
Módulo 10 – Suspensão da 
exigibilidade do crédito tributário – 

parte 2 



Suspensão da exigibilidade do crédito – 
efeitos x decadência 

O que é decadência? 
 



Decadência 



Decadência 

Duas regras: 
 

(1) Art. 150, § 4º do CTN: 
 

Art. 150: 
[...] 
§ 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 



Decadência 

Duas regras: 
 
(2) Art. 173, I do CTN: 
 
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; 



Decadência 

Dispositivo CTN Prazo Termo inicial 

173, I 5 anos Primeiro dia do exercício 
seguinte àquele em que o 
lançamento (JÁ) poderia ter 
sido efetuado 

150, § 4º 5 anos Data da ocorrência do fato 
gerador 



Decadência 

Art. 173, I do CTN – REGRA GERAL DE DECADÊNCIA 
Quando é utilizado: 
 
1. Quando a lei determina que o lançamento assim será 

feito (ex.: IPTU e IPVA) 
 

2. Quando não houve declaração pelo sujeito passivo (DCTF, 
DIRPF, DIME...) 
 

 
Como fazer a contagem???? 



Decadência 

 
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o 
crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos (A), 
contados: 
 
I - do primeiro dia (B) do exercício seguinte (C) àquele 
em que o lançamento poderia ter sido efetuado (D); 



Decadência 

Exemplo: IPTU de 2005 
 
“De trás para frente” – D para A 
 
Exercício em que o lançamento (JÁ) poderia ter sido 
efetuado (D) - 2005 
Exercício seguinte a este (C) 
Primeiro dia deste exercício seguinte (B) 
+ 5 anos (A) 



Decadência 

Exemplo: IPTU de 2005 
 
“De trás para frente” – D para A 
 
Exercício em que o lançamento (JÁ) poderia ter sido 
efetuado (D) - 2005 
Exercício seguinte a este (C) - 2006 
Primeiro dia deste exercício seguinte (B) 
+ 5 anos (A) 



Decadência 

Exemplo: IPTU de 2005 
 
“De trás para frente” – D para A 
 
Exercício em que o lançamento (JÁ) poderia ter sido 
efetuado (D) - 2005 
Exercício seguinte a este (C) - 2006 
Primeiro dia deste exercício seguinte (B) – 01/01/2006 
+ 5 anos (A) 



Decadência 

Exemplo: IPTU de 2005 
 
“De trás para frente” – D para A 
 
Exercício em que o lançamento (JÁ) poderia ter sido 
efetuado (D) - 2005 
Exercício seguinte a este (C) - 2006 
Primeiro dia deste exercício seguinte (B) – 01/01/2006 
+ 5 anos (A) – 01/JAN/2011 – nesta data o direito 
DECAI, deve ser exercido até 31/DEZ/2010 



Decadência 

Exemplo: ICMS de JAN/2007, onde NÃO HOUVE a 
entrega da Declaração (sendo assim, não há o que 
homologar) 
 

“De trás para frente” – D para A: 
Exercício em que o lançamento (JÁ) poderia ter sido 
efetuado (D) - 2007 
Exercício seguinte a este (C) - 2008 
Primeiro dia deste exercício seguinte (B) – 01/01/2008 
+ 5 anos (A) – 01/JAN/2013 – nesta data o direito 
DECAI, deve ser exercido até 31/DEZ/2012 



Decadência 

TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 
APRESENTAÇÃO DA GFIP - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - DESCUMPRIMENTO - 
DECADÊNCIA - REGRA APLICÁVEL: ART. 173, I, DO CTN. 
1. A falta de apresentação da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à 
Previdência Social (GFIP), [...]configura descumprimento de obrigação tributária 
acessória, passível de sanção pecuniária, na forma da legislação de regência. 
2. Na hipótese, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário é 
regido pelo art. 173, I, do CTN, tendo em vista tratar-se de lançamento de 
ofício, consoante a previsão do art. 149, incisos II, IV  e VI. 
3. Ausente a figura do lançamento por homologação, não há que se falar em 
incidência da regra do art. 150, § 4º, do CTN. 
4. Recurso especial não provido. 
(REsp 1055540/SC, Rel. Ministra  ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,  
julgado em 19/02/2009, DJe 27/03/2009) 
 



Decadência 

Art. 150, § 4º do CTN: 
 

§ 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 
 

•Nesse caso, o sujeito passivo entregou a declaração, porém com 
informações insuficientes (ex.: declarou que deve pagar R$ 10.000,00 
de ICMS no mês mas na verdade deveria pagar R$ 15.000,00. Estes R$ 
10.000,00 que foram declarados, precisam ser homologados – ou não!, 
o que significa que neste mesmo prazo o fisco deve lançar  
eventuais diferenças) 



Decadência 

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS.  DECADÊNCIA DO  DIREITO DE O FISCO 
CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OCORRÊNCIA. ARTIGO 150, § 4º, DO CTN. 
[...] 

9. In casu: (a) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por homologação; (b) a 
obrigação ex lege de pagamento antecipado do ICMS pelo contribuinte restou 
adimplida em valor inferior ao devido, no que concerne aos fatos geradores 
ocorridos no período de janeiro de 1998 a junho de 1998, consoante consignado 
pelo Tribunal a quo (fls. 260/261); (c) a constituição do crédito tributário 
pertinente ocorreu em 13/11/2003. 
10. Desta sorte, a regra decadencial aplicável ao caso concreto é a prevista no 
artigo 150, § 4º, do Codex Tributário, contando-se o prazo de cinco anos, a contar 
da ocorrência do fato gerador, donde se dessume a ocorrência da decadência do 
direito de o Fisco lançar os referidos créditos tributários. 
[...] 

(REsp 989.421/RS, Rel. Ministro  LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em  
                                                                                 02/12/2008, DJe 10/12/2008) 

 



Suspensão da exigibilidade do crédito – 
efeitos x decadência 

Mas...  
O que tudo isto tem a ver com a 
suspensão da exigibilidade do crédito 
tributário? 
 



Suspensão da exigibilidade do crédito – 
efeitos x decadência 

Tudo!! 
 



Suspensão da exigibilidade do crédito – 
efeitos x decadência 

TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE FRONTAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ART. 485, V, DO CPC. DECADÊNCIA. 
RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 173, PARÁGRAFO ÚNICO, E 174, 
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. PEDIDO PROCEDENTE. 

[...] 4. O simples processamento de ação judicial em que se discute a existência ou 
inexistência de relação jurídico-tributária não tem o condão de impedir o Fisco de 
constituir o crédito tributário, que é atividade privativa e vinculada, nos termos do art. 
142 do CTN. Ainda que presentes quaisquer das causas de suspensão da exigibilidade 
previstas no art. 151 do CTN, estaria a autoridade fiscal obrigada a constituir o crédito 
mediante lançamento com o objetivo de prevenir a decadência tributária. Precedente da 
Seção. 
[...]8. O acórdão rescindendo, por ter admitido a interrupção do prazo decadencial com o 
ajuizamento da ação declaratória, viola, de maneira frontal, não apenas o disposto no art. 
173, parágrafo único, do CTN, mas também a regra do art. 174, parágrafo único, que prevê 
causa interruptiva somente aplicável à prescrição tributária. 
9. Pedido rescisório que se julga procedente. 
(AR 2.159/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2007, DJ 
10/09/2007, p. 176) 

 


