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Lançamento Tributário 

 Hipóteses de modificação do lançamento tributário 

 

CTN, Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito 

passivo só pode ser alterado em virtude de: 

I - impugnação do sujeito passivo; 

II - recurso de ofício; 

III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos 

previstos no artigo 149. 



Lançamento Tributário 

 Recurso de ofício 

 

Decreto 70.235/72, Art. 34. A autoridade de primeira instância 

recorrerá de ofício sempre que a decisão: 

I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de 

multa de valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado 

em ato do Ministro de Estado da Fazenda.  

II - deixar de aplicar pena de perda de mercadorias ou outros bens 

cominada à infração denunciada na formalização da exigência. 



Lançamento Tributário 

 Recurso de ofício 

 

Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá 

de sua própria decisão sempre que a decisão: 

 exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de 

multa de valor total (lançamento principal e decorrentes) superior a 

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) 

 O recurso será interposto mediante declaração no próprio Acórdão. 
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 Erro de fato e erro de direito 

O erro revela a existência de uma noção equivocada acerca do exame 

de determinado situação fática ou de específico fundamento jurídico. 

 

“Segundo essa corrente dominante, erro de fato resulta da inexatidão 

ou incorreção dos dados fáticos, situações, atos ou negócios que dão 

origem à obrigação. Erro de direito é concernente à incorreção dos 

critérios e conceitos jurídicos que fundamentaram a prática do ato”. 

(Misabel Derzi) 
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 Iniciativa de ofício da autoridade administrativa 

CTN, Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela 

autoridade administrativa nos seguintes casos: 

V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa 

legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo 

seguinte; 

VIII – quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado 

por ocasião do lançamento anterior; 
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 Iniciativa de ofício da autoridade administrativa 

 

CTN, Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela 

autoridade administrativa nos seguintes casos: 

IX – quando se comprove que no lançamento anterior, ocorreu fraude 

ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela 

mesma autoridade de ato ou formalidade essencial. 

Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada 

enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública. 
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 Erro de fato e erro de direito 

CTN, Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em 

conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios 

jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do 

lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo 

sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua 

introdução.” 
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 Erro de fato e erro de direito 

Erro de Fato Erro de Direito 

• Se na informação cadastral do 
imóvel contiver uma área 
menor do que a realmente 
existente.  

• Se for feita uma reforma no 
prédio com ampliação da área 
construída, ou modificação no 
padrão de construção e o 
contribuinte deixou de 
proceder à atualização na FAC, 
Ficha de Atualização Cadastral 

• Enquadramento errôneo no 
tipo de construção ou no 
padrão de construção, 
incorrendo em equívoco na 
valoração jurídica dos fatos 
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 Erro de fato e erro de direito 

 
Processo civil. Tributário. IPTU. Diferença no padrão de acabamento do 
imóvel. Revisão do lançamento. Possibilidade. Erro de fato. 
Caracterização. Art. 149, inciso VIII, do CTN. Recurso repetitivo 
julgado. Resp 1130545/RJ.  
 
3. Pela leitura do trecho acima, verifica-se que o lançamento original 
reportou-se a um padrão de acabamento diferente da realidade, o que 
ensejou posterior retificação dos dados, hipótese que se enquadra no 
disposto no artigo 149, inciso VIII, do CTN, razão pela qual conclui-se 
pela higidez da revisão do lançamento tributário. 
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 Erro de fato e erro de direito 

 
4. Dessa forma, como o lançamento complementar decorreu de um 
verdadeiro erro de fato, qual seja, erro no padrão do acabamento do 
imóvel, possível a revisão do lançamento tributário (artigo 149, inciso 
VIII, do CTN). 
 
5. No REsp 1130545/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado 
em 09/08/2010, DJe 22/02/2011, submetido ao Colegiado pelo regime 
da Lei nº 11.672/08 (Lei dos Recursos Repetitivos), que introduziu o 
art. 543-C do CPC, reafirmou-se o posicionamento acima exposto 6. 
Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp 30272/MG, Rel. Min. 
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,  DJe de 27-10-2011). 


