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• A declaração pode ser retificada pelo próprio declarante ou pela
autoridade. No caso do declarante, para reduzir ou excluir tributo
mediante comprovação de erro e somente antes de notificado do
lançamento. A autoridade, por sua vez, pode retificar de ofício os
erros na declaração quando apuráveis pelo exame da declaração.

• Importante salientar que, embora o declarante não possa mais
retificar a declaração após a notificação do lançamento, nada
impede que o sujeito passivo, posteriormente, impugne a
constituição do crédito por meio de recurso administrativo ou
mesmo por ação judicial.
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• Ademais, a autoridade administrativa pode arbitrar valores ou
preços necessários ao cálculo do tributo, quando houver omissão
do declarante ou quando verifique inconsistências nas declarações
prestadas, garantido a oportunidade de efetiva contestação pelo
declarante.
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• Assim, caso o fisco entenda que determinado valor de mercadoria
declarado pelo contribuinte é falso, deverá abrir processo
administrativo em que o sujeito passivo possa contestar esse
entendimento. Somente depois disso é que poderá haver
arbitramento desse valor (fixação unilateral pela administração
tributária).

• Esse poder de arbitrar valores também é utilizado pela autoridade
fiscal na autuação (lançamento de ofício relacionado à fiscalização).

4



6.3.3. Lançamento por homologação

• No lançamento por homologação, é o sujeito passivo que, age de
maneira preponderante e, muitas vezes, exclusiva, verificando a
ocorrência do fato gerador, calculando o valor do tributo e o
recolhendo sem participação direta do fisco.
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Art. 150 – CTN - 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.
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§ 3º Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados
na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública
se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
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• O sujeito passivo, antes de qualquer atividade do fisco, antecipa-se,
calculando e recolhendo o montante do tributo. Ao tomar
conhecimento desse pagamento, a autoridade administrativa
homologa a atividade do obrigado.
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• Ocorre que, muitas vezes, a autoridade administrativa nada faz.
Nesse caso, não fixando a lei outro prazo para a homologação,
após cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, ocorre a
homologação tácita do pagamento efetuado pelo contribuinte,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

• É importante relembrar que mesmo nos casos de lançamento por
homologação, o fisco pode efetuar o lançamento de ofício nos
casos de omissão, inexatidão, erro, fraude, dolo, simulação,
podendo inclusive, arbitrar valores e preços.
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• Por exemplo, o ICMS é tributo lançado por homologação. Isto
significa que, mensalmente, o próprio comerciante verifica a
ocorrência do fato gerador (circulação de mercadorias ocorridas no
período), calcula o tributo devido e, sem esperar qualquer
atividade do fisco, realiza o pagamento. No entanto, se o
comerciante não cumprir essa obrigação, ou agir com dolo, fraude
ou simulação, o fisco pode (deve) constituir o crédito de ofício
(autuação).
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ATIVIDADE
1) O QUE É FALTO GERADOR?

2) O QUE É OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA?

3) O QUE É LANÇAMENTO?

4) O QUE É CRÉDITO TRIBUTÁRIO?

5) QUANDO NASCE A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA?

6) QUANDO É CALCULADO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO?

7) QUAIS AS MODALIDADES DE LANÇAMENTO?
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