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RESUMO 

 

Trataremos nesse trabalho sobre a problematização da eficácia da sentença de procedência 

como causa de suspensão da exigibilidade da obrigação tributária quando existente decisão 

determinando o processamento do recurso de apelação com efeito suspensivo, de tal arte que 

investigaremos, inicialmente, as fontes do direito e a classificação das normas para saber se as 

decisões do Poder Judiciário são ou não normas. 

Em seguida adentraremos as questões de validade, vigência e eficácia técnica, jurídica e social 

das normas, delimitando o conceito de cada um desses institutos que, por vezes, são 

confundidos pela doutrina em geral. 

Ainda no percurso da investigação, imergiremos no estudo do ciclo de positivação do direito 

tributário a partir da regra-matriz de incidência tributária para que assim possamos adentrar ao 

foco desse trabalho que é a eficácia da sentença de procedência como causa de suspensão da 

exigibilidade da obrigação tributária. 

Por fim, verificaremos a partir da classificação das decisões do Poder Judiciária se a sentença 

de procedência pode ter sua eficácia retirada a partir da produção de nova decisão determinando 

o processamento do recurso de apelação com efeito suspensivo. 

 

Palavras-chave: Sentença. Causa suspensiva da exigibilidade. Obrigação Tributária. Recurso 

de apelação. 



ABSTRACT 

 

This work aims at the questioning of the effectiveness of the judgment for plaintiff as the cause 

of suspension of the enforceability of the tax liability when there is a decision determining the 

entertainment of the appeal with suspensive effect, in order to, initially, investigate the sources 

of Law and the rules classification in order to observe whether the Judiciary decisions are rules 

or not. 

Afterwards, we shall treat the matters of rules effectiveness, validity and technical, legal and 

social efficiency, delimiting the concept of each of these institutions, which not rarely are 

mistaken by the jurists as a whole. 

Still on the course of the investigation, we shall dive into the cycle of making Tax Law positive 

as from the constitutional grounds of the tax, in order to enter the core of this work, which is 

the effectiveness of the judgment for plaintiff as the cause of suspension of the enforceability 

of the tax liability.  

Lastly, taking into account the classification of the Judiciary decisions, we shall corroborate 

whether the judgment for plaintiff may have its effectiveness withdrawn as of the output of a 

new ruling determining the entertainment of the appeal with suspensive effect. 

 

Keywords: Judgement. Suspension of the enforceability of the tax liability. Tax obligation. 

Appeal. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo do curso de Especialização em Direito Tributário muitas teorias, por vezes, 

causaram certo desconforto ou chamaram a atenção em razão da ótica empregada pelo jurista 

que ali se apresentava. Não raro também, as leituras revelaram a importância de todo discurso 

científico estar aprofundado na interpretação sistêmica e não apenas em normas introduzidas 

por um único veículo. 

Os estudos sobre a suspensão da exigibilidade da obrigação tributária foi, sem dúvida, 

um dos que mais marcou o curso, porque anteriormente entendíamos, orientado por outra 

parte da doutrina, que a suspensão da exigibilidade da obrigação tributária somente podia 

ocorrer quando verificada uma das hipóteses prescritas no Código Tributário Nacional. No 

entanto, as leituras sobre o tema nos revelaram a existência de outras hipóteses de suspensão 

da exigibilidade obrigação tributária, as quais não estão prescritas no Código Tributário 

Nacional, mas possuem a eficácia de suspender a exigibilidade da obrigação tributária. 

A proposta do presente trabalho de conclusão de curso não é negar a teoria que 

considera existente outras normas que possuem eficácia de suspender a exigibilidade da 

obrigação tributária, até porque dela compartilhamos. No entanto, a problematização que 

proporemos é algo que nos incomodou no pragmatismo do direito tributário, porque 

verificamos situações em que a Fazenda Pública avança no ciclo de positivação do direito 

tributário, mesmo existindo sentença de procedência prolatada em ação antiexacional. 

A problemática que trataremos tomará o seguinte cenário: a existência de notificação 

da Fazenda Pública para que o contribuinte cumpra o dever subjetivo da relação jurídico-

tributária, tal seja, o pagamento do crédito tributária, todavia, essa mesma relação é causa de 

pedir remota de ação anulatória proposta pelo contribuinte, na qual houve prolação de 

sentença de procedência ainda não passada em julgado devido a interposição de recurso de 

apelação cujo processamento possui eficácia suspensiva. 

Sob esse cenário, abordaremos o reflexo do efeito suspensivo do processamento do 

recurso de apelação na eficácia da sentença de procedência ainda não passada em julgado. E 

para isso discorreremos sobre as fontes do direito, a validade, a vigência e a eficácia das 

normas, assim como também trataremos da constituição da obrigação tributária a partir da 

regra-matriz de incidência e as causas de suspensão de sua exigibilidade. 
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O presente trabalho, portanto, não negará qualquer tese, apenas objetivamos contribuir 

e compartilhar a problemática que enfrentamos à luz da teoria que defende a não taxatividade 

das causas de suspensão da exigibilidade da obrigação tributária. 
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CAPÍTULO I 

FONTES DO DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

1 FONTES DO DIREITO 

 

Tratar do tema fontes do direito parece, à primeira vista, fácil, porque enraizado em 

nosso ensino de graduação que as fontes do direito são classificadas em formal e material, de 

toda sorte que devemos enquadrar nelas a doutrina, a jurisprudência, a própria lei e os 

costumes. Todavia, apoiamo-nos no estudo de grandes juristas como PAULO DE BARROS 

CARVALHO e TÁREK MOYSÉS MOUSSALLEM para mostrar outro posicionamento 

acerca da definição de fontes do direito. 

A despeito da clássica definição de ”fontes do direito” é importante mencionarmos que 

grandes juristas a perfilham como, por exemplo, MARIA HELENA DINIZ que utiliza a 

classificação formal e material das fontes do direito para designar que aquela primeira – fonte 

formal – não seria fonte propriamente do direito, senão a forma pela qual o direito é 

positivado; enquanto que fonte material seriam os fatos sociais que dão conteúdo às normas 

jurídicas. 

A definição que utiliza a nobre jurista, data venia, não nos revela por quem as normas 

são introduzidas, apesar de não podermos desconsiderar totalmente essa teoria, porque o 

direito deriva, efetivamente, da realidade social, isto é, as normas jurídicas são introduzidas 

no Sistema do Direito Positivo segundo as diferentes realidades sociais e para regular as 

condutas intersubjetivas. Todavia, como veremos, esse estudo interesse a outra ciência que 

não a jurídica. 

Para saber o que é fonte do direito é preciso definirmos, antes de tudo, a significação 

do vernáculo “fontes”, porque isso nos habilitará a iniciar a persecução daquilo que seja 

fontes do direito, inclusive, se possível, sabermos se a classificação formal e material pode ser 

utilizada. 

O dicionário da língua portuguesa defini que “fonte”1 é: 

fonte1 

fon.te1 

sf (lat fonte) 1 Manancial de água que brota do solo; 

nascente. 2 Chafariz. 3Bica por onde corre água ou outro 

                                                            
1 Dicionário Michaelis da língua portuguesa. 
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líquido. 4 Chaga aberta com cautério; exutório. 5 Causa, origem, 

princípio. 6 Texto original de uma obra. 7 Qualquer substância que 

emite radiação. F. de riqueza: empreendimento ou empresa 

lucrativa. F.-do-mar: diz-se das actínias, por lançarem fora, quando 

hostilizadas, a água que têm no interior. F. luminosa: a) qualquer 

corpo que irradia luz; b) diz-se também de um repuxo iluminado por 

focos elétricos. F. mineral: nascente de água mineral. F. sonora: corpo 

ou instrumento produtor de som. F. termal: nascente que verte água 

quente. Ir à fonte limpa: dirigir-se a quem pode dar exata informação 

de uma coisa, ou explicar a origem de um fato. 

A definição do vernáculo “fonte” pelos léxicos nos remete sempre a origem de algo, 

como, por exemplo, de água afirmaram que fonte é a nascente, o chafariz, a bica; isso nos 

autoriza a empregar o termo “fonte” como ponto de origem de algo, de sorte que passamos a 

saber que a Ciência do Direito utiliza o termo para designar a origem do direito, isto é, de 

onde ele provém, qual seu ponto de partida. 

A partir disso é importante que façamos um recorte metodológico daquilo que 

estudaremos ou procuraremos definir daqui em diante.  Isso porque, o vernáculo “direito” é 

polissêmico como bem aclara AURORA TOMAZINI DE CARVALHO2 ao afirmar que: 

[...] o termo “direito” é utilizado: podemos falar, por exemplo, em 

fontes da Ciência do Direito e realizar um estudo sobre a procedência 

da doutrina jurídica; podemos referir às “fontes do direito subjetivo” e 

indagar de onde provêm o vínculo jurídico que permite alguém exigir 

uma conduta ou algo de outrem;  podemos, também, aludir à origem 

daquilo que é certo e ingressar no campo especulativo dos valores; ou 

então, fazer referência às fontes do direito positivo e voltar nossa 

atenção ao foco criador dos preceitos jurídicos. 

Devido a multiplicidade de foco que podemos adotar para definir aquilo que é “fonte 

do direito” é importante que façamos um recorte metodológico para definir o alcance do 

estudo no presente capítulo. Assim, buscaremos saber o que é “fonte do direito” como origem 

das normas introduzidas no sistema do direito positivo3, desprezando toda e qualquer outra 

ciência que não a jurídica, isto é, aquilo que vem a ser fonte para o historiador, o psicólogo, o 
                                                            
2 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito: o constructivismo lógico-semântico. 
3ª Edição. São Paulo. Editora Noeses. 2013. p.663. 
3 Utilizamos a expressão sistema do direito positivo para nos referir ao plexo enunciados jurídicos-prescritivos 
que disciplinam as condutas inter-humanas. 
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cientista político, etc., isso porque queremos saber o que é “fonte do direito” juridicamente e 

não historicamente, economicamente, politicamente, etc. 

Nessa esteira podemos afirmar que a clássica classificação, utilizada por alguns 

doutrinadores, não diz respeito ao estudo da ciência do direito, senão importará a ciência 

sociológica para investigar os fatos sociais que deram origem àquela norma. 

Definido, pois, o recorte metodológico que entendemos necessário à definição do que 

é “fonte do direito”, rememoremos que os léxicos definem o vocábulo “fonte” como origem 

de algo, de modo que começamos a elucidar o que é “fonte do direito”, podendo descrever 

que o estudo dirá sobre a origem dos enunciados jurídico-prescritivos introduzidos no Sistema 

do Direito Positivo. 

Nesse diapasão, surge a dúvida: de onde provêm as normas jurídicas?  

PAULO DE BARROS CARVALHO4 afirma que: 

Por fontes do direito havemos de compreender os focos ejetores de 

regras jurídicas, isto é, os órgãos habilitados pelo sistema para 

produzirem normas, numa organização escalonada, bem como a 

própria atividade desenvolvida por esses entes, tendo em vista a 

criação de normas. Significa dizer, por outros torneios, que não basta a 

existência do órgão, devidamente constituído, tornando-se necessária 

sua atividade segundo as regras aqui previstas no ordenamento. 

O preclaro jurista, em outras palavras, defini como fonte do direito não o órgão 

habilitado para produzir as normas, mas sim a atividade por ele exercida, porque, pensemos, a 

mera existência do Congresso Nacional não enseja a criação de normas, sendo, pois, 

necessária a atividade legiferante daquele órgão, o que nos permite afirmar que “fonte do 

direito” é o ato de enunciação. 

TÁREK MOYSÉS MOUSSALEM5 ao definir enunciação diz que “toda produção de 

um enunciado (seja descritivo, seja prescritivo) subjaz a atividade de enunciação”. AURORA 

TOMAZINI DE CARVALHO6 citando ÉMILE BENVENISTE, em outras palavras, defini 

enunciação como “processo de funcionamento da língua por um ato individual de utilização, 

ou seja, é a atividade humana de produzir enunciados”. 

 

                                                            
4 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 20ª Edição. São Paulo. Editora Saraiva. 2008. p. 
47. 
5 MOUSSALEM, Tárek Moysés. Fontes do direito tributário. 1ª Edição. São Paulo. Editora Max Limonad. 
2001. p. 78. 
6 Ibidem. p. 665. 
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O Congresso Nacional no exercício de sua atividade legiferante traduz essa atividade 

de enunciação a que se referem os juristas para produzir através de linguagem competente 

predicados prescritivo e reguladores de conduta intersubjetiva. É, portanto, o Congresso 

Nacional, em nossa acepção, fonte do direito cuja norma jurídica é produto final do ato de 

enunciação que corresponde a habilitação do órgão Congresso Nacional pelo Sistema do 

Direito Positivo para introduzir novas normas a partir de um procedimento previamente 

estabelecido.  

Fontes do direito, portanto, não está relacionada com a captação de fatos sociais que 

permitiram a eriçam de novas normas jurídicas ou ainda que a as Leis são as fontes formais do 

direito, senão é fonte do direito o órgão habilitado pelo Sistema do Direito Positivo para que 

introduzir novas normas jurídicas a partir de um procedimento prescrito em Lei. 

 

2 TIPOS DE NORMAS JURÍDICAS. 

 

Investigaremos, a partir de agora, a classificação das normas, no entanto, cabe 

enaltecermos para o desenvolvimento deste trabalho que as normas que tratamos 

anteriormente como fruto da enunciação não ingressam no Sistema do Direito Positivo 

sozinhas, senão por meio de outras normas que PAULO DE BARROS CARVALHO7 

chamou de veículos introdutores de normas: 

De fato as normas ingressam no ordenamento por intermédio de 

instrumentos designados por aqueles nomes conhecidos (lei, decreto, 

portaria, ato de lançamento, acórdão, sentença, etc.) [...] Tanto é 

verdade que o conceito prescritivo desses veículos introdutores de 

normas forma o conteúdo de outras normas, como, por exemplo, o de 

lei, de sentença, de ato de lançamento. 

As normas jurídicas fruto da enunciação pelo órgão habilitado podem ser classificadas 

em dois tipos: (i) primárias e (ii) secundárias: (i) as normas primárias são aquelas que 

associam a um fato de possível ocorrência uma determinada consequência jurídica; por outro 

lado, (ii) normas secundárias prescrevem o direito dos sujeitos da relação jurídica constituída 

a partir da norma primária de exigir coercitivamente perante o Estado-juiz o cumprimento dos 

direitos e obrigações dela (relação jurídica) decorrentes. 

                                                            
7 Ibidem. p. 52. 
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LOURIVAL VILANOVA8, em outras palavras, melhor explica: 

na primeira (norma primária), realizada a hipótese fática, sobrevém, a 

relação jurídica com sujeitos em posição ativa e passiva, com 

pretensões e deveres; na segunda (norma secundária) o pressuposto é 

o não-cumprimento, que funciona como fato fundante de outra 

pretensão, a de exigir coativamente perante órgão estatal a efetivação 

do dever constituído na norma primária 

Embora as normas estejam divididas no Sistema do Direito Positivo em primárias e 

secundárias, essas ainda são divididas pela doutrina em: (i) normas de estrutura e 

comportamento9; (ii) normas abstratas e concretra e normas gerais e individuais. Trataremos, 

em síntese, de explicá-las, porque serão relevantes ao fim deste trabalho. 

 NORBERTO BOBBIO ao tratar das normas de estrutura e comportamento faz 

importante divisão: “separava “regras de comportamento” como aquelas disciplinadoras de 

condutas entre sujeitos e “regras de estrutura” como aquelas dirigidas à criação, modificação e 

extinção de outras normas”. A separação do nobre jusfilósofo está correta e adotamos nesse 

trabalho, no entanto, a ausência de conduta na conceituação das normas de estrutura ocasiona, 

a nosso ver, o engessamento daquelas normas, o que não nos parece acontecer 

pragmaticamente. 

PAULO DE BARROS CARVALHO adotando a conceituação de classificação 

proposta pelo preclaro jusfilósofo, inseriu a ela o pragmatismo para conceituar que as normas 

de estrutura se dirigem a condutas intersubjetivas para modificar o Sistema do Direito 

Positivo por meio da produção, modificação ou extinção de novas normas. 

As normas de estrutura, serão, portanto, aquelas observadas pelo órgão habilitados que 

de falamos anteriormente para que possam introduzir no Sistema do Direito Positivo novas 

normas jurídicas válidas. Elas carregam, portanto, condutas dirigidas a produção de novas 

normas, de modo que não apenas prescrevem como produzir, modificar ou extinguir, porque 

dependem da conduta humana traduzida pelo órgão habilitado. 

Por outro lado, as normas de comportamento, como sinaliza a classificação, 

prescrevem condutas aos indivíduos, tais como, a obrigação de pagar de pagar tributo, a 

proibição de matar, a permissão de dirigir. 

                                                            
8 VILANOVA, Lourival. Apud. CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito: o 
constructivismo lógico-semântico. 3ª Edição. São Paulo. Editora Noeses. 2013. p.309. 
9 Tárek Moyses Moussallem, diferentemente, denomina as normas de estrutura de “norma de competência 
jurídica”. Vide item 4.3.1 da obra Fontes do direito tributário. 1ª Edição. São Paulo. Editora Max Limonad. 
2001. 
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AURORA TOMAZINI DE CARVALHO10 para explicar a classificação das normas 

apresenta dois exemplos que permite entendermos pragmaticamente a diferenciação 

classificatória das normas, vejamos: 

(i) Norma de conduta: Antecedente – ser proprietário de imóvel, no 

perímetro urbano do município de Londrina, no primeiro dia de cada 

ano. Consequente – o proprietário do imóvel deverá pagar à Fazenda 

Municipal a importância correspondente a 1% do valor do imóvel. 

(ii) Norma de estrutura: (a) Antecedente - ser pessoa jurídica de direito 

público municipal. Consequente – deve ser a faculdade (direito 

subjetivo) do legislativa legislar sobre IPTU e o dever jurídico da 

União, Estados e Distrito Federal de absterem-se de qualquer investida 

legislativa acerca de tal matéria; (b) Antecedente – se o Município 

exercer seu direito de legislar sobre IPTU. Consequente – deve ser a 

obrigação (dever jurídico) de observar o procedimento estabelecido 

para a criação de lei municipal e o direito subjetivo da comunidade de 

ver observada tal disposição. 

As normas jurídicas separadas em comportamento e estrutura permitem identificarmos 

com clareza o objeto por elas regulado, conquanto sabermos que toda norma jurídica necessita 

da atividade humana para produção de efeitos, elas nem sempre serão dirigidas a condutas 

unicamente, como, por exemplo, o enunciado prescritivo do artigo 16211 do Código de 

Processo Civil que regula os atos processuais a que compete ao juiz. 

 

3 CLASSIFICAÇÃO DAS NORMAS: GERAL E ABSTRATA; 

INDIVIDUAL E CONCRETA. 

 

A classificação das normas em comportamento e estrutura não encerra, como 

apontamos, os tipos de normas jurídicas, porque a doutrina ainda classifica as normas em: (i) 

gerais; (ii) individuais; (iii) abstratas; e (iv) concretas, o que nos revelará que mera introdução 

                                                            
10 Op. Cit. p. 356. 
11 “Art. 162. Os atos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. ” Acreditamos que a 
norma jurídica prescrita no artigo 162 do Código de Processo Civil seja de estrutura, porque mediata, isto é, ela 
determina como outra norma se constituirão outras normas de classificação de individual e concreta. PAULO DE 
BARROS CARVALHO ao definir a classificação de norma de estrutura descreve que elas “instituem condições, 
determinam limites ou estabelecem outra conduta que servirá de meio para a construção de regras do primeiro 
tipo” (Fundamentos jurídicos da incidência tributária. p. 62), de toda sorte que as sentenças, por exemplo, 
serão meio como normas de condutas serão introduzidas no Sistema do Direito Positivo. 
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de nova norma ao Sistema do Direito Positivo não gera automaticamente os efeitos que são 

próprios, sendo preciso, ainda, outra conduta humana, a de aplicação da norma ao evento 

verificado. 

A diferenciação das normas nas classificações em geral, individual, abstrata e concreta 

decorre dos sujeitos a quem elas são dirigidas e também a existência ou não do fato jurídico, 

porque ao fato prescrito no antecedente da norma somente atribuímos o predicado jurídico 

quando houver a aplicação da norma ao evento, juridicizando-o para torná-lo fato jurídico 

apto a produzir os efeitos prescritos no consequente. 

Assim, são gerais as normas que não são possuem indivíduos ou classes específicas de 

destinatários, de modo que a toda coletividade é direcionada, é o que acontece, por exemplo, 

com a norma instituidora do Imposto sobre Serviços – ISS; o legislador não individualizou a 

quem é destinada, senão enunciou que qualquer indivíduo que prestar serviço dentro de um 

determinado território municipal deve ser contribuinte daquele imposto. 

Diferentemente, as normas individuais possuem definido o indivíduo ou a classe à que 

se destina, de toda sorte que a coletividade nunca será destinatária da norma, porque limitado 

o número de indivíduos, como, por exemplo, o crime de peculato prescrito no artigo 312 do 

Código Penal, ou ainda, em matéria tributária, podemos exemplificar a concessão de regime 

especial ou isenção. 

Ao passo de que sabemos diferençar as normas quanto ao destinatário – geral ou 

individual -, não menos importante é sabermos a diferença das normas em abstratas e 

concretas. A abstração da norma podemos definir como a prescrição de hipóteses fáticas pelo 

legislador sem inserir qualquer marca de tempo e espaço, porque são eventos de possível 

ocorrência, sem qualquer certeza de verificação no plano do real-social. 

Ao contrário, a concretude das normas está ligada, por exemplo, a verificação do 

evento hipotético no plano do real-social e sua tradução em linguagem jurídica para 

constituição do fato jurídico, por exemplo. Todavia, o veículo introdutor de norma é também 

de classifica concreta, porque concretamente introduz novas normas gerais e abstratas no 

Sistema do Direito Positivo. 

PAULO DE BARROS CARVALHO12 exemplificando a norma geral e concreta 

descreve: 

Significa dizer: unidade normativa alguma entra no ordenamento sem 

outra norma que a conduza. O preceito introduzido é a disciplina dos 

                                                            
12 Op. Cit. p. 58 e 59. 
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comportamentos inter-humanos pretendida pelo legislador, 

independentemente de ser abstrata ou concreta e geral ou individual, 

ao passo que a entidade introdutora é igualmente norma, porém 

concreta e geral. [...] 

Em sua estrutura completa de significação, a norma geral e concreta 

tem como suposto ou antecedente um acontecimento devidamente 

demarcado no espaço e no tempo, identificada a autoridade que a 

expediu. 

As normas jurídicas divergem em sua classificação segundo a definição do 

destinatário e a ocorrência do evento em certo espaço e tempo. Esse fenômeno que as 

diferencia denominado de aplicação não ocorre por ato simples; a concretude da norma surge 

a medida em que o hermeneuta percorre as normas do Sistema do Direito Positivo em direção 

a regulação efetiva da conduta verificada. A esse “iter” PAULO DE BARROS 

CARVALHO13 denominou de “processo de positivação do direito” definindo como o 

caminho percorrido pelo hermeneuta “em direção à região das interações sociais”, a fim de 

individualizar os sujeitos da relação jurídica e regular seus comportamentos. 

Nesse turno, algumas ponderações sobre a problemática que trataremos podem ser 

ressaltadas, porque a sentença proferida pelo Estado-juiz é, senão, norma de classificação 

individual e concreta, pois as pretensões pelas partes deduzidas em linguagem jurídica própria 

– petições – fornece ao Estado-juiz o evento individualizado, a partir do qual ele (Estado-juiz) 

por meio de processo dialético percorrerá as normas gerais e abstratas do Sistema de Direito 

Positivo para regular os comportamentos dos sujeitos impondo-lhes direitos e deveres 

correlatos. 

Sob esse prisma podemos ilustrar a sentença no ciclo de positivação da seguinte 

forma: 

Sistema do Direito Positivo 

 

Lide14 

 

Estado-juiz Sentença – norma individual e 

concreta 
                                                            
13 Op. Cit. p. 56. 
14 Entendamos o conceito de lide como pretensões contrapostas, resistidas, conflituosas, deduzidas ao Estado-
juiz por meio de linguagem competente. Para melhor definição recomenda-se a leitura da tese de mestrado de 
Rodrigo Dalla Pria: “Teoria Geral do Processo Tributário”. 
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A ilustração mostra o processo dialético que faz o Estado-juiz para enunciar a 

sentença, porque observa os fatos descritos pelos litigantes por meio das petições para aplicar 

as normas gerais e abstratas existente no Sistema do Direito Positivo, de sorte a regular as 

condutas dos litigantes para afirmar que “A” possui o direito de exigir a prestação “y” de “B”; 

e que “B” possui o dever de prestar y a “A”. 
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CAPÍTULO II 

VALIDADE, VIGÊNCIA E EFICÁCIA DAS NORMAS. 

 

1 VALIDADE DAS NORMAS. 

 

A validade das normas jurídicas é tema muito extenso que levaria inúmeras página 

neste trabalho para tentarmos chegar a concepção aceitável, isso porque, a validade possui 

diversos conceitos a depender da técnica hermenêutica aplicável. AURORA TOMAZINI DE 

CARVALHO citando SÔNIA MARIA BROGLIA MENDES acertadamente esclarece que a 

validade terá diferente definição para as escolas do jusnaturalismo, positivismo e realismo. De 

sorte que não aprofundaremos os estudos dessa temática, nos restringindo a conceituar 

validade segundo a teoria de HANS KELSEN, ao qual ser norma válida significa existir e 

pertencer a determinado Sistema. 

AURORA TOMAZINI DE CARVALHO15 ao iniciar o estudo sobre validade faz 

importante ponderação ao conceito de validade para delimitar o sentido da palavra “validade” 

no estudo construtivista lógico-semântico. A preclara jurista orientada pela Filosofia descreve 

que a validade é atributo daquilo que é válido e que à Filosofia ““ser válido” é uma asserção, 

ou autorização, aplicável apenas a um universo do discurso limitado e designado. 

Em outras palavras e com devido respeito e acatamento, me atrevo a conceituar que a 

validade à Filosofia está adstrita ao universo linguístico que está inserido aquilo que se quer 

saber ser válido ou não, de tal forma que algo será válido desde que esteja de acordo com os 

padrões daquele universo linguístico. Nisso, perfeito o exemplo descrito por AURORA 

TOMAZINI DE CARVALHO16 ao tratar da substância química fabricada por determinada 

farmácia com prazo específico, de sorte que será “solução válida” se o prazo especificado não 

estiver ultrapassado por que conterá efeitos medicinais, sendo o contrário de idêntico sentido 

porque será “solução inválida” se ultrapassado o prazo especificado, vez que ter-se-á perdido 

o efeito medicinal. 

Transportando esse pensamos ao âmbito jurídico será que podemos dizer que a norma 

é, portanto, válida por que pertence ao Sistema do Direito Positivo? 

                                                            
15 Op. Cit. p 706 e 707. 
16 Ibidem. 
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A definição de HANS KELSEN nos parece correta ao considerar que validade está 

ligada a existência e pertinência a determinado sistema, porque a validade da norma está 

ligada à sua enunciação e pertencialidade ao Sistema do Direito Positivo. 

PAULO DE BARROS CARVALHO17 perfilhando a conceituação kelseniana diz que: 

a validade se confunde com a existência, de sorte que afirmar que uma 

norma existe, implica reconhecer sua validade em face de determinado 

sistema jurídico. Do que se pode inferir: ou a norma existe, está no 

sistema e é, portanto, válida ou não existe como norma jurídica 

A validade da norma, então, é presumida a partir da verificação de sua produção (a 

norma) por quem juridicamente habilitado e segundo determinado procedimento definido em 

Lei. Não importando, no entanto, a coordenação e subordinação dela (norma produzida) ao 

fundamento jurídico18, o que será verificado por órgão legitimado. 

 

2 VIGÊNCIA E EFICÁCIA DAS NORMAS. 

 

Ao definirmos a validade das normas conseguimos separar a confusão que possa fazer 

em relação a norma ser válida e, portanto, vigente, pois esse último, como estudaremos, 

decorre a possibilidade de aplicação, enquanto que o primeiro está vinculado a existência da 

norma e sua pertinência ao Sistema do Direito Positivo. 

Nesse ponto, AURORA TOMAZINI DE CARVALHO19 faz importante ressalva para 

tratar a distinção dos conceitos exemplificando que: 

Há normas positivada, existentes no mundo do direito e, portanto, 

válidas, que ainda não dispõem desta aptidão, pois não têm força para 

propagar as consequências jurídicas prescritas em seus mandamentos, 

sendo suscetíveis de serem aplicadas. 

Costumeiramente as normas jurídicas possuem a vigência estipulada por específico 

enunciado em que o legislador ordinário prescreve que aquela norma introduzida por aquele 

instrumento introdutório terá sua vigência iniciada na data em que publicada daquele. 

                                                            
17 CARVALHO, Paulo de Barros. apud CARVALHO, Aurora Tomazini de. CARVALHO, Aurora Tomazini de. 
Curso de teoria geral do direito: o constructivismo lógico-semântico. 3ª Edição. São Paulo. Editora Noeses. 
2013. p.714 
18 AURORA TOMAZINI DE CARVALHO em trecho diz “O existir juridicamente não pressupõe que a norma 
esteja de acordo com o ordenamento, nem em perfeita sintonia com as regras que lhe fundamentam” E ainda 
que por “Primeiro se admite a norma como válida e depois verificamos se há ou não fundamentação jurídica 
para sua existência”. (Curso de teoria geral do direito. p. 715) 
19 Op. Cit. 751. 
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Não obstante o corriqueiro enunciado, a Lei de Introdução às normas do Direito 

Brasileiro (Decreto-lei nº 4.657/1942) prescreve em seu artigo 1º20 que ressalvada a previsão 

que tratamos toda norma passa a ter vigência somente após quarenta e cinco dias, o que é 

chamado de “vacatio legis”. E esse período de ausência da vigência se faz necessário para 

permitir que a coletividade possa conhecer as novas normas introduzidas no Sistema do 

Direito Positivo. 

As normas jurídicas que versam sobre matéria tributária, diferentemente, têm a 

vigência postergada em razão dos princípios da anterioridade prescrito no artigo 150, inciso 

III, alíneas “b” e “c” da Constituição Federal, os quais vedam a vigência de normas que 

versem sobre matéria tributária antes do decurso do período nelas indicado, ressalva exceções 

prescritas na Constituição Federal. 

A vigência, como se vê, pressupõe a validade da norma jurídica, mas com ela não se 

confunde, porque a primeira consiste em “ter força para disciplinar, para reger”21, o que 

somente se verifica com as normas válidas, isto é, pertencentes ao Sistema do Direito 

Positivo, de onde afirmamos que a pressuposição da última (validade) depende para existir a 

segunda (vigência). 

Se a vigência significa o atributo da norma jurídica para incidir e regular os fatos do 

mundo social, surge, pois, uma dúvida: as normas jurídicas perdem a vigência no tempo com 

a introdução de nova norma? 

Regressemos linhas atrás quando dissemos que a vigência depende da expressão 

previsão no veículo introdutor da norma ou, respeitada a norma do artigo 1º da Lei de 

Introdução às normas do Direito Brasileiro, após o período de quarenta e cinco dias. Nesse 

sentido, vemos que as normas jurídicas podem pertencer ao Sistema do Direito Positivo sem, 

no entanto, irradiar efeitos. E o caso de revogação não é diferente, porque a norma jurídica 

revogada deixa de irradiar efeitos, no entanto, apenas aos fatos futuros, porque não podemos 

desconsiderar o período em que ela teve vigência desde a sua introdução ou após a “vacatio 

legis” até o momento da revogação, de tal forma que os fatos ocorridos nesse interregno serão 

regulados por ela. 

TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JR. distingue o marco temporal da vigência em 

“vigência” e “vigor” para definir que o primeiro é “o intervalo de tempo em que a norma atua, 

                                                            
20 Art. 1o  Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de 
oficialmente publicada. 
21 Cf. CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. p. 84. 
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podendo ser invocada para produzir efeitos, e “vigor”, como a força vinculante que a norma 

tem ou mantém, mesmo não sendo mais vigente”22. 

A diferenciação terminológica feita pelo preclaro jurista é oportuna para divisar o 

marco da vigência, no entanto, acreditamos que a classificação de PAULO DE BARROS 

CARVALHO dê melhor compreensão da vigência das normas no tempo, o qual diz que 

haverá a vigência plena da norma quando puder incidir sobre fatos passados e futuros e, 

parcial quando revogada, porque somente poderá incidir/regular fatos passados. 

Sob esse prisma sabemos que as normas jurídicas devem ser válidas e possuir vigência 

para poder disciplinar condutas, no entanto, as normas jurídicas também possuem eficácia, 

porque sem ela a norma mesmo sendo válida e possuindo vigência não poderá atuar ante a 

ausência a eficácia daquela, de tal sorte que a força para disciplinar não atua ante da ausência 

de eficácia seja em razão obstáculos, tais como, a ausência de norma regulamentadora de 

inferior hierarquia, ou ainda, subsumindo ao propósito deste trabalho, a existência de uma 

causa suspensiva da exigibilidade no caso da obrigação tributária23. 

PAULO DE BARROS CARVALHO, perfilhando ideia de TÉRCIO SAMPAIO 

FERRAZ JR., analisa a eficácia sob três diferentes ângulos, a saber: (i) eficácia técnica; (ii) 

eficácia jurídica; e (iii) eficácia social. 

Invertendo a conceituação da eficácia técnica retornemos ao exemplo da norma que 

não irradia seus efeitos diante da ausência de outra norma de inferior hierarquia que a 

regulamente. Nesse ponto temos a ineficácia técnica da norma, vez que não irradia seus 

efeitos, mesmo sendo válidas e possuindo vigência plena. 

A (i) eficácia técnica, como assenta AURORA TOMAZINI DE CARVALHO, se 

assemelha a vigência, mas com ela não se confunde. A eficácia técnica da norma consiste na 

aptidão das normas em produzir os efeitos, os quais decorrem, como veremos mais adiante, do 

ato de aplicação delas. Ela (eficácia técnica), portanto, consiste na própria irradiação de 

efeitos pela norma após o ato de aplicação, de toda sorte que a impossibilidade de sua 

aplicação por determinado fator ocasionará o que chamamos alhures de ineficácia técnica. 

AURORA TOMAZINI DE CARVALHO em estudo aprofundado da ineficácia 

técnica as separa em três ordem, a saber: (i) ineficácia técnica sintática; (ii) ineficácia técnica 

semântica; e (iii) ineficácia técnica pragmática. 

                                                            
22 FERRAZ JR. Tércio Sampaio. Apud CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: fundamentos 
jurídicos da incidência. 8ª Edição. São Paulo. Editora Saraiva. 2010. p. 99. 
23 Aqui tomamos a ideia de relação jurídico-tributária constituída a partir do ato jurídico-administrativo de 
lançamento tributário (norma individual e concreta). 
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A (i) ineficácia técnica sintática está voltada àquilo que tratamos anteriormente sobre a 

inexistência de norma de igual ou inferior hierarquia que regulamente a primeira norma, ou 

ainda a existência de norma que impeça a aplicação daquela primeira norma, como acontece 

com as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário, porque a norma individual e 

concreta que constituiu a relação jurídico-tributária com o crédito tributário como objeto fica 

obstada de irradiar efeitos enquanto perdurar a outra norma também individual e concreta que 

suspende a eficácia técnica daquela primeira. 

Noutro giro, a (ii) ineficácia técnica semântica da norma está ligada a ordem material 

da norma, isto é, verificar-se-á a ineficácia técnica semântica quando os fatos eleitos pelo 

legislador no antecedente são de impossível de realização, de sorte que nunca o veremos no 

mundo do social ocasionando a ineficácia técnica semântica da norma em razão do conteúdo. 

A (iii) ineficácia técnica pragmática, por fim, está ligada a inaplicabilidade da norma 

pelos hermeneutas em vista de novo entendimento que a torne desnecessária. AURORA 

TOMAZINI DE CARVALHO exemplificando toma o crime de sedução que era previsto no 

artigo 217 do Código Penal, ao qual acrescentamos ainda o crime de adultério prescrito no 

artigo 240 do Código Penal, sendo que essas normas eram válidas e vigentes antes da 

publicação da Lei nº 11.106 em 29 de março de 2005, porém ineficazes técnica 

semanticamente, haja vista a ausência de aplicação por desuso. 

Retornando a análise da eficácia temos que a (ii) jurídica consiste na propriedade que 

o fato jurídico possui para projetar os efeitos na relação que constitui em decorrência da 

aplicação normativa. PAULO DE BARROS CARVALHO24 conceituando chamou a eficácia 

jurídica de “causalidade jurídica” para designar o “vínculo de implicação segundo o qual, 

ocorrendo o fato jurídico (relato do evento no antecedente da norma), instala-se a relação 

jurídica”. 

A eficácia jurídica obviamente não desconsidera a norma jurídica, porque, como acena 

PAULO DE BARROS CARVALHO, ela é sua causa mediata, no entanto, não podemos 

consignar que seja atributo da norma, senão do fato jurídico em razão da aplicação normativa 

que qualifica o fato em jurídico quando relatado em linguagem jurídica e por quem 

habilitado25. 

                                                            
24 Curso de direito tributário. p. 83. 
25 AURORA TOMAZINI DE CARVALHO argumentando que a eficácia jurídica é atributo do fato jurídico e a 
norma é sua causa mediata classifica a eficácia jurídica em “stricto sensu” e “lato sensu” para dizer que aquela 
primeira está ligada ao fato jurídico e sua capacidade de irradiar efeitos; enquanto que a segunda (“lato sensu”) 
é qualificativa da norma já aplicada. (Curso de teoria geral do direito: o constructivismo lógico-semântico. p. 
770) 
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Por epítome, a (iii) eficácia social está ligada a ineficácia técnica pragmática da 

norma, porque o direito como instrumento regulatório de condutas em determinada sociedade 

sempre deve ser observado por aqueles que compõe aquela dada sociedade. É, nesse ponto, 

que verificamos a eficácia social da norma, ou seja, ter a norma eficácia social quer significar 

o cumprimento de sua finalidade perante a sociedade, ainda que essa norma não venha a ter 

efeitos jurídicos devido a ausência de aplicação, porque a eficácia social está fora do plano 

jurídico para se conectar ao efeito social de cada norma, o que nos permite dizer que as 

normas religiosas, por exemplo, possuem eficácia social, mas não jurídica. 
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CAPÍTULO III 

REGRA-MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA E O PROCESSO DE 

POSIVITAÇÃO DO DIREITO TRIBUTÁRIO. 

 

1 QUE É REGRA-MATRIZ? 

 

Para definirmos que é regra-matriz é importante consignarmos que tomamos “norma 

jurídica”, nesse momento, em sentido completo. Isto é, PAULO DE BARROS 

CARVALHO26 ao definir “norma jurídica” disse que é a expressão mínima e irredutível de 

manifestação do deôntico. 

Em outras palavras, com o devido respeito, o jurista ao utilizar o termo “norma 

jurídica” se refere ao fim determinado que visa atingir a norma, ou seja, não se refere as 

normas enunciadas em determinado texto de lei, mas sim a estruturação completa delas para 

que o fim, ou melhor, a regulamentação que visa seja evidenciada. Por exemplo, se 

empregamos o termo “norma jurídica” de tributo fazemos referência a uma estrutura lógica 

preenchida pelos elementos selecionados pelo legislador, de tal sorte que saberemos a que 

estamos obrigados, e como, quando e onde deveremos cumprir a obrigação. 

PAULO DE BARROS CARVALHO ao observar as normas instituidoras dos tributos 

percebeu a semelhança estrutural delas, o que o fez chegar a um padrão estrutural lógico-

sintático que devidamente preenchidos por elementos nelas (normas) identificáveis habilitam 

o hermeneuta a conhecer a “norma-padrão de incidência”27 chamada de “regra-matriz de 

incidência” que pode ser tributária, cível, trabalhista ou qualquer outro ramo do direito. 

AURORA TOMAZINI DE CARVALHO28, observando a ambiguidade do termo 

“regra-matriz de incidência”, descreve que o termo pode ser tomado em duas acepções 

distintas, tais sejam como (i) estrutura lógica e (ii) norma jurídica em sentido estrito. E 

explica: 

A regra-matriz, considerada como estrutura lógica, é desprovida do 

conteúdo jurídico, trata-se de um esquema sintático que auxilia o 

intérprete no arranjo de suas significações, na construção da norma 

jurídica. A regra-matriz, enquanto norma jurídica, aparece quando 

                                                            
26 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método. 4ª Edição. São Paulo. Editora 
Noeses. 2011. p. 609. 
27 Curso de direito tributário p. 261. 
28 Op. Cit. p. 382. 
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todos os campos sintáticos desta estrutura forem semanticamente 

completados. 

O termo “regra-matriz de incidência” tomado segundo a acepção de norma jurídica em 

sentido estrito significa que o hermeneuta observando as normas introduzidas no Sistema do 

Direito Positivo preencheu os critérios verificados na hipótese e no consequente da estrutura 

lógica, sendo eles na hipótese: (i) critério material; (ii) critério espacial; e (iii) critério 

temporal; enquanto que no consequente: (iv) critério pessoal; e (v) critério quantitativo. 

O conteúdo semântico que preencherá os critérios da estrutura lógica é identificável no 

fato ocorrido no plano do real-social, o qual foi selecionado pelo legislador na enunciação, de 

modo que identificaremos na hipótese a descrição de sua (i) possível ocorrência em 

determinado (ii) espaço e (iii) tempo. Enquanto que, de outro lado, no consequente ter-se-á a 

prescrição dos efeitos jurídicos constituinte da relação jurídica futura com (iv) sujeitos e (iv) 

objeto29. Daí, por que, PAULO DE BARROS CARVALHO acentuou que a hipótese deve ser 

posta como descritor e o consequente como prescritor da norma. 

A “regra-matriz de incidência” como estrutura lógica possui a seguinte formulação: 

    

Critério material 

  H Critério espacial 

RMI   Critério temporal 

 

  C Critério pessoal 

   Critério quantitativo 

Em explicação a representação estrutural a sigla “RMI” significa o termo “regra-

matriz de incidência”; já as letras “H” e “C” faz-se a representação da hipótese e do 

consequente, respectivamente. 

 

2 CRITÉRIOS DA HIPÓTESE. 

 

Antes de estudarmos os critérios da hipótese da “regra-matriz de incidência” é 

importante que voltemos linhas atrás, onde dissemos que seu preenchimento permite ao 

hermeneuta conhecer a “norma jurídica em sentido estrito”, o que PAULO DE BARROS 

                                                            
29 Alteramos a significação do critério quantitativo ao explicarmos a composição da hipótese e do consequente, 
porque nem toda norma jurídica terá a hipótese mensurável, no entanto, por certo, toda norma jurídica possui um 
conteúdo prestacional, de toda sorte que optamos por mencionar o termo “objeto”. 
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CARVALHO chamou de “expressão mínima e irredutível (com o perdão do pleonasmo) de 

manifestação do deôntico, com o sentido completo”.  

As normas jurídicas (lato sensu) introduzidas no Sistema do Direito Positivo, como 

vimos, descrevem fatos de possível ocorrência selecionados pelo legislador no ato da 

enunciação, todavia, esses fatos descritos, como bem acena AURORA TOMAZINI DE 

CARVALHO, não são eventos, tampouco fatos jurídicos, porque os primeiros não se 

concretizaram no mundo do real social; enquanto que os últimos somente veremos com a 

transcrição em linguagem jurídica. Isso significa dizer que a transcrição do evento em 

linguagem jurídica depende da observância dos fatos de possível ocorrência descritos na 

hipótese da “regra-matriz de incidência”, o que permite afirmarmos que o fato jurídico 

encontra sua manifestação mínima na hipótese da “regra-matriz de incidência” que está 

composta pelos critérios material, espacial e temporal. 

A projeção dos efeitos jurídicos ao fato verificado no mundo do real social dependerá, 

portanto, do encaixe dele nessa estruturação mínima da norma, de sorte que ausente algum 

dos elementos mínimos torna impossível a subsunção do evento – ainda não constituído em 

fato jurídico – a “norma jurídica em sentido estrito”.  

 

2.1 Critério material. 

 

O critério material da regra-matriz de incidência será representado na hipótese da 

“norma jurídica em sentido estrito” pelo fato selecionado pelo legislador no plano do real 

social, o qual será constituído em fato jurídico dado sua verificação em certo espaço e tempo. 

A doutrina, por vezes, comete o equívoco que não analisar o critério material sem 

abstrair as condições de espaço e tempo, o que ocasiona a análise de toda a hipótese de norma 

enquanto se pretende descrever sobre o critério material. Por certo, o comportamento humano 

não pode ser desvinculado das noções de espaço e tempo, no entanto, o estudo do critério 

material nos força isolar o comportamento humano de tais condicionantes. 

Assim, o fato descrito no critério material da regra-matriz de incidência, abstraídas as 

condições de espaço e tempo, sempre terá o comportamento humano representado por um 

verbo de predicação incompleta. Isso significa dizer que o núcleo da hipótese, isto é, o critério 

material estará representado por um verbo designativo de uma ação ou estado seguido de um 

complemento delineador do verbo como, por exemplo, o critério material do Imposto sobre a 
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Propriedade Predial e Territorial Urbana, o qual é representado pelo verbo “ser” indicativo de 

estado do indivíduo e o predicado “proprietário de imóvel urbano” seu complemento. 

De mais a mais devemos destacar que a composição do critério material nunca poderá 

contemplar verbos “impessoais (como haver) ou aqueles sem sujeito (como chover)”30 como 

aponta PAULO DE BARROS CARVALHO, ou ainda que exprimam “ações intrassubjetivas 

(ex: pensar, imaginar, crer, julgar, supor, etc.) nem complementos autorreferentes (ex: a si 

mesmo, dele próprio, consigo mesmo, etc.)”31 como destaca AURORA TOMAZINI DE 

CARVALHO. Isso porque, a utilização de verbos ou complementos sem qualquer indicação 

de sujeito impossibilitaria o desencadeamento de efeitos jurídicos ante a inoperância da 

norma, pois ao direito importa os comportamentos que envolvam pessoas, as quais podem ser 

imputados direitos e deveres correlatos, de modo que o critério material estará sempre 

representado por verbo pessoal de predicação incompleta, respeitando, por óbvio, a dualidade 

do comportamento humano entre ação e estado. 

 

2.2 Critério espacial. 

 

Como vimos o fato selecionado pelo legislador e representado no critério material por 

um verbo de predicação incompleta será colhido no plano do real social em determinado 

espaço, o qual nem sempre está indicado na norma jurídica pelo legislador, de modo a atribuir 

ao hermeneuta o trabalho de colher os indícios implícitos do local em que acontecerá o fato 

descrito no critério material. 

PAULO DE BARROS CARVALHO32 estudando o critério espacial observou três 

classificações diferentes do local em que acontecerá o fato descrito na norma, as quais 

AURORA TOMAZINI DE CARVALHO denominou de (a) pontual, (b) regional, (c) 

territorial. Assim define-os o preclaro jurista: 

a) hipótese cujo critério espacial faz menção a determinado local para 

a ocorrência do fato típico; 

b) hipótese em que o critério espacial alude a áreas específicas, de tal 

sorte que o acontecimento apenas ocorrerá se dentro delas estiver 

geograficamente contido; 

                                                            
30 Curso de direito tributário. p. 287. 
31 Curso de teoria geral do direito: o constructivismo lógico-semântico. p. 390. 
32 Curso de direito tributário. p. 290. 
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c) hipótese de critério espacial bem genérico, onde todo e qualquer 

fato, que suceda sob o manto da vigência territorial da lei instituidora, 

estará apto a desencadear seus efeitos peculiares. 

Não obstante as classificações observadas pelo preclaro jurista, AURORA 

TOMAZINI DE CARVALHO observando a legislação instituidora do Imposto sobre a Renda 

destaca que o critério espacial pode ser classificado ainda em universal33 devido 

extraterritorialidade que apresenta ao observamos a incidência do tributo sobre rendimentos 

auferidos no exterior por indivíduo residente no Brasil, haja vista que o inverso recaí sobre a 

hipótese de retenção do imposto pela fonte pagadora. 

As classificações do critério espacial nos auxiliam a identificar o local em que os 

fatos-hipótese poderão ser verificados, de sorte que nem sempre o critério espacial de tributo 

de competência municipal será sempre local, porque a classificação seguirá o enunciado 

prescritivo da norma jurídica, de modo que a ausência de delimitação do critério espacial pode 

nos revelar a classificação (c) territorial que coincidirá com os limites da vigência da norma, 

mas se limitado determinado local ter-se-á a classificação (a) pontual e não (c) territorial. 

 

2.3 Do critério temporal. 

 

Com grande esforço abstraímos no estudo do critério material as noções de espaço e 

tempo. Agora, o estudo do critério temporal demanda similar esforço abstrativo, porque ao 

interpretarmos a hipótese34 da norma podemos confundir o comportamento humano descrito 

com o marco temporal eleito para verificação daquele primeiro. 

O critério temporal é o marco temporal prescrito na hipótese da norma que revela o 

momento em que se considerará verificado o fato descrito no critério material. De outro modo 

não podemos confundi-lo com o momento do acontecimento do fato jurídico, o qual é distinto 

em razão da transcrição em linguagem competente que o direito escolher. 

Perfilhando essa linha AURORA TOMAZINI DE CARVALHO35: 

O critério temporal, assim como toda delimitação da hipótese, aponta 

para a realidade social, com a função de identificar o exato momento 

em que o sistema jurídico considera ocorrido o fato a ser promovido à 

                                                            
33 “(iv) universal, que demarca uma área mais abrangente do que o campo de vigência da norma” Cf. 
CARVALHO, AURORA TOMAZINI DE. p. 397. 
34 Utilizamos o termo ”hipótese” no sentido de antecedente da norma. 
35 Op. Cit. p. 402. 
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categoria de jurídico, mas enquanto este fato não for vertido em 

linguagem própria do sistema, nenhum efeito de ordem jurídica é 

gerado, apenas social. Neste sentido, o critério temporal não aponta 

para o momento em que considera consumado o acontecimento a ser 

promovido à categoria de fato jurídico, a fim de que se possa 

identificar a norma a ser aplicada. 

O critério temporal, portanto, estará sempre voltado ao plano do real-social, isto é, 

dará noções para que o intérprete possa observar os acontecimentos no plano do real-social e 

notar que em certo tempo se verificou o comportamento humano do critério material.  

Além da condição de verificação da concreção do comportamento humano, o critério 

temporal permite ao aplicador da norma saber, ou melhor, delimitar as normas que possuem 

vigência36 para regular aquele comportamento. 

Em arremate, a definição do critério temporal habilita, ainda, descartamos a 

classificação dos “fatos geradores” em instantâneos, continuados ou complexivos, porque o 

critério temporal sempre nos dará um instante exato em que se verifica o fato-social. 

 

3 CRITÉRIOS DO CONSEQUENTE. 

 

Quando estudamos os tipos de normas dissemos que elas visam regular condutas 

intersubjetivas, ainda que estejamos falando de norma de estrutura, porque sempre se terá a 

conduta humana como objetivo último da norma. Nessa toada, o legislador além de selecionar 

os fatos para composição da hipótese da norma também aponta quem serão os sujeitos e 

objeto da relação jurídica que se constituirá em decorrência do efeito jurídico da incidência da 

norma. 

Os critérios que identificaremos no consequente da norma serão: o (iv) pessoal e (v) o 

quantitativo, os quais nos permitem identificar as pessoas que poderão compor a relação 

jurídica que se instaurará, assim como o objeto a que corresponderam os direito e deveres dos 

sujeitos. Nesse ponto, importante frisarmos que direito tributário o critério é denominado por 

PAULO DE BARROS CARVALHO como “quantitativo” porque sempre corresponderá ao 

“quantum” de tributo deverá ser pago, o qual, por certo, decorre do cálculo matemático 

pautado na base de cálculo e alíquota.  

                                                            
36 AURORA TOMAZINI DE CARVALHO descreve como função indireta do critério temporal a delimitação 
das normas aplicáveis. (Curso de teoria geral do direito: o constructivismo lógico-semântico. p. 403). 
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Por outro lado, AURORA TOMAZINI DE CARVALHO preocupada com a escorreita 

descrição cientifica denomina o critério quantitativo de “prestacional”37, sustentando a 

utilização do termo ante a possível existência de regras-matrizes de incidência que não 

pautadas em normas jurídicas de Direito Tributário terão objeto outro em que a prestação não 

será mensurada em moeda, mas sim tratar-se-á de obrigação de entregar coisa certa. 

No consequente da norma, portanto, veremos os efeitos jurídicos da 

aplicação/incidência dela, de modo que saberemos os sujeitos que compõe a relação jurídica 

com direito e deveres correlatos que serão representados pelo objeto. 

 

3.1 Critério pessoal. 

 

Assentamos alhures que o direito sempre visa regular as condutas intersubjetivas dos 

indivíduos de uma sociedade determinada. E com isso, as relações jurídicas constituídas por 

direitos e deveres haverão, claro, de estar compostas por sujeitos a quem serão imputadas 

certas condutas. 

Em Direito Tributário os direitos e deveres, dentre outros, serão representados pelo 

direito subjetivo do Estado de receber determinada quantia em dinheiro à título de tributo e, 

por outro lado, teremos determinado indivíduo com o dever subjetivo de entregar aquela 

determinada quantia. 

Sob essa ótica AURORA TOMAZINI DE CARVALHO38 atribui aos sujeitos em 

diferentes posições da relação jurídica os adjetivos de ativo e passivo, veja: 

As informações, presentes no texto legislado, que identificam o 

indivíduo a quem é conferido o direito de exigir o cumprimento da 

conduta prescrita (titular do direito subjetivo), aquele em favor de 

quem se deve realizar a conduta, são utilizadas na composição da 

posição sintática de sujeito ativo do consequente normativo. Já as 

notas, que nos remetem ao indivíduo a quem é conferido o dever de 

realizá-la (portador do dever jurídico), são utilizadas na composição 

do sujeito passivo. 

O critério pessoal, portanto, identificará os sujeitos da relação jurídica que se instalará 

a partir da projeção dos efeitos da norma. Nesse passo, ao legislador fica incumbido de 

                                                            
37 Ob. Cit. p. 405. 
38 Ob. Cit. p. 406. 
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selecionar, dentre as infinitas possibilidades, um indivíduo que realize ou guarde relação com 

o fato descrito no critério material. 

O legislador ao enunciar as normas jurídicas no Código Tributário Nacional tratou os 

sujeitos que podem compor o polo passivo da relação jurídico tributária prescrevendo no 

artigo 12139 que o sujeito passivo será aquele que realizar o fato descrito no critério material, 

ou aquele a quem a lei atribuir a responsabilidade, a qual está prescrita no Livro Segundo, 

Título Segundo, Capítulo V e traz as pessoas que guardam relação com fato, como, por 

exemplo, os pais responsáveis pelos tributos devidos pelos filhos menores – artigo 134, inciso 

I do Código Tributário Nacional. 

Não obstante tratarmos do sujeito passivo definindo que esse deve realizar ou guardar 

relação com fato descrito no critério material, não podemos olvidar que a regra-matriz é uma 

estrutura lógica padronizada para aplicação em qualquer âmbito do direito. Dessa feita, as 

informações de relação com fato sempre estarão prescritas de forma genérica pelo legislador 

na norma jurídica, permitindo asseverarmos que será sujeito passivo aquele que se encaixar na 

hipótese conotativa da norma, isto é, sem qualquer individualização do fato, como, por 

exemplo, observarmos na hipótese do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor – 

IPVA em que será sujeito passivo todo aquele que for proprietário de veículo automotor. 

Obviamente não podemos esquecer que a abstração semântica nem sempre nos 

fornecerá os sujeitos que podem compor o critério pessoal, isso porque, como vimos alhures, 

em direito tributário o critério pessoal pode ser preenchido por pessoal estranha a realização 

do fato (lato sensu), a quem foi imputado o dever subjetivo. PAULO DE BARROS 

CARVALHO40 sensibilizado a essa responsabilização descreve que a capacidade para 

produzir o fato descrito na hipótese da norma nem sempre corresponde a aptidão para compor 

o polo passivo da relação jurídico tributária. 

Por outro torneio, a relação jurídica também estabelecerá na posição sintática de 

sujeito ativo o detentor do direito subjetivo que será seu objeto. Até aqui havíamos tratado do 

critério pessoal com inclinação ao sujeito passivo da relação jurídica que se estabelecerá, e 

agora passemos a tratar do sujeito ativo dela. 

                                                            
39 Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade 
pecuniária. 
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador; 
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa 
de lei 
40 “o sujeito capaz de realizar o fato jurídico tributário, ou dele participar, pode, perfeitamente, não ter 
personalidade jurídica de direito privado, contudo, o sujeito passivo da obrigação tributária haverá de tê-lo, 
impreterivelmente.” (Curso de direito tributário. p. 344) 



33 

 
 

A regra-matriz de incidência tributária, em geral, indica a pessoa jurídica de direito 

público que comporá o polo ativo da relação jurídica, isso porque, as normas tributárias 

preveem quem será o sujeito ativo da relação jurídico tributária, o qual se confunde com 

aquela que exerce a competência tributária atribuída pela Constituição Federal. Daí, pois, 

tratarmos de forma denotada pela norma jurídica. 

Por epítome, nada obstante a denotação pelas normas tributárias, o legislador ordinário 

em outros “ramos” do direito não defini o sujeito ativo do critério pessoal, estabelecendo 

genericamente os possíveis sujeitos da relação, seja para composição do polo ativo ou passivo 

da relação jurídica. 

 

3.2 Critério quantitativo ou prestacional. 

 

Toda relação jurídica possui o objeto prestacional que corresponde ao direito e dever 

subjetivo correlato aos sujeitos que a compõe. Em Direito Tributário, como alhures dissemos, 

o objeto da relação consiste no pagamento de tributo cujo valor será determinado pelo cálculo 

aritmético dos elementos: (i) base de cálculo e (ii) alíquota, os quais compõem o critério 

quantitativo na regra-matriz de incidência dos tributos. 

Percebemos que o objeto da relação jurídico-tributária pode ser mensurado, posto que 

sua prestação é de cunho pecuniário. No entanto, como anota AURORA TOMAZINI DE 

CARVALHO, nem sempre o objeto da relação jurídica será mensurável, podendo, por vezes, 

se tratar de obrigação de fazer e não de pagar. De tal sorte que a adoção de um critério 

prestacional parece mais adequado, do qual poderemos inferir o objeto da relação jurídica que 

se instalará com a aplicação da norma. 

AURORA TOMAZINI DE CARVALHO ao explicar a necessidade de chamarmos o 

critério de prestacional aborda importante ponto que convergimos, de modo a descrever que 

será o critério prestacional “quantitativo” quando a conduta do sujeito passivo for mensurável, 

vejamos. 

Quando quantificado, além das notas sobre ação a ser realizado pelo 

sujeito passivo em favor do sujeito ativo (verbo + complemento), 

encontramos, no texto legislado, diretrizes para determinar 

quantitativamente o complemento (ex; 1% do valor do imóvel; 10% 

do valor contratado; a soma do custo + 40% de lucro; de 10 a 15 anos; 

etc.), às quais atribuímos o nome de “critério quantitativo”. 
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Percebemos que o critério “prestacional” será quantitativo quando o legislador opta 

por mensurar o fato descrito na hipótese, de sorte que seleciona propriedades desses fatos para 

estipular o objeto da relação jurídica que se instituirá, o qual será mensurável, ainda que não 

esteja sob a pecha pecuniária, como, vemos, por exemplo, na fixação da pena a determinado 

indivíduo cuja dosimetria leva em conta a culpabilidade do agente e as circunstâncias do 

crime, como prescreve o artigo 5941 do Código Penal. 

 

4 A FENOMENOLOGIA DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. 

 

Como pudemos observar ao longo deste trabalho as hipóteses descritas no antecedente 

das normas gerais e abstratas não se confundem com os fatos verificados na realidade social. 

E ainda que esses fatos não são jurídicos até que convertidos em linguagem apropriada 

definida pelo Direito Positivo, isso porque, será jurídico o fato relatado em linguagem 

jurídica, assim como será contábil o fato relatado em linguagem da contabilidade. 

Corroborando a dicotomia do fato em evento e fato jurídico podemos notar que regra-

matriz de incidência tributária é dividida por AURORA TOMAZINI DE CARVALHO em 

estrutura lógica enquanto norma padrão de incidência; e norma jurídica em sentido estrito em 

que se observará todos os critérios devidamente preenchidos pelo acontecimento no plano do 

real-social, oportunidade em que teremos o fato jurídico no antecedente da norma e a relação 

jurídica no consequente fruto do efeito jurídico. 

Percebe-se, então, que norma, fato jurídico e evento são distintos entre si, não obstante 

o liame que possuem quando verificados. Isso tudo, nos autoriza, perfilhando a teoria de 

PAULO DE BARROS CARVALHO, dizer que o nascimento da relação jurídica decorrente 

do efeito do fato jurídico somente pode existir a partir da subsunção do fato à norma. 

Pontes de Miranda e Miguel Reale, em uma visão jusnaturalista, afirmam que a 

existência do fato jurídico decorre da incidência automática e infalível no momento que 

ocorrido o evento relatado como hipótese em uma dada norma. De sorte que poderíamos, com 

a devida vênia, traduzir a ideia dos preclaros juristas para dizer que a incidência das normas 

não decorre da ação do homem, bastando, simplesmente, a ocorrente do evento que é captado 

pela norma para juridicizá-lo e lhe imputar os efeitos próprios. 

                                                            
41 Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos 
motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, 
conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: 
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A implicação dos efeitos não decorre simplesmente do acontecimento de evento 

descrito hipoteticamente no antecedente da norma, até mesmo porque o fato hipoteticamente 

descrito não é específico, único. Ao contrário, os fatos de possível ocorrência selecionados 

pelo legislador estão enunciados conotativamente, de modo que a alguém cabe o trabalho de 

subsumir aquele fato à norma, a partir de seu reconhecimento. 

A visão jusnaturalista toma a incidência como um fenômeno natural em que a norma 

incide sobre o evento verificado no plano do real-social, sem que haja a necessidade da ação 

humana. AURORA TOMAZINI DE CARVALHO exemplificando diz que é “como se a 

norma fosse uma nuvem que emitisse uma descarga elétrica fulminante, atingindo os 

acontecimentos nela descritos e propagando efeitos jurídicos”42. 

A incidência sob a ótica jusnaturalista não leva em conta a aplicação da norma, porque 

considera a incidência como fenômeno natural, enquanto a aplicação será uma ação humana 

verificada em outro momento, no qual a autoridade competente formalizará os direito e 

deveres já existentes em razão da incidência da norma anteriormente. 

Diferentemente, a visão de PAULO DE BARROS CARVALHO, a qual nos filiamos, 

não distingui a incidência da norma de sua aplicação, porque o fato jurídico e a relação 

jurídica dela decorrente somente existirão quando o evento colhido no plano do real-social for 

transcrito em linguagem jurídica, de modo que a presença da conduta humana é essencial. 

PAULO DE BARROS CARVALHO43 sobre a incidência descreve “ipsis litteris”: 

é importante dizer que não se dará a incidência se não houve um ser 

humano fazenda a subsunção e promovendo a implicação que o 

preceito normativo determina. As normas não incidem por força 

própria. 

A incidência não é fenômeno natural que ocorre sem ação humana, daí por que 

falarmos em regra-matriz de incidência como estrutura lógica que permite ao intérprete a 

subsunção do evento à norma por meio de linguagem competente (lançamento tributário44), o 

qual instalará no consequente a respectiva relação jurídica com direito e deveres correlatos 

                                                            
42 Cf. CARVALHO, Aurora Tomazini de. p. 431. 
43 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 8ª Edição. São 
Paulo. Editora Saraiva. 2010. p. 31. 
44 O lançamento tributário é, segundo PAULO DE BARROS CARVALHO, o ato jurídico administrativo, da 
categoria dos simples, constitutivos e vinculados, mediante o qual se insere na ordem jurídica brasileira u’a 
norma individual e concreta, que tem como antecedente o fato jurídico tributário e, como consequente, a 
formalização do vínculo obrigacional, pela individualização dos sujeitos ativo e passivo, a determinação do 
objeto da prestação, formado pela base de cálculo e correspondente alíquota, bem como pelo estabelecimento 
dos termos espaço-temporais em que o crédito há de ser exigido. (Curso de direito tributário. 20ª Edição. São 
Paulo. Editora Saraiva. 2008. p. 423.) 
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entre os sujeitos que terá como objeto o crédito tributário e a respectiva obrigação tributária 

constituída a partir daquela tradução em linguagem competente  do evento. 
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CAPÍTULO IV 

AS CAUSAS DE SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

1 A TAXATIVIDADE DAS CAUSAS DE SUSPENSÃO DA 

OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. 

 

Vimos anteriormente que a constituição da relação jurídico-tributária obrigacional 

depende da aplicação da norma por meio de ação humana que será representada pelo 

lançamento tributário, o qual estabelecerá uma relação jurídica obrigacional entre dois 

sujeitos a partir da elevação de um evento ocorrido no plano real à condição de fato jurídico. 

Nesse ponto, o processo de positivação do direito tributário está em etapa avançada, 

pois o órgão habilitado introduziu a norma no Sistema do Direito Positivo e o agente 

competente realizou o processo dialético entre o evento ocorrido no plano do real-social e a 

norma jurídica constituindo por meio do lançamento tributário a relação jurídico-tributária 

obrigacional. 

Percebemos, então, que a obrigação tributária é o vínculo estabelecido entre os sujeitos 

ativo e passivo da relação jurídico de que falamos cujo objeto será o crédito tributário, ao qual 

terá o dever jurídico o sujeito passivo de pagar e o sujeito ativo de exigi-lo administrativa ou 

judicialmente. 

No entanto, o processo de positivação que parte da abstração e generalidade para 

concretude e individualidade pode sofrer interferências que o impeçam de chegar ao fim 

colimado, seja ele a constituição da relação jurídica e respectiva obrigação tributária, ou ainda 

a extinção dela com o pagamento do crédito tributário, objeto do direito e dever subjetivo dos 

sujeitos da relação jurídica 

Essa interferência de que falamos é feita por outras normas jurídicas cujos efeitos 

causam a interrupção do processo de positivação, o impendido de prosseguir. Nesse estudo 

tomaremos o processo de positivação em etapa avançada, na qual a relação jurídico-tributária 

já estará constituída com definição do direito e do dever subjetivo dos sujeitos ativo e passivo, 

daí por que trataremos das causas de suspensão da exigibilidade da obrigação tributária45. 

                                                            
45 Adotamos a terminologia “suspensão da exigibilidade da obrigação tributária” indicada por Camila Campos 
Vergueiro Catunda, pois, assim como a preclara jurista, entendemos que a suspensão afeta toda a relação 
jurídico-tributária e não apenas o crédito tributário. (CATUNDA, Camila Campos Vergueiro. Obrigação 
Tributária – O processo de positivação e as causas de suspensão da sua exigibilidade. 1ª Edição. São Paulo. 
Editora Quatier Latin. 2009.) 
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O legislador ordinário ao tratar das causas de suspensão da exigibilidade enunciou no 

artigo 151 do Código Tributário Nacional algumas hipóteses que verificadas no plano do real-

social ou até mesmo no jurídico46, terão a eficácia47 para suspender a exigibilidade da 

obrigação tributária, impossibilitando o prosseguimento da positivação. 

CAMILA CAMPOS VERGUEIRO CATUNDA48 atenta as normas jurídicas que 

prescrevem hipóteses de suspensão da exigibilidade descreve que há no Código Tributário 

Nacional e na Lei de Execução Fiscal nº 6.830/1980 outras hipóteses de suspensão, as quais 

chama de “norma inibidora”, vejamos: 

Essa “norma inibidora” que afeta a progressão do processo de 

positivação é denominada de norma suspensiva da exigibilidade do 

crédito tributário pelo Código Tributário Nacional, e as hipóteses que 

estão expressamente previstas no ordenamento estão contidas no 

artigo 151 e 161, §2º, ambos do Código Tributário Nacional e no 

artigo 9º da Lei Federal nº 6.830/1980, c.c. o artigo 206 do mesmo 

Código Tributário Nacional. 

A notável jurista corretamente descreve que há outras hipóteses prescritas na 

legislação tributária que não apenas elencadas no rol do artigo 151 do Código Tributário 

Nacional. No entanto, esse não tem sido o entendimento do Superior Tribunal Federal, visto 

que julgou o Recurso Especial nº 1.156.668/DF sob o regime representativo de controvérsia 

prescrito no artigo 543-C do Código de Processo Civil enunciando a taxatividade do artigo 

151 do Código Tributário Nacional, vejamos: 

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E 

EXPEDIÇÃO DA CPD-EN. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO 

CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA 

BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO 

TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE. SÚMULA 112/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535, 

                                                            
46 Utilizamos a dicotomia dos planos real-social e jurídico, porque entendemos que as hipóteses que envolve 
enunciação do Poder Judiciário, como, por exemplo, concessão de medida liminar em mandado de segurança, 
está vestida em linguagem jurídica, de sorte que não precisa ser coletada pelo agente competente e traduzida em 
linguagem competente eleita pelo direito. 
47 Ressalvemos a necessidade dos eventos não juridicizado o serem. 
48 CATUNDA, Camila Campos Vergueiro. Obrigação Tributária – O processo de positivação e as causas de 
suspensão da sua exigibilidade. 1ª Edição. São Paulo. Editora Quatier Latin. 2009. p. 93. 
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II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. MULTA. ART. 538 DO CPC.  

EXCLUSÃO.  

[...] 

3. Deveras, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que 

implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se 

taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a 

prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, 

ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito 

de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de 

garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à 

penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão 

Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos. 

(Precedentes: AgRg no REsp 1157794/MT, Rel. Ministro  

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16/03/2010, DJe 24/03/2010; AgRg na MC 15.089/RJ, Rel. Ministro  

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16/04/2009, DJe 06/05/2009; AgRg no REsp 1046930/ES, Rel. 

Ministro  MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 03/03/2009, DJe 25/03/2009; REsp 870.566/RS, Rel. 

Ministra  DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

18/12/2008, DJe 11/02/2009; MC 12.431/RS, Rel. Ministro  TEORI 

ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/03/2007, 

DJ 12/04/2007; AgRg no Ag 853.912/RJ, Rel. Ministro  JOSÉ 

DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ 

29/11/2007 ; REsp 980.247/DF, Rel. Ministro  CASTRO MEIRA, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2007, DJ 31/10/2007; REsp 

587.297/RJ, Rel. Ministro  JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2006, DJ 05/12/2006; AgRg 

no REsp 841.934/RS, Rel. Ministro  FRANCISCO FALCÃO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 05/10/2006) (grifo 

nosso) 

A jurisprudência não reconhece que outras normas prescritas na legislação tributária, 

quiçá em outros veículos introdutores, também causam a suspensão da exigibilidade da 
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obrigação tributária, todavia, compartilhando as lições de CAMILA CAMPOS VERGUEIRO 

CATUNDA, entendemos que as hipóteses prescritas no artigo 151 do Código Tributário 

Nacional não são taxativas, isso porque, como veremos adiante, algumas normas jurídicas 

ainda que não prescrevem o efeito de suspender a exigibilidade, notadamente, o fazem, 

porque o contrário destituiria todo o Sistema do Direito Positivo. 

 

2 AS CAUSAS SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE DA 

OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PREVISTAS OU NÃO NO DIREITO 

POSITIVO. 

 

Como vimos anteriormente há no Código Tributário Nacional normas suspensivas da 

exigibilidade da obrigação tributária não prescritas no artigo 151, de sorte que a afirmação da 

jurisprudência de taxatividade não se coaduna com a eficácia jurídica daquelas outras normas, 

senão vejamos. 

Observemos, por primeiro, as normas suspensivas prescritas nos artigos 161, parágrafo 

2º do Código Tributário Nacional e artigo 9º da Lei Federal nº 6.830/1980 combinado com o 

artigo 206 do Código Tributário Nacional, “in verbis”: 

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido 

de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem 

prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de 

quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária. 

[...] 

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta 

formulada pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do 

crédito. 

 

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa 

de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o 

executado poderá: 

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento 

oficial de crédito, que assegure atualização monetária; 

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;  

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou 
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IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela 

Fazenda Pública. 

 

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a 

certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso 

de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja 

exigibilidade esteja suspensa 

A afirmação do Superior Tribunal de Justiça a que nos deparamos alhures não parece 

correta ao observarmos outras normas jurídica prescritas no Código Tributário Nacional, pois 

a exigibilidade da obrigação tributária não estará suspensa de acordo com os efeitos de cada 

norma introduzida nessa relação jurídica constituída ao longo do processo de positivação. 

Então, claro, haverá suspensão da exigibilidade da obrigação tributária ao observamos 

que outras “normas inibidoras” interferem no processo de positivação para interrompê-lo, 

impossibilitando o agente competente a prosseguir o fim colida, tal seja, a extinção da relação 

jurídico-tributária obrigacional pelo pagamento do objeto. 

O enunciado prescritivo, por exemplo, da norma jurídica do parágrafo 2º do artigo 161 

do Código Tributário Nacional traz em seu antecedente a hipótese de elaboração de consulta 

pelo contribuinte ao ente político tributante e no consequente a impossibilidade de incidência 

dos juros e penalidades decorrentes do atraso. Então, a estrutura lógica dessa norma poderia 

ser assim traduzida: na hipótese de o contribuinte elaborar consulta deve ser a suspensão da 

incidência dos juros e imposições de penalidade. 

Depreende-se da estrutura lógica da norma que o efeito jurídico que propagado encerra 

a suspensão da exigibilidade da obrigação tributária, porque, embora já constituída, ainda não 

foi paga pelo sujeito passivo, de sorte que a contagem do vencimento dela fica obstada pela 

incidência da norma prescrita no artigo 161, parágrafo 2º do Código Tributário Nacional até 

que proferida a decisão no processo de consulta formulado pelo contribuinte. 

As hipóteses de causa suspensiva da exigibilidade da obrigação tributária prescritas 

nos incisos do artigo 151 do Código Tributário Nacional possui o mesmo efeito. Pois, 

pensemos: constituída a relação jurídico-tributária e notificado o sujeito passivo, esse 

apresenta impugnação, qual será o efeito daquela norma (artigo 151 do Código Tributário 

Nacional)? O decurso do vencimento não ficará obstado? 



42 

 
 

O posicionamento Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais não nos convence 

ao analisarmos outras normas jurídicas prescritas na mesma Lei que trata da suposta norma 

jurídica que encerrar as hipóteses de suspensão da exigibilidade da obrigação tributária. 

Além disso, o processo de positivação pode sofrer influência de outras normas 

jurídicas que não aquela prescrita no artigo 151 do Código Tributário Nacional, as quais 

causam certo efeito para paralisar ou encerra-lo e, limitar às hipóteses não nos parece correto, 

porque as outras normas de que falamos influenciarão o processo de positivação de igual 

maneira, porém o Poder Judiciário não tem conhecido o efeito que causa. 

CAMILA CAMPOS VERGUEIRO CATUNDA defendendo a linha de raciocínio 

exposta neste trabalho, argumenta que existem outras hipóteses fora da previsão expressa no 

texto de lei que acarretam a suspensão da exigibilidade da obrigação tributária. 

Nas palavras da jurista: 

Essa hipótese de suspensão da exigibilidade da obrigação tributária, 

potencial ou efetiva, somente pode ser verificada no bojo de um 

processo judicial, diferentemente do que ocorre com algumas daquelas 

previstas expressamente nos referidos textos normativos que podem se 

consagra, também, num processo administrativo. 

Fala-se da sentença como causa de suspensão da exigibilidade da 

obrigação tributária potencial e efetiva.49 

Outrora vimos que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário são normas de 

classificação individual e concreta, de modo que não podemos desconsiderar que criem, 

modifiquem ou extingam relações jurídicas entre as partes conflitantes que, por vezes, 

deduziram pretensões já constituídas anterior, como acontece, por exemplo, na ação de 

execução fiscal em que a relação jurídica está constituída e inadimplida. 

Não distante as ações propostas pelo contribuinte que visam a desconstituição da 

relação jurídica outra constituída, as chamadas “ações antiexacionais”50 terão na sentença ou 

acórdão a norma que intervirá no processo de positivação para interrompê-lo ou extingui-lo 

ante a desconstituição daquilo que antes constitui-se ou ainda impedindo que prossiga até a 

constituição da relação jurídica. 

Conquanto o Poder Judiciário paute seu entendimento na impossibilidade de 

suspensão da exigibilidade da obrigação tributária por outras normas que não aquela prescrita 
                                                            
49 Ob. Cit. p. 118 e 119. 
50 Nomenclatura atribuída por Paulo César Conrado às ações propostas pelo contribuinte que interveem no ciclo 
de positivação do direito tributário. (CONRADO, Paulo Cesar. Processo tributário. 1ª Edição. São Paulo. 
Editora Quartier Latin. 2007) 



43 

 
 

no artigo 151 do Código Tributário Nacional, não nos parece adequado o entendimento 

quando confrontamos o entendimento ao Sistema do Direito Positivo, pois a sentença ou o 

acórdão que traduzem a análise da pretensão deduzida não pode ter menor eficácia que a 

decisão interlocutória proferida diante de análise perfunctória concedeu antecipadamente os 

efeitos da tutela jurisdicional. 

Ora, se a sentença ou acórdão proferidos nos autos de uma ação-demanda produzem o 

efeito de criar, modificar ou extingui relação jurídica entre os litigantes não nos parece 

razoável que a sentença – norma - não possuam eficácia para suspender a exigibilidade da 

obrigação tributária.  
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CAPÍTULO V 

PROBLEMÁTICA: A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA E O RECEBIMENTO 

DO RECURSO DE APELAÇÃO NO EFEITO SUSPENSIVO. 

 

1 OS EFEITOS DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NO 

PROCESSO DE POSITIVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 

E A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. 

 

Pautados nas afirmações que fizemos no item II do Capítulo IV teceremos as 

implicações da norma produzida pelo Poder Judiciário que chamamos de sentença e também 

os efeitos da interposição de recurso de apelação. 

Pelo que vimos, pois, até aqui, as sentenças são normas individuais e concretas 

introduzidas pelo Poder Judiciário cujo efeito do consequente é criar, modificar ou extinguir 

relações jurídicas, o que nos permite filiar a tese de CAMILA CAMPOS VERGUEIRO 

CATUNDA para afirmar que elas (sentenças) são causa de suspensão da exigibilidade da 

obrigação tributária. 

Aclarando as afirmações que propomos, tomemos como exemplo a sentença de 

procedência proferida em ação anulatória que vise a desconstituição da relação jurídico-

tributária. 

Sob esse contexto a tese perfilhada pelos Tribunais afirmaria que a sentença não 

corresponde as hipóteses descritas no artigo 151 do Código Tributário Nacional e, portanto, 

não possui o mesmo efeito da decisão interlocutória, de sorte que o processo de positivação 

não sofre sua influência. 

Em que pese a consolidada jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça 

anteriormente a promulgação da Lei Complementar nº 104/2001 se posicionava 

contrariamente, acolhendo a tese por nós defendida de que as sentenças são causa de 

suspensão da exigibilidade da obrigação tributária. Vejamos: 

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TUTELA 

ANTECIPADA. CABIMENTO. ART. 151, V, DO CTN. 

REDAÇÃO DADA PELA LC 104/2001. PRECEDENTES DO 

STJ.  
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1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que 

é possível o cabimento de liminar em ação cautelar para 

suspender a exigibilidade do crédito tributário 

independentemente da realização do depósito do montante 

integral do débito, circunstância esta que não importa em ofensa 

ao disposto no art. 151 do Código Tributário Nacional.  

2. A Lei Complementar n. 104, de 10 de janeiro de 2001, ao 

acrescentar o inciso V ao artigo 151 do CTN, indicando como 

causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário a 

concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras 

espécies de ação judicial, apenas ratificou o entendimento já 

adotado pela doutrina e pela jurisprudência pátrias.  

3. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quanto 

a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão 

recorrida" – Súmula n. 83/STJ.  

4. Recurso especial não-provido.51 

CAMILA CAMPOS VERGUEIRO CATUNDA utilizando outro precedente do 

Superior Tribunal de Justiça revela o fundamento jurídico que, talvez, sirva à tese de 

taxatividade do artigo 151 Código Tributário Nacional, tal seja, o artigo 14152 da mesma Lei, 

o qual trata a suspensão da exigibilidade da obrigação tributária. 

Não obstante o precedente destacado pela nobre jurista alicerçar a tese de taxatividade 

no artigo 141 do Código Tributário Nacional, acreditamos que o conteúdo dela (norma) deve 

ser relativizado diante da eficácia da sentença. Isso porque, não nos parece razoável creditar a 

decisão interlocutória a eficácia de suspender a exigibilidade da obrigação tributária, mas não 

o fazê-lo à sentença, haja vista que essa última depende do exaurimento do direito material 

em primeira instância.  

PAULO CESAR CONRADO53 ao tratar das diferente tutelas jurisdicionais – tutela 

jurisdicional diferençada e comum, destaca a importante diferença entre elas a partir do juízo 

cognitivo, vejamos: 

                                                            
51 Recurso Especial nº 261/902/RS, Relatoria Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 01/02/2006. 
52 Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua 
exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob 
pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. 
53 CONRADO, Paulo Cesar. Processo tributário. 1ª Edição. São Paulo. Editora Quartier Latin. 2007. p. 228.  
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Assim fazendo, duas afirmações impor-se-ão: (i) o sistema dotou da 

debatida eficácia suspensiva provimento jurisdicionais diferençados, 

todos no mais das vezes pautados por um juízo de probabilidade 

(fumus boni juris); (ii) as sentenças exaradas em processo de 

conhecimento (aí incluídas as declaratórias), fundam-se, como 

variedade de tutela jurisdicional comum, na presunção de 

esgotabilidade do direito material debatido, daí advindo, aliás, sai 

potência de coisa julgada. 

A classificação das tutelas jurisdicional reforça a tese que traçamos neste trabalho, 

segundo a qual a sentença proferida possui a eficácia de suspender a exigibilidade da 

obrigação tributária, uma vez que sua produção demanda maior exaurimento do direito 

material. 

 A sentença proferida, por certo, possui eficácia jurídica para extinguir a relação 

jurídico-tributária54 quando transitada em julgado, oportunidade que a teríamos com força 

normativa para criar, modificar ou extinguir qualquer relação jurídica que decorra do conflito 

deduzido pelos litigantes. E daí, repisamos, sua eficácia para suspender a exigibilidade da 

obrigação tributária.  

Não obstante entendermos a eficácia da sentença, é no interstício entre a prolação da 

sentença e o transito em julgado que surge a problematização da sentença como causa de 

suspensão da exigibilidade da obrigação tributária, visto que o recurso de apelação pode ser 

processado com atribuição de efeito suspensivo. 

O recurso de apelação interposto, segundo a norma prescrita no artigo 52055 do Código 

de Processo Civil, pode ser recebido e processado com atribuição de efeito suspensivo, o qual 

suspenderá a eficácia técnica evitando que a relação jurídica se constitua, modifique ou se 

extinga a partir da tutela jurisdicional prestada. 

Regra geral o recurso de apelação interposto deve ser recebido e processado no efeito 

suspensivo, salvo em hipóteses prescritas nos incisos daquele artigo é que o processamento 

não terá o efeito suspensivo, tal como acontece, por exemplo, quando a sentença proferida 

ratifica a tutela jurisdicional provisória (tutela antecipada ou liminar) – inciso VII do artigo 

520 do Código de Processo Civil. 

                                                            
54 Art. 156. Extinguem o crédito tributário: 
[...] 
X - a decisão judicial passada em julgado. 
55 Art. 520. A apelação será recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo. Será, no entanto, recebida só no 
efeito devolutivo, quando interposta de sentença que 
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A sentença quando ratificadora da tutela jurisdicional provisória, a nosso ver, 

impedirá, indubitavelmente, que o processo de positivação siga adiante até o fim colimado – 

extinção da relação jurídica com o pagamento da obrigação tributária -, mas isso não em 

decorrência da tutela antecipada anteriormente proferida, visto que a sentença substitui56 a 

tutela jurisdicional provisória. Senão, porque a eficácia técnica da sentença não está obstada 

por outra norma individual e concreta que tenha concedido efeito suspensivo ao recurso de 

apelação. De toda sorte que a sentença possuirá eficácia para, ao menos, suspender a 

exigibilidade da obrigação tributária, assim como não suspenderá a exigibilidade da obrigação 

tributária quando o conteúdo dela for negativo ao contribuinte, permitindo a continuidade do 

processo de positivação. 

Haverá problematização de ineficácia técnica quando proferida decisão que receber e 

determinar o processamento do recurso de apelação com efeito suspensivo, o que impedirá a 

eficácia técnica da sentença para suspender a exigibilidade do crédito tributário. 

Não se quer no presente trabalho desconstituir ou negar a tese defendida pelos nobres 

juristas CAMILA CAMPOS VERGUEIRO CATUNDA e PAULO CESAR CONRADO, até 

porque partilhamos o entendemos de que a sentença é também causa de suspensão da 

exigibilidade da obrigação tributária, visto que a tutela jurisdicional provisória (tutela 

antecipada ou medida liminar) é substituída por aquela última (sentença), como afirma 

PAULO CESAR CONRADO. 

 

 

2 A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO 

TRIBUTÁRIA A PARTIR DE OUTRA NORMA INDIVIDUAL E 

CONCRETA – PODER GERAL DE CAUTELA DOS 

MAGISTRADOS. 

 

Cabe relembramos a afirmação que fizemos de que as decisões, sentenças e acórdãos 

proferidos pelo Poder Judiciário ingressam no Sistema do Direito Positivo como normas 

individuais e concretas permitindo a interrupção ou, por vezes, a extinção de qualquer 

processo de positivação, isso tudo a depender do conteúdo daquelas normas.  

                                                            
56 PAULO CESAR CONRADO descreve que os efeitos de eventual tutela provisório não se perpetua, porque 
substituída pela sentença posterior. Nas palavras do jurista “negaremos, já de logo, a possibilidade de dizer-se 
que os efeitos de eventual tutela cautelar/antecipada anteriormente concedida se estenderiam, recobrindo o 
intervalo de tempo que vai que vai da prolação da sentença à consolidação da respectiva coisa julgada”.  
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Retornando a problematização que tratamos no item anterior, entendemos que a 

decisão que determina o processamento do recurso de apelação pode atribuí-lo efeito 

suspensivo, retirando, assim, a eficácia técnica da sentença outrora proferida, de modo que a 

eficácia que a sentença teria para ser causa de suspensão da exigibilidade da obrigação 

tributária fica obstada pela existência de outra norma, também individual e concreta, que é 

causa da ineficácia técnica sintática daquela primeira (sentença). 

Sob esse prisma, a suspensão da exigibilidade da obrigação tributária somente pode 

advir de outra norma individual e concreta que venha a retirar a eficácia daquela que 

determinou o processamento do recurso de apelação com efeito suspensivo. Estamos aqui 

tratando da decisão que determinar medida acautelatória em decorrência do poder geral de 

cautela que estão investidos os magistrados. 

O legislador ordinário prevendo a existência de situação merecedoras de 

acautelamento enunciou no artigo 79857 do Código de Processo Civil norma que permite ao 

magistrado proferir nova tutela jurisdicional provisória fundada no perigo de ineficácia 

técnica semântica da tutela jurisdicional comum. 

A nova tutela jurisdicional prestada segundo esse fundamento jurídico será de 

classificação que chamamos anteriormente de provisória devido a ausência de esgotamento do 

direito material, de tal arte que não a teremos como substitutiva da sentença, porque os 

elementos que a compõe são diversos, haja vista que a sentença pressupõe exaurimento do 

direito material, assim como referibilidade a ele, enquanto que a tutela provisória, por vezes, 

não terá essa referibilidade e nunca o exaurimento do direito material, ressalvada a tutela 

diferençada satisfativa58. 

Com a produção de nova decisão pelo Poder Judiciário estamos frente à nova norma 

individual e concreta introduzida no Sistema do Direito Positivo cujo efeito do consequente é 

impedir que o processo de positivação progrida em direção a extinção da relação jurídico-

tributária com o pagamento, haja vista que a causa de suspensão, interrupção dele, ainda que 

válida e vigente (sentença de procedência), está com eficácia técnica obstada por outra norma 

individual e concreta que determinou o processamento do recurso de apelação sob o efeito 

suspensivo. 

Então, é claro, a suspensão da exigibilidade da obrigação tributária nem sempre, com o 

devido respeito e acatamento aos notáveis jurista CAMILA CAMPOS VERGUEIRO 
                                                            
57 Art. 798. Além dos procedimentos cautelares específicos, que este Código regula no Capítulo II deste Livro, 
poderá o juiz determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que 
uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação. 
58 Vide CONRADO, PAULO CESAR. Processo tributário. 1ª Edição. São Paulo. Editora Quartier Latin. 2007. 



49 

 
 

CATUNDA e PAULO CESAR CONRADO, poderá decorrer da existência de sentença de 

procedência, vez que a interposição de recurso de apelação pode problematizar a eficácia 

técnica daquela primeira norma individual e concreta. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao longo deste trabalho vimos que as normas jurídicas podem ser classificadas quanto 

à sua generalidade, abstração, individualidade e concretude, o que invariavelmente dependerá 

da aplicação da norma ao fato ocorrido no plano do real-social. E nessa toada, a constituição 

da relação jurídico-tributária com definição da obrigação tributária aos sujeitos que dela 

fazem parte, tais sejam, o Estado (União, Estados, Distrito Federal ou Município) e o 

contribuinte, aquele que guarda intima relação com a ação ou estado definido por um verbo de 

predicação incompleta na hipótese da regra-matriz de incidência tributária. 

Além disso, salientamos que as normas são introduzidas para regular condutas 

intersubjetivas de uma dada sociedade. E não diferente disso são as sentenças, decisões 

interlocutórias ou acórdão produzidas pelo Poder Judiciário, porque são introduzidas no 

Sistema do Direito Positivo para regular as condutas em conflito. 

Essas normas produzidas pelo Poder Judiciário são de classificação individual e 

concreta porque erigidas em razão de determinado acontecimento – conflito deduzido por 

meio de petição – e dirigida aos litigantes daquela demanda. De toda sorte que a sentença 

produzida constituirá, modificará ou extinguir uma dada relação jurídica entre eles, ainda que, 

por vezes, haja reflexo de sua eficácia à terceiro. 

Por consideramos a sentença como norma individual e concreta acreditamos, assim 

como CAMILA CAMPOS VERGUEIRO CATUNDA e PAULO CESAR CONRADO, que 

tenha eficácia para suspender a exigibilidade da obrigação tributária quando procedência para 

proibir que a Fazenda Pública prossiga com o ciclo de positivação do direito tributário, ou 

permita o prosseguimento quando o conteúdo semântico da sentença for negativo ao 

contribuinte. 

Ao abordamos a eficácia da sentença como causa de suspensão da exigibilidade 

tributária não fazemos referência a eficácia jurídica ou social dela, senão restringimos a 

eficácia técnica que carrega para produzir os efeitos de constituição, modificação ou extinção 

de relação jurídica. Todavia, poder-se-ia argumentar que se a eficácia da sentença para 

suspender a exigibilidade da obrigação tributária é a técnica, então a relação jurídica sofreria 

as consequências daquela, porém acreditamos que essa eficácia que modifica a relação não é a 

técnica, mas sim a jurídica devido ao trânsito em julgado, oportunidade em que o efeito da 

sentença como norma individual e concreta produzida a constituição, modificação ou extinção 

da relação. 
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Nesse ponto acreditamos que a eficácia é mesmo a técnica, porque estamos tratando da 

aptidão da sentença em produzir os efeitos prescritos no seu consequente, os quais não 

acontecem devido a ausência do transito em julgado. 

Além disso, a produção da sentença de procedência depende do exaurimento do direito 

material deduzido por meio da petição e, com isso, não há como negarmos que o juízo 

cognitivo é superior ao da tutela jurisdicional provisória (tutela antecipada ou medida 

liminar), de modo que atribuir a essa última eficácia para suspender a exigibilidade da 

obrigação tributária, mas o fazê-lo aquele nos parece claro desacordo com o Sistema do 

Direito Positivo. 

Essa eficácia é ratificada quando trazemos a problemática que nos trouxe ao presente 

trabalho, tal seja, a existência de norma que permita ao magistrado determinar o 

processamento do recurso de apelação com efeito suspensivo, o qual dará ineficácia técnica 

sintática a sentença de procedência. 

Pronto, eis que a problemática se concretiza, mas ao mesmo tempo ratificada a teoria 

apresentada de que a sentença de procedência é causa suspensiva da exigibilidade da 

obrigação tributário, porque se essa eficácia não tivesse não haveria motivo para que o 

legislador enunciasse a norma prescrevendo o processamento do recurso de apelação com 

efeito suspensivo. 

A sentença de procedência, portanto, em geral, é causa suspensiva da exigibilidade da 

obrigação tributário, contudo essa eficácia pode ser impedida quando existente a interposição 

de recurso de apelação cujo processamento deve ocorrer com efeito suspensivo, isso porque, a 

decisão interlocutória que determina seu processamento é, de igual forma à sentença, norma 

individual e concreta introduzida no Sistema do Direito Positivo e sua eficácia jurídica é o 

impedimento da eficácia técnica da sentença de procedência. 

Sob esse cenário vemos a problematização da afirmação de que a sentença de 

procedência é causa suspensiva da exigibilidade da obrigação tributária. No entanto, apesar de 

enxergarmos a existência de ineficácia técnica sintática, acreditamos que a sentença de 

procedência possui mesmo essa eficácia suspensiva desde que não introduzida outra norma 

individual e concreta que impossibilite sua eficácia técnica. 

Por fim, se a decisão interlocutória é norma individual e concreta que possui a eficácia 

de retirar a eficácia técnica da sentença para suspender a exigibilidade da obrigação tributária, 

também cremos que nova decisão produzida pelo Poder Judiciária sob o fundamento do poder 

geral de cautela (artigo 798 do Código de Processo Civil) também possui essa eficácia para 
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impedir que a decisão de processamento do recurso de apelação impeça a suspensão da 

exigibilidade da obrigação tributária. E aqui o juízo cognitivo é muito facilmente detectável e 

preenchido, haja vista que os pressupostos de verossimilhança e perigo de dano são evidentes 

quando observada a existência da sentença de procedência. 
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