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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.

4



• 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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1. IMPOSTOS EM ESPÉCIE
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1.1. Impostos Municipais e Distritais 
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Art. 156, CF

São três:

a)IPTU – Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana

b) ITBI – Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis

c) ISS – Imposto sobre Serviços 



• Base Legal

- Arts. 156, I e § 1º, CF; 

- Art. 32, CTN;

- Art. 34, CTN.
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• O IPTU é de competência dos municípios.

• Sujeito ativo é o Município onde se localiza o bem.

• Tem função primordialmente fiscal, arrecadatória.



A) O fato gerador é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem
imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei
civil, localizado na zona urbana do município (CTN, art. 32 –
critério da localização).
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O IPTU atinge apenas os imóveis localizados na área urbana do
Município. A propriedade dos imóveis localizados fora da área
urbana é tributada pelo ITR federal.
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1. São espécies de tributos, exceto:

a)Impostos.

b)Taxas.

c)Contribuições de Melhoria.

d)Empréstimos Facultativos.

e)Contribuições Especiais.

D
12



2. Dentre as contribuições especiais, podemos citar, exceto:

a)CIDE.

b)Contribuição de Intervenção no domínio econômico.

c) Imposto de Renda.

d)Contribuições sociais.

e)Contribuições de interesse das categorias econômicas.

C
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3. Despesas extraordinárias tais como: calamidades públicas, guerra ou

sua eminencia, investimentos públicos de interesse nacional, são

situações que caracterizam a instituição de qual tributo?

a) Impostos.

b) Empréstimos compulsórios.

c) Taxas.

d) Contribuições de melhoria.

e) Contribuições especiais.

B
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4. Dentre os princípios do direito tributários, podemos destacar,

exceto:

a)Princípio da Unidade.

b)Princípio da Legalidade.

c)Princípio da igualdade ou isonomia.

d)Princípio da anterioridade de exercício e nonagesimal.

e)Princípio da competência, vedação ao confisco e uniformidade

geográfica.

A
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5. É uma relação jurídica, de caráter transitório, estabelecida entre devedor e

credor e cujo objeto consiste numa prestação pessoal econômica, positiva

ou negativa, devida pelo primeiro ao segundo, garantindo-lhe o

adimplemento através do seu patrimônio”. Ao texto acima, refere-se a:

a) Competência tributária.

b) Capacidade tributária.

c) Obrigação tributária.

d) Tributos.

e) Contribuições sociais.

C
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6. “Art. 119. ______________ da obrigação é a pessoa jurídica de direito

público, titular da competência para exigir o seu

cumprimento.”____________ é a pessoa obrigada a pagar tributo ou multa

tributária. Referem-se respectivamente a:

a) Sujeito e co-sujeito.

b) Credor e devedor.

c) Sujeito passivo e sujeito ativo.

d) Sujeito ativo e sujeito passivo.

e) Sujeito credor e sujeito devedor.

D
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7. Qual o conceito de tributo?

Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou

cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato

ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade

administrativa plenamente vinculada.
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8. Quais os tipos de competência tributária?

Competência privativa, competência comum, competência
cumulativa, competência especial, competência residual,
competência extraordinária.
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9. Qual o conceito de competência tributária e capacidade

tributária?

- Competência tributária é o poder de criar tributos, sendo esse poder
conferido pela Constituição Federal à União, aos Estados-membros, ao
Distrito Federal e aos Municípios. O legislador constitucional determinou
quais tributos cada ente político pode criar, bem como limitou esse poder de
criação, impondo limites. É indelegável.
Compreende as funções administrativas de arrecadar, fiscalizar e executar as
leis, pode ser delegada.
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10. Quais os tipos de tributos?

Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos

compulsórios e contribuições especiais.
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