título judicial fundado 
em lei ou ato normativo declarados 
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal 
Federal ou em aplicação ou interpretação 
tidas por incompatíveis com a Constituição 
Federal. 

 

Nota-se que no inciso primeiro, foi suprimida a menção a processo de 

conhecimento e no inciso V, foi mantido o excesso de execução, e suprimida a 

menção à nulidades ocorridas até a penhora, já no inciso VI, foi suprimida a 

expressão "com execução aparelhada" que seguia a menção a compensação.  

O parágrafo único trouxe apenas uma pequena alteração de redação, 

deslocando-se a locução "fundado", sem alteração substancial de conteúdo. 

Tais alterações objetivam a adaptação do dispositivo às alterações levadas 

a efeito em outros artigos.  

O art. 471 anteriormente era aplicável a todas as execuções, agora é 

restrito àquelas promovidas contra a Fazenda Pública, portanto, essas serão 

matérias passíveis de serem alegadas em embargos. 

 



    

CONCLUSÃO 

 

Quanto ao crédito tributário pode-se defini-lo como o direito subjetivo de 

que é portador o sujeito ativo de uma obrigação tributária e que lhe permite exigir 

do sujeito passivo o seu objeto. 

Desta forma, pode-se notar que para a compreensão deste tema é o que 

diz respeito à natureza do crédito tributário, já que não há um entendimento 

pacífico em nossa doutrina, onde há duas teorias, uma onde o crédito tributário 

nasce no exato momento em que irrompe o laço obrigacional; outra agasalhando 

tese oposta, de que entre os dois existe uma separação no tempo, visto que a 

obrigação nasce da lei. 

Para todos os efeitos legais, o crédito tributário é o formalmente constituído 

na data da notificação do lançamento feita pelo sujeito passivo. E que o 

lançamento, mesmo sendo ato meramente declaratório, não se encontra 

impedido de dar nascimento ao crédito tributário. 

Observado também, que as obrigações tributárias que dão origem ao 

crédito em questão, não se modifica quando há circunstâncias que modificam o 

mesmo, a não ser quando há extinção do referido crédito. 

A suspensão do crédito tributário vem ser a simples dilatação temporária 

ou transitória da sua exigibilidade para os casos previstos em lei. Para todos os 

casos resguarda-se o princípio da legalidade tributária, permitindo-se suspensão 

da exigibilidade do crédito tributário somente nos casos previstos em lei. Adia-se, 

portanto, o vencimento da obrigação, não se permitindo a influência de 

quaisquer prazos (nem de juros e nem de correção monetária, etc.). Uma vez 

esgotado o prazo de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, este volta a 

ficar novamente exigível. 

Pelo parágrafo único do art. 151 do código tributário nacional, as causas 

que suspendem a exigibilidade do crédito tributário não dispensam, por parte do 

contribuinte, "o cumprimento das obrigações acessórias da obrigação principal 

cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes".
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A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não pode prejudicar o 

controle de outros créditos tributários, razão pela qual não pode suspender 

também as obrigações tributárias acessórias, previstas no interesse da 

arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Se, no caso, o crédito tributário está 

apenas suspenso, não extinto, os efeitos relacionados no referido crédito 

persistem, dentre os quais, é obvio, a obrigatoriedade do cumprimento das 

obrigações acessórias.  

As possibilidades de suspensão da exigibilidade são elencadas através do 

artigo 151 do CTN, em que a moratória, o depósito do valor integral, as 

reclamações e recursos, de acordo com as normativas existentes quanto ao 

processo administrativo tributário, concessão e medida liminar em mandado de 

segurança e a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, assim 

como outras ações.  

Desta forma, fica claro, que o aparecimento da antecipação da tutela veio 

de encontro às aspirações de uma Justiça mais rápida, na medida em que, com 

o seu surgimento, foi possível a concessão da tutela do bem, mesmo que de 

forma provisória, antes de ser proferida a sentença de mérito, uma vez estando 

preenchidos os requisitos indispensáveis. 

Trata-se, a tutela antecipada, de mecanismo respeitável na suplantação de 

risco da decadência do direito, que deve ser utilizada pelo magistrado, com 

cautela, de acordo com as necessidades do caso concreto, sem perder de vista 

a necessidade de garantir a efetividade da jurisdição. 

Uma vez concedida à tutela antecipada, terá, o autor, em caráter 

provisório, o uso do direito garantido, na medida em que o objeto antecipado é o 

objeto pedido, que poderá ser deferido no todo, ou em parte. 

É, sem dúvida, um instituto valioso, capaz de evitar a decadência do direito 

de quem busca a tutela, e mais, é muito útil na busca da contenção dos vários 

modos maliciosos protelatórios. 

Dentre os fatores ensejadores da suspensão encontram-se a prova 

irrefutável, verossimilhança alegatória e receio fundado de dano irreparável ou 

de difícil reparação, 
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Apesar da discussão existente entre a viabilidade ou não da aplicação da 

tutela antecipada contra o Estado, pelo risco de diminuição das capacidades de 

aplicabilidade da Justiça, tal argumento não pode ser levado em consideração 

por que poderia, pelo mesmo princípio, diminuir sobremaneira a aplicabilidade 

das demais possibilidades processuais de proteção a um dos lados que se sinta 

vulnerável ou injustiçado. 

Quando da inclusão do inciso V no texto do artigo 151 do CTN, a 

discussão jurídica relacionada à possibilidade da aplicação da tutela antecipada 

contra a Fazenda viu-se anulada, restando-se o embate relacionado à 

viabilidade prática em larga escala de tal ato.   

Quanto à temática específica do trabalho, tem-se que a Lei Complementar 

nº 104, de 10 de janeiro de 2001, alterou o Código Tributário Nacional permitindo 

a utilização da tutela de urgência na suspensão do crédito tributário, contudo, 

após 09 anos de vigência de tal alteração os Tribunais brasileiros ainda 

entendem incabível a aplicabilidade de tal tutela no caso descrito. 

Segundo Eduardo Munhoz da Cunha (2007) os argumentos normalmente 

usados nas decisões para indeferir pedidos de tutela antecipada com o objetivo 

de suspender-se a exigibilidade do crédito tributário são os seguintes: a) não 

cabe tutela antecipada contra a Fazenda Pública; b) a concessão da tutela 

antecipada depende da prévia garantia do crédito tributário, seja por caução, 

seja por depósito em dinheiro; c) a apreciação do pedido dependeria, sempre, da 

prévia apresentação de contestação pela Fazenda Pública sob pena de ofensa 

aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

Mas, a redação do inciso V do artigo 151 do Código Tributário Nacional 

permite a concessão de tutela antecipada com o objetivo de suspender-se a 

exigibilidade do crédito tributário. Assim, desde que preenchidos os requisitos do 

artigo 273 do Código de Processo Civil, a tutela antecipada não poderia ser 

indeferida. 

Porém, são inúmeros os casos de indeferimento de tutelas de urgência, 

sob a alegação de que em ação ordinária de exigibilidade do crédito tributário 

não é possível a concessão da tutela antecipada, pois esta esgotaria, no todo ou 

em parte, o objeto da ação. 
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Entretanto, a natureza da tutela antecipada serve justamente para conferir 

antecipadamente aquilo que é buscado através do pedido formulado na ação de 

conhecimento.  

Nota-se, portanto que é possível a manutenção de tal tutela no caso de 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 

No mais, os argumentos costumeiramente utilizados pelos Juízes para 

indeferir pedidos de concessão de liminar com o objetivo de suspender-se a 

exigibilidade do crédito tributário são os seguintes: (i) não cabe concessão de 

liminar contra a Fazenda Pública; (ii) a concessão de liminar depende da prévia 

garantia do crédito tributário, seja por caução, seja por depósito em dinheiro; (iii) 

a apreciação do pedido dependeria, sempre, da prévia apresentação de 

contestação pela Fazenda Pública sob pena de ofensa aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e nunca inaudita altera pars. 

Pelo presente trabalho, demonstrou-se que esses fundamentos acima 

narrados não têm base jurídica. 
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