
 
PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISCURSIVA II 

 
EMENTA: EXECUÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO ABAIXO DE DETERMINADO VALOR – 
POSSIBILIDADE DE ARQUIVAMENTO, SEM BAIXA POR NÃO SER POSSÍVEL A SUA 
EXTINÇÃO. CRÉDITOS PRESCRITOS. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EX OFFICIO 
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO NÃO AJUIZADO. NECESSIDADE DE 
AUTORIZAÇÃO DO ALCAIDE. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 
AOS FEITOS AJUIZADOS. PODE, À LUZ DO ARTIGO 10 DA LEI 8429/92, SER 
RESPONSABILIZADO O AGENTE QUE NÃO AJUIZOU A EXECUÇÃO NO PRAZO LEGAL. 
REMISSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POSSÍVEL, DESDE QUE ATENDIDAS AS 
EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 172, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. 
 
RELATÓRIO  
 
Trata-se de pedido protocolizado pelo Prefeito Municipal de Chapadão do Sul, o qual traz ao debate o 
teor da Lei Municipal 02/2006, ante a preocupação com a execução dos créditos em valores inferiores 
ao teto constante da referida Lei, bem assim com a prescrição dos créditos. Indaga a esta Corte de 
Contas se é possível a extinção do crédito tributário cujo valor esteja abaixo do teto inserto no 
normativo municipal; se é possível a baixa do crédito de ofício, face à prescrição do crédito não 
ajuizado; formula questionamento a respeito da possibilidade do Município reconhecer a prescrição às 
execuções ajuizadas; consulta sobre a necessidade de responsabilizar por ato ímprobo o agente que 
tornou prescrito o crédito e, por fim, sustenta a possibilidade de se poder conceder remissão aos 
contribuintes em débito. 
Este, pois, o sucinto, porém necessário, relatório.  
 
MÉRITO 
 
Antes de adentrar às indagações trazidas pelo Prefeito Municipal, impõe observar as noções de crédito 
tributário, sua constituição, obrigação tributária, fato gerador, lançamento, prescrição e decadência, 
extinção do crédito tributário para, ao fim, responder as perguntas do Alcaide de Chapadão do Sul. 
Imposto, na lição de Aliomar Baleeiro é “uma prestação de dinheiro que, para fins de interesse 

coletivo, uma pessoa jurídica de direito público, por lei, exige coativamente de quantos lhe estão 

sujeitos e têm capacidade contributiva, sem que lhes assegure qualquer vantagem ou serviço específico 

em retribuição deste pagamento.” (Uma introdução à ciência das finanças, Vol. 1, pág. 397). O artigo 
16 do CTN, aliás, o define: “Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação 

independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte”. 
A obrigação tributária é ex lege (artigo 153, CF). Trata-se de obrigação em que o Estado, como Fisco, 
exige o pagamento de tributos, isto no concernente à obrigação tributária principal. A obrigação 
tributária tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. 
A obrigação tributária principal exsurge com o fato gerador, o qual, a teor do artigo 114-CTN, “é a 

situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência”. A origem do fato gerador está 
na Constituição Federal, ou seja, sempre é oriundo da Lei. O fato gerador da obrigação tributária é a 
situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência, isto é, em lei formal devem estar 
designados os seus elementos: a) o elemento nuclear (a situação definida em lei como necessária e 
suficiente para a ocorrência da obrigação principal – art. 114); b) o elemento subjetivo (sujeitos 
passivos diretos e indiretos – art. 121); c) momento de sua ocorrência (CTN, art. 116); d) a base de 
cálculo e alíquota; e e) o local. (pág. 290). 
Hugo de Brito Machado conceitua crédito tributário como sendo: “(...) o vínculo jurídico, de natureza 
obrigacional, por força do qual o Estado (sujeito ativo) pode exigir do particular, o contribuinte ou 
responsável (sujeito passivo), o pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária (o objeto da relação 
obrigacional)”. (Curso de Direito Tributário, São Paulo, Malheiros, 2007, pág. 199). 
O crédito tributário constitui-se pelo lançamento, que é um procedimento administrativo. Uma vez 
formalizado, constituído, o crédito tributário somente poderá ser modificado ou excluída a sua 
exigibilidade ou as garantias e os privilégios a ele atribuídos na forma da Lei. 
Extraindo a exegese do artigo 139 do CTN, o crédito tributário decorre da obrigação principal, tendo a 
mesma natureza desta. Dispõem, ainda, os artigos 140 e 141 do Código Tributário Nacional:  
 
“Art. 140. As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou as 
garantias ou os privilégios a ele atribuídos, ou que excluem sua exigibilidade não afetam a obrigação 
tributária que lhe deu origem.  



 
Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua 
exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser 
dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas 
garantias”. 
 
Consoante previsão inserta nos artigos 142 e seguintes do Código Tributário Nacional, é de 
competência privativa da autoridade administrativa constituir o crédito tributário através do 
lançamento. Com efeito, reza a norma: 
 
“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.  
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de 
responsabilidade funcional”. 
 
Destarte, é através do lançamento que a autoridade administrativa constitui o crédito tributário. 
 
Impende, de outra banda, gizar o conceito de lançamento tecido por Hugo de Brito Machado:  
 
“Lançamento tributário, portanto, é o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do 
fato gerador da obrigação correspondente, identificar o seu sujeito passivo, determinar a matéria 
tributável e calcular ou por outra forma definir o montante do crédito tributário, aplicando, se for o 
caso, a penalidade aplicável. Esta é a definição de lançamento, contida no art. 142 do Código 
Tributário Nacional, com alterações decorrentes da interpretação sistemática da referida norma, como 
acima demonstrado.”  (Curso de Direito Tributário, São Paulo, Malheiros, 2007, pág. 200). 
 
Nos termos do citado artigo 142, o lançamento é atividade administrativa vinculada e obrigatória, sob 
pena de responsabilidade funcional. Até porque, a omissão na arrecadação de tributos configura 
improbidade administrativa, com esteio no artigo 10, inciso X, da Lei Federal nº 8.429/92, in verbis:  
 
“Dos Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário:  
 
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou 
omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou 
dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:  
 
X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à 
conservação do patrimônio público; ...” 
 
Neste ponto, revela notar que a desídia mencionada não se caracteriza, isoladamente, pelo 
reconhecimento de ofício da extinção do crédito tributário, mas, pela situação que originou esse fato, 
com o transcurso do tempo em que a Administração Pública tenha tomado medidas eficazes para a 
satisfação do débito. O reconhecimento de ofício da prescrição apenas atesta esse fato, já consumado, 
desobrigando a Procuradoria Municipal de prosseguir na condução de cobranças economicamente 
inviáveis. Outrossim, para garantia da regular apuração de responsabilidade por eventual desídia na 
arrecadação tributária, salvo disposição diversa em lei municipal, a legitimidade para a declaração da 
extinção do crédito tributário pela prescrição é do Prefeito Municipal, por provocação do Procurador 
Geral do Município ou do responsável pela unidade arrecadadora de tributos, mediante a abertura de 
processo administrativo. Na hipótese de verificar-se indícios de conduta irregular de servidores 
envolvidos na arrecadação, nesse mesmo processo administrativo deverão ser apuradas as 
responsabilidades e aplicadas as sanções legais. Nessas condições, conclui-se pela possibilidade de 
baixa de créditos pela prescrição, sendo obrigatório, porém, em todos os casos, ato específico do 
Prefeito, em processo administrativo, ao qual deverá ser dada publicidade na imprensa oficial do 
Município e comunicado ao responsável pelo Controle Interno.  
 
Assim, o crédito tributário se constitui através do lançamento, em suas variáveis modalidades, a 
saber: 



O lançamento de ofício é realizado pela autoridade administrativa, sem que haja qualquer ingerência 
do sujeito passivo, com fulcro no artigo 149 do Código Tributário Nacional. Com efeito, Hugo de Brito 
Machado o define:  
 
“Diz-se o lançamento de ofício quando é feito por iniciativa da autoridade administrativa, 
independentemente de qualquer colaboração do sujeito passivo.” (Curso de Direito Tributário, São 
Paulo, Malheiros, 2007, pág. 204). 
 
Ademais, não tendo o tributo sido lançado por declaração ou por homologação, poderá ser lançado de 
ofício.  
 
O lançamento por declaração é aquele realizado pela autoridade administrativa tendo por substrato 
informações fornecidas pelo contribuinte ou por terceiro, as quais são indispensáveis para a 
concretização do lançamento, forte no artigo 147 do Código Tributário Nacional, verbo ad verbum:  

 

“Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando 
um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre 
matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação”. 
 
O lançamento por homologação é o efetuado pela autoridade administrativa nos casos em que a lei 
confere ao sujeito passivo a obrigação de antecipar o pagamento do tributo sem que haja prévio exame 
estatal, sendo perfectibilizado quando a autoridade toma conhecimento da atividade realizada pelo 
obrigado e expressamente o homologue. Caso não haja a homologação no prazo legal (como regra 
cinco anos), tem-se que há a homologação tácita. Assim dispõe o artigo 150 do Código Tributário 
Nacional:  
 
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao 
sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, 
opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida 
pelo obrigado, expressamente a homologa. 
 
§ 1º O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição 
resolutória da ulterior homologação ao lançamento.  
§ 2º Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, praticados pelo 
sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito.  
§ 3º Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do saldo 
porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua graduação.  
§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato 
gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se 
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de 
dolo, fraude ou simulação”.  
 
Trata-se de dever fundamental o pagamento de tributos, porquanto se constitui em forma de contribuir 
com o gasto público.  
 
O lançamento por arbitramento é aquele realizado com base no artigo 148 do CTN, in verbis: 

 

“Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de 
bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará 
aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os 
esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro 
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou 
judicial”.  
Ricardo Lobo Torres, sobre o tema, refere: 
 
“O crédito tributário passa por diferentes momentos de eficácia: (a) crédito simplesmente constituído 
(pela ocorrência do fato gerador), (b) torna-se crédito exigível (pelo lançamento notificado ou pela 
decisão administrativa), (c) e finalmente crédito exequível (pela inscrição nos livros da dívida ativa, 
dotado de liquidez e certeza.” (Curso de Direito Financeiro e Tributário, Rio de Janeiro, Renovar, 
2006, 13ª ed. pág. 273). 
 



O Erário tem a obrigação, nos termos do art. 11 da Lei Complementar n° 101/2000, de instituir, cobrar 
e efetivamente arrecadar todos os tributos de sua competência, sob pena de renúncia de receita.  
 
Conforme lapida Hugo de Brito Machado, a autoridade administrativa “tem o dever indeclinável de 

proceder ao lançamento tributário ”. (Curso de Direito Tributário, São Paulo, Malheiros, 2007, pág. 
200). 
 
O artigo 156, do Código Tributário Nacional, colaciona as hipóteses de extinção do crédito tributário:  
 
I - o pagamento;  
II - a compensação;  
III - a transação;  
IV - remissão;  
V - a prescrição e a decadência;  
VI - a conversão de depósito em renda;  
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e 
seus §§ 1º e 4º;  
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do artigo 164;  
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que 
não mais possa ser objeto de ação anulatória;  
X - a decisão judicial passada em julgado.  
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei’.  
 
Trazendo a lume, novamente as lições de Hugo de Brito Machado a respeito do tema, obtempera: 
 
“Extinção do crédito tributário é o desaparecimento deste. Como nas obrigações, em geral sua forma 
mais comum de extinção é o pagamento, que significa a satisfação do crédito tributário.” (Curso de 
Direito Tributário, São Paulo, Malheiros, 2007, págs. 219/220).  
 
Seguindo o enunciado da questão proposta, e colacionados, pontualmente, os temas objeto dos 
questionamentos do Alcaide, vê-se não ser possível a extinção do débito, eis que o fato do valor do 
débito ser inferior ao limite mínimo para a cobrança judicial impede, apenas,  
a propositura da execução fiscal, mas não sua inscrição em dívida ativa, com o consequente 
impedimento para concessão de certidão negativa de débitos, e, quando atingido esse limite ou somado 
outros valores tributários devidos pelo mesmo contribuinte, deve haver o ajuizamento da execução. 
Impõe, desde logo, ressaltar a possibilidade de remissão total ou parcial do crédito pela autoridade 
administrativa, nos termos do artigo 172, do Código Tributário Nacional. 
No tocante à declaração de ofício da prescrição intercorrente, o artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, 
prevê em seu § 4º: “Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver ocorrido o prazo prescricional, o 

Juiz, depois de ouvir a Fazenda Pública, poderá reconhecer a prescrição e de imediato decretá-la”. 

Verifica-se, assim, que a prescrição em matéria tributária pode ser reconhecida ex officio, e, como 
efeito prático, extingue o crédito tributário à luz do disposto no artigo 156, V, do CTN. 
Na seara do direito tributário, a aplicação dos institutos da prescrição e da decadência se dá de forma 
diversa àquela prescrita no Direito Civil. A extinção do crédito tributário, na esteira do artigo 113, § 1º, 
do CTN, importa em extinção da obrigação tributária. Preceitua, ainda, o artigo 156, V, de referido 
normativo, expressamente, que a prescrição e a decadência extinguem o crédito tributário. Nesse 
contexto, fácil observar que a ocorrência da prescrição não atinge tão- só a pretensão para a cobrança 
do crédito tributário, atinge, de igual modo, o próprio crédito, vale dizer, o próprio direito material. 
Assim, ocorrendo a prescrição do crédito tributário, o Fisco não mais pode exigir o pagamento do 
tributo, sob pena de ferir o princípio da legalidade, elevado à categoria de dogma constitucional pelo 
art. 150, I, da Constituição Federal e segundo o qual é vedado a Fazenda Pública exigir tributo sem lei 
que o estabeleça. 
Ora, se a lei, em razão da prescrição, fulmina de morte não só o crédito, mas também a obrigação 
tributária, e nesta reside o direito do Fisco de exigir tributo, forçoso é concluir que, não existindo este, 
não há, em síntese, “direito” que o juiz possa entregar à parte (Fazenda), razão porque entendo que a 
prescrição do crédito tributário pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, uma vez que ela gera a morte 
da própria obrigação tributária (direito).” (REsp 800853, Rel. Min. João Otávio de Noronha). 
Hugo de Brito Machado, sempre em invulgar doutrina, segue idêntica diretriz: “Se a prescrição 
atingisse apenas a ação para cobrança, mas não o próprio crédito tributário, a Fazenda Pública, embora 
sem ação para cobrar seus créditos depois de cinco anos de definitivamente constituídos, poderia 



recusar o fornecimento de certidões negativas aos respectivos sujeitos passivos. Mas como a prescrição 
extingue o crédito tributário, tal recusa obviamente não se justifica”. 
Além disso, vale observar que, se ao Poder Judiciário é dado conhecer de ofício da matéria, também a 
Fazenda Pública, representada, no caso em tela, pela Procuradoria do Município, pode suscitar a 
prescrição do crédito tributário, determinando, inclusive, sua baixa de ofício. Isto porque a 
imparcialidade e a supremacia do interesse público são pressupostos de atuação tanto do Poder 
Judiciário como do Executivo, motivo pelo qual, verificada a extinção do crédito tributário, nos termos 
do artigo 156, V, do Código Tributário Nacional, não se justifica o prosseguimento do processo judicial 
ou da adoção de medidas outras para cobrança do crédito extinto. Atente-se, ainda, às despesas 
processuais incidentes sobre a execução, que poderão onerar a Fazenda Pública, sem gerar nenhum 
proveito à comunidade. 
Dívida ativa corresponde àquela que, por sua natureza, é cobrável por meio de ação de execução fiscal. 
Importante assinalar se considerar dívida ativa aquela regularmente inscrita na repartição 
administrativa competente. Com a inscrição cria-se título executivo líquido, certo e exigível, seguindo-
se os ditames dos artigos 202, 203 e 204, do Código Tributário nacional, não olvidando de sua 
presunção relativa. 
A certidão negativa pode ser exigida por Lei, à vista do interessado, contendo todas as informações 
necessárias, a identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo da atividade, indicando, ainda, o 
tempo a que se refere o pedido, a esteio dos artigos 205 e 206 do CTN. 
  
CONCLUSÃO 
 
Aos termos esposados, sem resquício a dúvidas, aos questionamentos do Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal de Chapadão do Sul lançam-se as respectivas respostas:  
1) É possível a extinção do crédito tributário (portanto, o débito do contribuinte) cujo valor seja inferior 
ao previsto na Lei Municipal para ajuizamento? Não é possível a extinção do crédito tributário ou 
do débito do contribuinte que se encaixa às balizas da Lei, eis que poderá, durante o lapso 
temporal para cobrança, haver outros débitos Municipais que, se somados, poderão ultrapassar o 
teto previsto na Lei 02/2006.  
2) Ocorrendo a prescrição do débito não ajuizado, é possível a sua baixa de ofício?  
Como posto na fundamentação, a baixa do débito de ofício pode ser feita, até para evitar gastos 
outros à Administração Pública. 
Admitiu-se também a seguinte conclusão, desde que devidamente fundamentada: Sim, poder-se-ia 

conceder remissão aos contribuintes cujo valor devido não atinja o limite indicado no caso hipotético, 

desde que autorizada por lei e em obediência aos ditames previstos em Lei específica de remissão. 
3) Nos casos em que ajuizada a execução poderá o Município, através de sua Procuradoria Jurídica, 
reconhecer a prescrição por alegação da parte contrária ou do Juízo? Sim, poderá a Procuradoria 
reconhecer a prescrição nos feitos executivos ajuizados, quer se alegada pela parte ou pelo Juízo. 
4) Pode ser caracterizado como ímprobo o ato daquele que deixou de ajuizar a medida judicial 
executiva no tempo legal? 
Sim, poderá ser responsabilizado aquele que causou o gravame à Administração Pública, por 
desídia, à luz do artigo 10 da Lei 8429/92. 
É o parecer. 
Datar. 
 
Fonte:  
Processo n. 302548/07, acórdão 1827/07 - Tribunal Pleno - Assunto: Consulta Temas: Créditos 
Tributários - Execução - Valores inferiores ao custo de cobrança - Relator: Auditor Ivens Zschoerper 
Linhares - Extraído da Revista do Tribunal de Contas - PR n. 163. 
 

 


