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Lançamento Tributário 

 Lançamento por homologação 

 

CTN, 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. 



Lançamento Tributário 

 Lançamento por homologação 

 

CTN, Art. 150. § 1º O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos 

deste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior 

homologação ao lançamento. 

 



Lançamento Tributário 

 Lançamento por homologação 

 

CTN, Art. 150. § 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. 



Lançamento Tributário 

 Lançamento por homologação 

 

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. 



Lançamento Tributário 

 Declaração como forma de lançamento por homologação 

 
A apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários 
Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA ou 
de outra declaração semelhante prevista em lei é modo de constituição 
do crédito tributário, dispensando-se outra providência por parte do 
fisco. Nessa hipótese, não há decadência em relação aos valores 
declarados, mas apenas prescrição do direito à cobrança, cujo termo 
inicial do prazo quinquenal é o dia útil seguinte ao do vencimento, 
quando se tornam exigíveis. (REsp 1.122.483/PR, Rel. Ministra Eliana 
Calmon, Segunda Turma, DJe 25/11/2009) 



Lançamento Tributário 

 Depósito como forma de lançamento por homologação 

 
REsp 1.037.202 - PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO DO 
MONTANTE INTEGRAL. ART. 151, II, DO CTN. SUSPENSÃO DA 
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONVERSÃO EM RENDA. 
DECADÊNCIA. 1. Com o depósito do montante integral tem-se 
verdadeiro lançamento por homologação. O contribuinte calcula o valor 
do tributo e substitui o pagamento antecipado pelo depósito, por 
entender indevida a cobrança. Se a Fazenda aceita como integral o 
depósito, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito, aquiesceu 
expressa ou tacitamente com o valor indicado pelo contribuinte, o que 
equivale à homologação fiscal prevista no art. 150, § 4º, do CTN. 



Lançamento Tributário 

 Parcelamento como forma de lançamento por homologação 

 

Lei 10.522/02, Art. 12.  O pedido de parcelamento deferido constitui 

confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do 

crédito tributário, podendo a exatidão dos valores parcelados ser objeto 

de verificação. (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009) 



Lançamento Tributário 

 Compensação como forma de lançamento por homologação 

 

Lei 9.430/96, Art. 74. § 6o A declaração de compensação constitui 

confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência 

dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei nº 

10.833, de 2003) 


