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Impugnação 
 

CTN, Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do  

processo tributário administrativo; 
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Impugnação 

DECRETO Nº 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. 

Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências. 
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de créditos 

DECRETO Nº 7.574, DE 29 DE SETEMBRO DE 2011. 

Regulamenta o processo de determinação e exigência  

tributários da  União, o processo de consulta sobre a aplicação da 

legislação tributária federal e outros processos que especifica, sobre  

matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
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O auto de infração será lavrado por servidor  
competente, no local da verificação da falta, e  
conterá obrigatoriamente: 

A notificação de lançamento será expedida  
pelo órgão que administra o tributo e conterá  
obrigatoriamente: 

I.- a qualificação do autuado; 
II.- o local, a data e a hora da lavratura; 
III.- a descrição do fato; 
IV.- a disposição legal infringida e a penalidade 
aplicável; 
V.- a determinação da exigência e a intimação  
para cumpri-la ou impugná-la no prazo de  
trinta dias; 
VI.- a assinatura do autuante e a indicação de 
seu cargo ou função e o número de matrícula. 

I.- a qualificação do notificado; 
II.- o valor do crédito tributário e o prazo para 
recolhimento ou impugnação; 
III.- a disposição legal infringida, se for o caso;  
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor  
ou de outro servidor autorizado e a indicação  
de seu cargo ou função e o número de  
matrícula. 
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a  
notificação de lançamento emitida por  
processo eletrônico. 



Impugnação 
 

DECRETO Nº 70.235, Art. 12. O servidor que verificar a ocorrência  de 
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e não for competente para  o 

fato, em representação  que  

adotará  as providências 

infração à legislação tributária federal  

formalizar  a exigência, comunicará  

circunstanciada, a seu chefe imediato,  

necessárias. 

Art. 13. A autoridade preparadora determinará que seja informado,   no 

processo, se o infrator é reincidente, conforme definição da lei  

específica, se essa circunstância não tiver sido declarada na  

formalização da exigência. 



da exigência 
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instaura a fase 

Impugnação 
 

litigiosa do Art. 14. A impugnação  

procedimento. 

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os 

documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão  

preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a  

intimação da exigência. 



Impugnação 

DECRETO Nº 7.574 - DA FASE LITIGIOSA 

Da Impugnação 

Art. 56. A impugnação, formalizada por 
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escrito, instruída com os 

documentos em que se fundamentar e apresentada em unidade da  

Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o domicílio  

tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via postal, no  

prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da  

exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235,  

de 1972, arts. 14 e 15). 



Impugnação 

Decreto 70.235/72 - Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário,  

total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes  

à ciência da decisão. 

§ 2o  Em qualquer caso, o recurso voluntário somente terá  seguimento 

8 

se o recorrente  o instruir com  

correspondente a,  no  mínimo,  trinta 

prova  do depósito de  

por cento  da exigência 

valor  

fiscal 

definida na decisão. (Vide Adin nº 1.976-7) 



Impugnação 

DECRETO Nº 7.574 - Do Recurso Voluntário 

 

Art. 73. O recurso voluntário total ou parcial, que tem efeito  

suspensivo, poderá ser interposto contra decisão de primeira instância  

contrária ao sujeito passivo, no prazo de trinta dias, contados da data  

da ciência da decisão (Decreto no 70.235, de 1972, art. 33). 

Art. 74. O recurso voluntário total ou parcial, mesmo perempto,  deverá 

ser encaminhado ao órgão de segunda instância, que julgará a  

perempção (Decreto no 70.235, de 1972, art. 35). 
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Impugnação 

DECRETO Nº 7.574 - Do Recurso Especial Contra Decisão de Segunda  

Instância 

Art. 79. Caberá recurso especial à Câmara Superior de Recursos  

Fiscais, no prazo de quinze dias da ciência do acórdão ao interessado,  

de decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe  

tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a  

própria Câmara Superior de Recursos Fiscais (Decreto no 70.235, de  

1972, art. 37, § 2o, inciso II, com a redação dada    pela Lei no 11.941, 

de 2009, art. 25). 
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