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RESUMO 

SILVA, J.P.S. Relações entre poderes na Constituição Brasileira. 2012. 259 f. Tese 

(Doutorado) – Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito, Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2012. 

A questão estudada neste trabalho é a constituição dos créditos previdenciários na 

Justiça do Trabalho decorrentes de acordos homologados e de sentenças 

condenatórias, inquirindo a influência de tal forma na decadência e prescrição e 

sobre o termo inicial dos juros moratórios. Parte-se do construtivismo lógico-

semântico como método para aproximação do objeto ora analisado, valendo-se do 

texto constitucional alterado pelas Emendas nº. 20/1998 e 45/2004, além das 

alterações infralegais que instrumentalizaram o novo paradigma legal, juntamente 

com decisões dos tribunais superiores. O estudo demonstra a evolução dos 

conceitos por meio de sucessivas alterações legislativas e doutrinárias, 

reverberadas de decisões judiciais. A tendência doutrinária e jurisprudencial afirma 

que as alterações, embora constitucionais, criaram um lançamento anômalo ou sui 

generis, tendo tal excentricidade dado azo a prazos de decadência e prescrição 

destoantes do sistema constitucional tributário, de modo que os parâmetros das 

contribuições previdenciárias variariam de acordo com o órgão do qual proveem. 

Por meio de pesquisa doutrinária e jurisprudencial, em especial nos tribunais que 

visam à estabilidade dos julgamentos, temos o índice necessário para criar um 

prognóstico que nos mostre que as mudanças dos parâmetros empíricos normativos 

não sustentam mais os modelos classificatórios conhecidos, apresentando no 

presente trabalho critérios de classificação para abarcar este novo elemento que 

parece não se adequar à doutrina hodierna: o crédito tributário judicial. Tal crédito 

pouco difere daquele constituído pela administração pública, figurando a prescrição 

como ponto de discrímen. Dessa forma, abordaremos a definição do conceito de 

crédito tributário para, a partir de tal ponto, perscrutar sua constituição no âmbito da 

Justiça do Trabalho, passando pelos temas da decadência e prescrição. A descrição 

prescritiva de crédito tributário do CTN serviu de alicerce conceitual para erigir a 

Constituição de 1988, e sobre o qual se construiu vasta doutrina, porém não 

sustenta classificação jurídica que se queira útil. 



 
 

Palavras-chave: Crédito tributário. Justiça do Trabalho. Contribuição previdenciária. 

Decadência tributária.  



 
 

ABSTRACT 

This thesis focus on the generation of pension credits arising from ratified 

settlements and convictions in Labor Courts, by questioning the influence thereof on 

the loss of a procedural right and lapse, as well as on the initial term of default 

interest. Logical-semantic constructivism is the method chosen to approach the 

subject matter analyzed herein, making use of constitutional wording changed by 

Amendments No. 20/1998 and 45/2004, in addition to infra-legal changes 

institutionalizing a new legal paradigm, along with Higher Court decisions. This study 

shows the progress of concepts through consecutive legislative doctrinal changes 

resulting from orders. Doctrinal and jurisprudential trend states that although these 

changes are constitutional, they created an anomalous or sui generis entry, and 

such peculiarity has given rise to loss of procedural right or lapse times that are 

noncompliant with constitutional taxation system, so that the parameters of social 

security contributions would vary according to the organ they come from. Through 

legal literature  and jurisprudential research, especially in courts aiming at the 

steadiness of the trials, we have the appropriate index to establish a prognosis 

showing that changes in empirical and normative parameters no longer support 

known classification models, and we present herein the classification criteria 

encompassing this new element that seems not to suit current doctrine, i.e. legal tax 

credit. Such credit is very similar to that given by public administration, and lapse 

figures as a distinctive point. Therefore, we will discuss the definition of the concept 

of tax credit in order to assess, from such point, its generation under the scope of 

Labor Court, also covering the topics of loss of a procedural right and lapse. 

Prescriptive description of tax credit in CTN [Brazilian Taxation Code] served as 

conceptual basis to give rise to 1988 Constitution, and an extensive doctrine has 

been developed based on it; however, it does not support useful legal classification. 

Keywords: tax credit. Labor Court. social security contribution. loss of a procedural 

right. judicial generation of credits. 

 

 



 
 

ZUSAMMENFASSUNG 

Das Thema, das in dieser Doktorarbeit, , ist die Entwicklung der Kredite für 

Sozialversicherungen bei der Arbeitsjustiz aufgrund homologierten Vereinbarungen 

und Urteile, mit der Analyse der Dekadenzfälle und Vorschriften, sowie über den 

Anfang der Verzugszinsen. Der Ansatzpunkt ist der logik-semantische 

Konstruktivismus als Methode für einen Kontakt mit dem studierten Objekt, unter 

Berücksichtigung des konstitutionellen Textes, der geändert von der 

Gesetzeänderungen Nr. 20/1998 und 45/2004, sowie die infra-gesetzliche 

Änderungen, die die neue gesetzliche Paradigma zusammen mit Entscheidungen 

des Obergerichtes instrumentalisiert hat. Das Studium zeigt die Entwicklung des 

Konzeptes mittels sukzessiven gesetzlichen Änderungen und doktrinären 

Entscheidungen. Die doktrinäre und rechtswissenschaftliche Tendenz bestätigt, dass 

die Änderungen ein ungewöhnliches oder sui generis Verhältnis verursacht, 

trotzdem konstitutionell, und solche Überspanntheiten haben dann die Möglichkeit 

der Dekadenz und Vorschrift der Fristen, die keine Verbindung mit dem 

konstitutionellen Steuerrecht sind, sodass die Parameter für die 

Sozialversicherungen gemäß dem Zulassungsbehörde sich verändern. Durch eine 

doktrinäre und rechtswissenschaftliche Einsicht, insbesondere in Gerichte, welche 

eine Stabilität in ihren Urteile haben, haben wir den notwendigen Ansätze für eine 

Prognose zu erstellen, und es wird uns zeigen, dass die Änderungen des 

empirischen und normativen Parameters keine Unterstützung für die schon bekannte 

Modelle geben, was in der vorliegenden Arbeit durch Klassifizierungskriterien für die 

Diskussion dieses neuen Elementes darstellt, welche keine Angemessenheit 

bezüglich der heutigen Doktrin haben: der gesetzliche Steuerkredit. Dieser Kredit hat 

nicht so viele Unterschied bezüglich des Kredites der öffentlichen Verwaltung, und 

die Vorschrift ist den Punkt der Unterscheidung. Demzufolge werden wir die 

Definition des Konzeptes von Steuerkredit zu erläutern, um ab einen bestimmten 

Punkt, ihrer Erstellung im Bereich der Arbeitsjustiz abzufragen, was die Themen von 

Dekadenz und Vorschrift einschließt. Die vorschreibende Beschreibung des 

Steuerkredites in Abgabenordnung wurde als konzeptuelle Grundlage für die 

Errichtung der Verfassung von 1988 benutzt, und diesbezüglich wurde es auch eine 

umfängliche Doktrin errichtet, aber es gibt keine Unterstützung für die juristische 

Klassifizierung als etwas zur Anwendung. 
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Konstitution. 
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Introdução 

O tema da instituição da execução ex officio das contribuições previdenciárias 

na Justiça do Trabalho, pela Emenda Constitucional n. 20/1998, fora objeto de 

diversos estudos monográficos, tratando hodiernamente em grande parte dos 

manuais e cursos de processo do trabalho, por ostentar rica utilidade prática e 

interesse acadêmico, não contando com a mesma receptividade pela doutrina 

tributária. 

Os juízos foram os mais variados. Diante das alterações implementadas 

houve aqueles quem enaltecesse o instituto em razão dos seus resultados 

financeiros e pela justiça fiscal que acarreta, mas os mais intensos e variados 

debates se deram em torno do extenso rol de críticas ao novo legitimado à constituir 

obrigações tributárias. Os principais aspectos negativos levantados pela doutrina e 

pela jurisprudência são relativos à delimitação de seu alcance e sentido, a exemplo 

da incidência da competência em sentenças declaratórias; além das inúmeras 

questões atinentes à sua aplicabilidade, como o momento da ocorrência do fato 

gerador, a relação com os institutos da prescrição e decadência. 

O estudo de um tema com tantas questões a serem examinadas mostra-se, 

sob muitos enfoques, interessante. No entanto, é preciso fazer um corte 

metodológico com vistas a tratar questões com a profundidade que uma tese de 

doutorado impõe. Tal restrição foi motivada ainda pelo propósito de não se limitar a 

repetir aspectos perscrutados em outros trabalhos, além de favorecer uma 

ponderação maior sobre aspectos analisados anteriormente de forma mais 

perfunctória, a fim de trazer novas contribuições à Ciência do Direito. 

O escopo principal, então, é apresentar uma crítica ao fato de o instituto ser 

encarado como um mero instrumento de arrecadação ou de facilitação fiscal, 

olvidando-se a transformação promovida pelas EC 20/1998 e 45/2004 na forma com 

a doutrina trata sua base empírica significativamente modificada quando do vínculo 

estabelecido perante a previdência social e atestado pela Justiça do Trabalho 

quando da execução de ofício das contribuições previdenciárias. 

Pretende-se demonstrar que, ainda que o intuito do legislador possa ter sido 

criar um mecanismo com finalidades meramente arrecadatórias, de facilitação da 
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tributação, a partir do momento em que o dispositivo constitucional foi promulgado, 

a sua interpretação, antes de derivar de sua literalidade ou da intenção legislativa, 

decorre de sua contextualização dentro do conjunto de regras e princípios 

constitucionalmente consagrados. Ou seja, o dispositivo deve ser lido e apreendido 

sob a lente da Constituição, de modo a realizar os valores nela consagrados. 

Como afirmado, diversas críticas surgiram desde o advento do instituto, mas 

a grande maioria das apreciações desfavoráveis buscava simplesmente expelir o 

mecanismo do sistema, pela decretação de sua inconstitucionalidade, em vez de 

intentar a sua adequação no sentido ora proposto. Mesmo ultrapassados os 

argumentos que incompatibilizavam o instituto com os princípios constitucionais, 

restaram sedimentadas ideias que resultam num alcance diminuto do instituto, como 

será visto no capítulo em que se tratará da incidência da competência constitucional 

na hipótese de sentenças cujos provimentos são meramente declaratórios, posição 

esta hoje assentada, pelo STF, no Recurso Extraordinário n° 562.276 e na Súmula 

368 do TST. A partir da visão da importância do instituto, pretende-se demonstrar 

que a sua aplicação no processo do trabalho tem relação íntima com os desígnios 

da Justiça do Trabalho e que deve ser a mais ampla possível, de sorte a garantir os 

direitos previdenciários dos trabalhadores segurados. 

Outro exemplo do apequenamento da repercussão do art. 114, VIII, da CF, e, 

ao mesmo tempo, uma incongruência da interpretação que se dá ao sistema, é a 

aceitação da sentença trabalhista como título executivo judicial para execução das 

contribuições previdenciárias, mas, em certas ocasiões, a negativa em acatar os 

seus termos como prova do preenchimento das condições necessárias à obtenção 

de prestações previdenciárias pelo trabalhador segurado, especialmente quando a 

decisão estiver baseada em acordo ou prova exclusivamente testemunhal. Há até 

um Projeto de Lei proposto pelo Executivo que, após amplo debate, inclusive com o 

TST, visava a obrigar a aceitação da sentença proferida na  Justiça do Trabalho, 

mas só nas hipóteses de recolhimento integral das contribuições previdenciárias, 

ainda que pelo próprio trabalhador, quando se sabe que a responsabilidade pelos 

recolhimentos previdenciários pertence às empresas, em regra.  

Enfim, pretende-se apresentar temas que demonstrem o desapego que hoje 

se tem pelos direitos do trabalhador segurado quando da interpretação, 
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normatização e aplicação da execução de ofício das contribuições previdenciárias, 

de maneira a dotar o trabalho de utilidade acadêmica, ainda que a adoção desse 

enfoque teórico, obviamente, signifique abdicar do tratamento de diversas outras 

questões interessantes relativas ao instituto, como as mencionadas anteriormente. 

Para se demonstrar com propriedade a importância que se deveria atribuir à 

execução de ofício das contribuições previdenciárias será preciso marginalizar 

diversas especificidades que surgem na aplicação do instituto no processo do 

trabalho. Ainda que estas discussões, preponderantemente de ordem prática, 

possam se mostrar de grande interesse, mereceriam um trabalho à parte, com outro 

enfoque. Apenas para mencionar as principais questões hoje em debate, citem-se a 

responsabilização de terceiros pelas contribuições executadas de ofício, a relação 

com os institutos da prescrição e decadência. 

Inicialmente, no capítulo 1, seguinte à presente introdução, se fará uma breve 

apresentação dos pressupostos a partir dos quais será construída a a intepretação 

sobre o tema. 

No capítulo 2, trataremos da acepção de crédito e obrigação tributária, 

passando pela classificação das espécies de lançamento empregadas, e que serão 

significativamente alteradas por ocasião das alterações trazidas pelas Emendas 

Constitucionais 20/1998 e 45/2004.  

No capítulo 3, principiaremos pela exposição do histórico da legislação 

regente quanto à execução de ofício das contribuições previdenciárias, inclusive 

com a explicitação dos dispositivos legais ora vigentes. Nesse mesmo capítulo, 

serão demarcados os pressupostos constitucionais de aceitação das disposições de 

interesse constantes do art. 114 da CF, da Lei nº 10.035/2000, da Lei nº 

11.457/2007 e da Lei n° 11.941/2009, observando-se se há atendimento aos 

princípios constitucionais que alguns doutrinadores entendem ofendidos, como a 

ampla defesa, o contraditório, o devido processual legal, e a separação de poderes, 

este último em aspectos como a imparcialidade e o juiz natural. 

Em prosseguimento, no capítulo 4, serão analisadas as contribuições 

previdenciárias, notando a sua natureza jurídica, as suas principais características e 

a adequação de sua execução dentro de um processo judicial trabalhista, de forma 
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a iniciar a delimitação do instituto da execução de ofício das contribuições 

previdenciárias. 

Posteriormente, no capítulo 5, será identificada a formação do título executivo 

de tais contribuições previdenciárias, de sorte a avançar no estabelecimento dos 

limites do instituto, notadamente quanto ao início do cômputo da decadência e da 

prescrição. 

O estudo de todas essas questões poderá contribuir para o aprimoramento 

da interpretação que se dá atualmente ao instituto da execução de ofício, uma vez 

que fomenta sua visão crítica. Pretende-se ainda, com o presente estudo, contribuir 

para que, em um futuro próximo, a sistemática seja aperfeiçoada pelo legislador, de 

forma a atender aos valores constitucionalmente consagrados, servindo não apenas 

como instrumento arrecadatório, mas, sobretudo, como ferramenta de efetivação e 

garantia de direitos sociais.  
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1 – ASPECTOS DAS NORMAS JURÍDICAS 

O exegeta, na aproximação do objeto de estudo, não pode prescindir da 

delimitação deste, evidenciando o sistema de referência a ser adotado. A proposta 

deste trabalho consubstancia-se na investigação científica da constituição e 

realização do crédito tributário na Justiça do Trabalho, passando, desde logo, a 

premissas empregadas como suporte à investigação pretendida. 

As premissas que entendemos apropriadas para a presente abordagem são 

as do constructivismo lógico-semântico, em especial quanto ao estudo do direito 

como linguagem e do processo de positivação da norma jurídica – temas estes 

enfrentados nas páginas que se seguirão. 

 

1.1. CONSTRUCTIVISMO LÓGICO-SEMÂNTICO E O DIREITO COMO 

LINGUAGEM 

O Direito, fenômeno decorrente do convívio do ser em sociedade, é expresso 

em linguagem, como toda a comunicação humana. Dizer isso significa constatar 

esta forma de expressão em todas as ordens, comandos, informações, 

comunicações existentes entre as pessoas. Reconhece-se ao direito a utilização 

especial e particular da linguagem, e isto é notado no esforço interpretativo do que 

diz a lei, do que significam seus comandos, do que pode ser feito ou não e também 

do que seria o sentido final de seus comandos e prescrições. Para Lourival 

Vilanova, “um sistema de significações sem um sistema de linguagens, que permeia 

todos os subsistemas sociais, permaneceria em estado ideacional: ficariam 

desprovidos de objetivação, sem a relação estável entre o simbólico e seus 

referentes, inviabilizando a comunicação” 1. 

Adotar a perspectiva de um ponto comum ao direito, que é a linguagem, 

tratou-se de um importante ponto de partida investigativo que no Brasil conta com 

                                                           

1
 VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação no direito. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2000, p. XV. 
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doutrinadores da maior importância2, e que apontamos a sua sistematização mais 

conhecida no trabalho de Paulo de Barros Carvalho3 e doutrinadores que o seguem. 

Citamos também o trabalho do espanhol Gregorio Robles Morchón4, que concebe o 

direito como texto que, de certa forma, se vale da consciência de que a abordagem 

da linguagem (escrita) é fundamental para a noção e operatividade hodiernamente 

alcançada pelo Direito. 

O direito positivo é uma camada de linguagem com função prescritiva voltada 

para a disciplina do comportamento humano no convívio social5, ou seja, determina 

qual deve ser o comportamento adotado ou evitado. Esta camada de linguagem do 

direito positivo é constituída de normas: produto do Estado (legislador, julgador, 

executor), mas também produto da vontade privada, como no caso do negócio 

jurídico. 

A Ciência do Direito, por seu turno, estuda a camada de linguagem do Direito 

Positivo, produzindo outra camada em que procura descrever e organizar o Direito 

Positivo, porém sem alterar suas prescrições. Assim é que se diz que a Ciência do 

Direito é descritiva e constitui-se em sobrelinguagem ou linguagem de sobrenível6.  

Dizer que a ciência do direito estuda o direito positivo implica, também, em 

apontar uma lógica específica para cada qual, ou seja, (i) ao direito positivo, a lógica 

deôntica ou a lógica do dever-ser ou, ainda, a lógica das normas. Isto implica que se 

pode dizer de uma regra positiva que ela é válida ou inválida. Quanto à (ii) Ciência 

do Direito, esta se vale da lógica apofântica que é a lógica das ciências. Isto implica 

que seus enunciados ou são verdadeiros ou falsos (e não válidos ou inválidos)7. 

                                                           

2
 Vide DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito. 8. ed. São Paulo: 

Saraiva, 1995, p. 149-176, em que há uma breve colocação sobre o tema; e FERRAZ JUNIOR, 
Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 1994, p. 34-38, 255-285. 
3
 Vide CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 8ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2009; e CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário linguagem e método. 4ª 
ed. São Paulo: Noeses, 2011. 
4
 MORCHÓN, Gregorio Robles. Introducción a la teoría del derecho. Madrid: Editorial Debate, 

1996, p. 151-169. 
5
 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 22ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 2 

e 95. 
6
 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 22ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 3. 

7
 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 3-

4. 
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Também é implicação imediata da análise do direito como linguagem 

perceber-se a utilização dos mecanismos de convencimento e exposição (retórica8) 

em um verdadeiro discurso jurídico. 

Outra implicação imediata da consideração do Direito como linguagem é que 

o conhecimento de toda e qualquer manifestação de linguagem (conjunto de signos 

empregados pelo ser humano para se comunicar) pode ser estruturada pela 

semiótica em três planos fundamentais: a sintaxe, a semântica e a pragmática. Pela 

visão de Charles Morris9, a semiótica, ou teoria dos signos, possui três ramos: a 

sintaxe, que investiga a relação dos signos uns com os outros; a semântica, que 

estuda as relações dos signos para os quais são aplicáveis, e a pragmática, que 

estuda a relação dos signos com os interpretantes, ou seja, com a origem, usos e 

efeitos que desencadeiam dentro do comportamento. 

A linguagem jurídica é o modo de referência à realidade: qualifica fatos para 

alterar normativamente a conduta.10   

Antes da filosofia da linguagem, o conhecimento centrava-se na relação entre 

sujeito e objeto, tendo a linguagem como mediadora. Com o advento do movimento 

denominado giro-linguístico, a linguagem deixou de ser concebida como meio, 

passando a ser o próprio objeto de conhecimento. Este, portanto, não está mais 

ligado à relação entre sujeito e objeto, mas sim à relação entre proposições. A 

linguagem, nesta perspectiva, passa a ser responsável pela própria construção do 

objeto que se pretende conhecer, não havendo compreensão fora dela11.  

                                                           

8
 Ao menos a retórica estratégica, na qual a persuasão ocupa o lugar principal. Vide ADEODATO, 

João Maurício. Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo. São Paulo: Noeses, 2011, 
p. 3. 
9
 MORRIS, Charles. Signs, Language and Behavior. New York: Prentice-Hall, Inc., 1946, p. 219. 

10
 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário linguagem e método. 4ª ed. São Paulo: Noeses, 

2011, p. 100. 
11

 “Mediante a superação da dualidade sujeito-objeto, intermediado pela linguagem, esta deixa de 
ser terceiro elemento que serviria de instrumento ao conhecimento do mundo. Ao contrário. A 
linguagem, sob esta concepção, passa a ser responsável pela própria construção (conhecimento ) 
do objeto que se pretende conhecer. O sujeito cognoscente do objeto é representado na linguagem 
e, a partir desta perspectiva, compreende o objeto a ser conhecido. Abandona-se a máxima 
metafísica da existência do objeto em si, ‘entificado’. Não há compreensão desvinculada da 
linguagem. Há, portanto, mudança de concepção em relação à possibilidade de se conhecer o 
‘objeto em si’, enquanto ente.” PISCITELLI, Tathiane dos Santos. Os Limites à Interpretação das 
Normas Tributárias. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 23. 
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Nosso método é o “constructivismo lógico-semântico”. Trata-se de uma 

escola, uma tomada de posição diante do objeto de estudo que leva em 

consideração (i) traços normativistas, (ii) culturalistas, obtendo suas ferramentas 

básicas, para estudar os conceitos que se repetem em todos os ramos do direito 

positivo, no (iii) giro-linguístico, (iv) na semiótica e (v) na teoria dos valores12. 

A escola constructivista adota uma posição que fixa três cortes metodológicos 

em sua análise. O primeiro consiste em assumir uma postura positiva normativa do 

direito, ou seja, parte da ideia de que há direito onde houver normas jurídicas 

postas. Pelo segundo corte, consideram-se as normas jurídicas como manifestação 

linguística, ou seja, onde houver normas jurídicas haverá sempre uma linguagem, 

que, no caso brasileiro, é escrita13. O terceiro e último corte é entender que o direito 

é uma linguagem produzida pelo homem para obter determinado fim: disciplinar 

condutas sociais. O direito, então, é um produto cultural14.    

Destarte, por constructivismo lógico-semântico entende-se a postura 

epistemológica que compreende o conhecimento como algo dependente do sujeito, 

na medida em que é o ser cognoscente que, em alguma medida, determina o objeto 

a ser conhecido. Em verdade, partindo da premissa de que a realidade é constituída 

pela linguagem, quer dizer, que o ser humano só tem acesso àquilo que é com ela 

descrito, e que a linguagem é produzida pelo homem, não há como negar que o 

objeto que se pretende conhecer é sempre construído pelo sujeito cognoscente15. 

Posto está o método (o constructivismo lógico-semântico) pelo qual se vai 

apreciar o objeto (o direito: mais especificamente a constituição dos créditos 

previdenciários na Justiça do Trabalho decorrentes de acordos homologados e de 

sentenças condenatórias). 

 

                                                           

12
 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de Teoria Geral do Direito – O construtivismo lógico-

semântico. São Paulo: Noeses, 2009, p. 76-77. 
13

 “O ordenamento jurídico vale-se do canal da linguagem escrita, do texto impresso. No caso da 
linguagem jurídica prescritiva, há necessidade de publicação das normas jurídicas em jornais oficiais 
dos poderes constituídos do Estado – os Diários Oficiais – para que uma norma possa ser 
considerada válida e existente, assim entendida a sua pertinencialidade ao sistema”. ARAÚJO, 
Clarice von Oertzen de. Semiótica do Direito. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 52. 
14

 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de Teoria Geral do Direito – O construtivismo lógico-
semântico. São Paulo: Noeses, 2009, p. 77-78. 
15

 FLUSSER, Vilém. Língua e Realidade. 2. ed. São Paulo: Annablume, 2005, passim. 
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1.2. NORMA JURÍDICA 

Na aproximação do conceito de norma jurídica como juízo hipotético-condicional, 

deverá o exegeta manejar algumas técnicas interpretativas a fim de delimitar a 

realidade de sua descrição, o objeto estático e dinâmino a ser captado, devendo, 

portanto, se valer dos institutos a seguir delineados. 

 

1.2.1. EVENTO, FATO E RELAÇÃO 

Fato é o relato em linguagem de um evento do mundo fenomênico. Relato, 

este, que pode ocorrer tanto mediante o emprego de uma linguagem descritiva 

(indicativa ou declarativa), quanto de uma prescritiva (operativa ou performativa). A 

cada qual, porém, corresponderá sua lógica própria16. 

O enunciado factual é protocolar, denotativo, relatando, em linguagem, um 

evento do mundo real devidamente delimitado espacial e temporalmente17. Por isso, 

o verbo estará sempre no presente ou no passado. Correspondem, no direito 

positivo, ao antecedente das normas individuais e concretas. São formados a partir 

dos enunciados conotativos das normas gerais e abstratas que, voltando-se ao 

futuro, indicam as notas de identificação dos eventos juridicamente relevantes. 

O enunciados conotativos das normas gerais e abstratas apresentam uma 

alta carga de indeterminação (vaguidade). Por isso, carecem dos enunciados 

denotativos das normas individuais e concretas para se realizarem no plano social. 

Por outro lado, dentro dessa proposta metodológica, entende-se que os fatos 

sociais, enquanto não relatados para a linguagem jurídica competente, segundo a 

teoria das provas18, não passarão de simples eventos. Trata-se de um procedimento 

                                                           

16
 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 22ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 

421-422. O autor tem por base Jürgen Habermas, Robert Alexy, Tércio Sampaio Ferraz Junior e 
Lourival Vilanova. A opção por este autor está ligada à opção do método, pelo didatismo e pela 
harmonia com o resto do capítulo. 
17

 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 22ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 
424. 
18

 “O acontecimento natural, pertencente ao mundo da experiência, não integra o sistema jurídico ou 
sequer o social. Como já mencionado, as coisas só existem para o homem quando constituídas pela 
linguagem. Assim, qualquer que seja o sistema que se examine, nele ingressam apenas os 
enunciados compostos pela forma linguística própria daquele sistema. Relatado o acontecimento em 
linguagem social, teremos fato social; este, vertido em linguagem jurídica, dará nascimento ao fato 
jurídico. Os fatos da chamada realidade social, enquanto não constituídos mediante linguagem 
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específico, no qual a linguagem do direito positivo (Ldp) incide sobre a linguagem da 

realidade social (Lrs), formado a uma unidade na linguagem da facticidade jurídica 

(Lfj). 

Sempre se entendeu que, ocorrendo aquele evento previsto no antecedente 

(o “fato gerador”), instaurar-se-ia, automática e infalivelmente, a relação jurídica 

prescrita no consequente. Partindo dessa noção, a doutrina tradicional diferenciava 

incidência, fulminante e inapelável, e aplicação, dependente da ação do Poder 

Público e dos agentes privados. 

Todavia, dentro do pressuposto adotado, o evento e a chamada “relação 

efectual” devem ser relevados ao domínio dos objetos da experiência. Somente 

apresentariam relevância jurídica, após o seu relatado em linguagem competente, 

segundo a teoria das provas. 

Preleciona Paulo de Barros Carvalho: 

Pouco importa, desse modo, se o acontecimento se verificou 
efetivamente ou não. Havendo construção de linguagem própria, 
como o direito preceitua, dar-se-á por juridicamente ocorrido. Por 
outro lado, não sendo possível relatá-lo, seja por não ter-se 
realizado concretamente, seja por inexistirem provas que a ordem 

positiva admite como válidas, nada aconteceu.
19

  

 

Ocorrido o fato jurídico tributário, instaura-se, por imputação normativa, uma 

relação jurídica de cunho patrimonial: a obrigação tributária. Porém, a rigor, tanto o 

enunciado protocolar (que consiste no relato em linguagem jurídica competente do 

evento que atende os critérios de identificação previstos no antecedente da norma 

geral e abstrata), quanto a relação jurídica dele decorrente (decorrência que é lógica 

e não cronológica) são fatos. Aquele, um fato predicativo (encontrado no 

antecedente da norma individual e concreta). Este, fato relacional (no prescritor). 

A mensagem deôntica não atinge diretamente o comportamento regulado. 

Não se transita diretamente entre o mundo do “ser” e do “dever-ser”. É necessário 

um processo de positivação das normas jurídicas, que parte das normas gerais e 

                                                                                                                                                                                     
 

jurídica própria, qualificam-se como eventos em relação ao mundo do direito”. TOMÉ, Fabiana del 
Padre. A Prova no Direito Tributário. São Paulo: Noeses, 2005, p. 32-33. 
19

 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 22ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.428. 
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abstratas, chegando às normas individuais e concretas. Sem isso, a ordem jurídica 

não se realiza de forma completa, nem está apta a promover alterações no âmbito 

da realidade social20. 

 

1.2.2. PROCESSO DE POSITIVAÇÃO DA NORMA JURÍDICA: ABSTRAÇÃO, 

GENERALIZAÇÃO, INDIVUALIZAÇÃO E CONCRETUDE 

As normas, ainda que semanticamente heterogêneas, são sintaticamente 

homogêneas. Isto quer dizer que toda norma possui um antecedente que implica 

(deve-ser) um consequente. 

A escola analítica utiliza com frequência duas classificações (cada um com 

um critério específico, como manda a Lógica das Classes) para diferençar as 

normas semanticamente. Quanto aos seus destinatários, as normas podem ser 

gerais ou individuais. Quanto ao modo de descrição do fato, são abstratas ou 

concretas. Desta forma, podem as normas ser gerais e abstratas, gerais e 

concretas, individuais e abstratas e individuais e concretas. Faremos um corte 

metodológico pertinente ao trabalho: iremos especificamente às normas gerais e 

abstratas e às individuais e concretas. 

As normas gerais e abstratas são as leis em sentido lato. O Código Tributário 

Nacional, por exemplo, é rico em normas que não possuem a concretude de uma 

decisão judicial, nem a individualidade específica de um lançamento. Elas são 

formadas a partir de textos promulgados pela função legislativa dos órgãos. 

As normas individuais e concretas, por sua vez, são o que a doutrina chama 

meramente de “aplicação”. Não somos por essa ótica, nem os autores em estudo o 

são. Isto porque a aplicação ocorre com simultânea criação do Direito. Não há 

dúvida que um juiz cria norma, ainda que válida somente entre as partes. Aliás, é 

esta espécie de norma que possibilita a aplicação. É resultado do processo de 

positivação do direito. 

                                                           

20
 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 22ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 

435-436. 
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As normas gerais e abstratas enunciam acontecimentos futuros: “Se 

acontecer isso, deverá ocorrer aquilo”. Por sua vez, as individuais e concretas dizem 

“Dado que aconteceu isso, deverá ser aquilo”. 

O processo de positivação da norma jurídica, ou cadeia de positivação, extrai 

suas bases nas ideias de Hans Kelsen 21 , nas quais o agente e competência, 

determinados em lei, é que habilitam a produção de outras normas 

hierarquicamente inferiores, partindo do fundamento maior (hipotético) para a 

primeira norma posta (Constituição originária) e chegando até as normas mais 

elementares para dar a operatividade aos comandos maiores. 

A questão é que as normas superiores são gerais e abstratas e não estão 

ligadas a nenhuma particularidade e ocorrência cotidiana. As normas que assim 

colhem o fato e o ato são normas individuais e concretas, como a sentença judicial, 

na qual se refere a determinado fato, ocorrido em determinado momento, praticado 

por determinadas pessoas. Paulo de Barros Carvalho, ao tratar da aplicação do 

direito, assim expõe: 

[…] aplicar o direito é dar curso ao processo de positivação, extraindo 

de regras superiores o fundamento de validade para a edição de outras 

regras. [A positivação] é o ato mediante o qual alguém interpreta a 

amplitude do preceito geral, fazendo-o incidir no caso particular e 

sacando, assim, a norma individual. É pela aplicação que se constrói o 

direito em cadeias sucessivas de regras, a contar da norma 

fundamental, axioma básico da existência do direito enquanto sistema, 

até as normas particulares, não passíveis de ulteriores 

desdobramentos, e que funcionam como pontos terminais do processo 

derivativo de produção do direito.
 22 

A positivação ocorre quando se publica uma portaria para cumprir os 

preceitos do conjunto normativo que lhe é superior, mas também ocorre quando se 

dá a decisão judicial e os atos administrativos e, dentre eles, o lançamento 

tributário. A aplicação do direito, que pressupõe a interpretação, também percorre o 

caminho da positivação, exatamente para formar o sentido da norma que melhor 

combina com os dispositivos de todo o sistema. 

                                                           

21
 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução de João Baptista Machado. 6ª ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 1998, p. 205-219. 
22

 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 22ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 
90. 
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Explicando o ciclo de positivação, Aurora Tomazini de Carvalho23 diz que o 

estudo da norma jurídica pelo âmbito sintático e semântico é analisar o direito de 

forma estática. Ao estudá-lo de forma dinâmica, vê-se o ciclo de positivação como o 

produto dos elementos procedimento próprio e autoridade competente a produzir 

uma linguagem que, por sua vez, contém ditos elementos para que outra autoridade 

competente, por meio de procedimento próprio, edite novas regras. 

 

1.2.3. NORMA COMO ESPÉCIE DO GÊNERO DIRETIVA  

O termo norma jurídica pode nos levar a entendê-lo como sinônimo do texto 

do direito positivo; no entanto, norma é um juízo hipotético-condicional (se ocorrer o 

fato X, então deve ser a prestação Y), o qual é formado pelo pensamento do leitor 

ao tomar contato com os textos legais, podendo formar seu juízo com a junção de 

várias partes do texto de uma lei e até de diferentes leis24.  

Gregorio Robles Morchón25, ao tratar dos fundamentos comunicacionais do 

Direito, assevera serem as diretivas gênero, tendo por espécies os conselhos, 

ordens advertências, ameaças, reprimendas, rogos e promessas, sendo tal rol 

eminentemente exemplificativo. 

Nesse contexto, a norma surge como um dever de agir ou de omitir, atrelado 

a uma ameaça ante o eventual descumprimento, emanado de uma autoridade; é 

exatamente neste ponto que o doutrinador difere norma de ordem, pois nesta pode-

se prescindir da hierarquia superior. Como exemplo, temos a ordem dada pelo 

ladrão para a entrega, pela vítima, de seus pertences, sob pena de aquele tolher-lhe 

a vida. Assim, verifica-se que a ordem, ainda que carreada de força quase 

irresistível, não emana de autoridade, mas embasa-se unicamente na força física. 

                                                           

23
 “[…] temos um ciclo ininterrupto: uma linguagem jurídica é produzida mediante uma série de 

procedimentos preestabelecidos e realizados pelo homem com base em outra linguagem jurídica 
que, por sua vez, também foi produzida da mesma forma […] e, assim, cronologicamente, o direito 
vai se movimentando, por meio de atos humanos de aplicação que positivam normas, segundo 
sempre o mesmo ciclo: linguagem jurídica, procedimento humano realizado nos moldes prescritos 
pelo sistema, nova linguagem jurídica.” CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de Teoria Geral 
do Direito – O constructivismo lógico-semântico. São Paulo: Noeses, 2009, p. 429-430. 
24

 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 22ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 
8-10. 
25

 MORCHÓN, Gregorio Robles. Teoría del derecho (fundamentos de teoría comunicacional del 
derecho). v. 1. Madrid: Civitas, 1998, p. 145-151 
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Outra característica da norma, que a difere das demais espécies de 

directivas, é o fato de aquelas serem veiculadas em conjunto, não tendo, portanto, 

vida separada e independente, como os conselhos e advertências26. 

Tal conjunto de normas aparece como resultado das decisões tomadas por 

agentes competentes, de superior hierarquia, tendo como fulcro regular as ações 

humanas, verificando-as tanto nas normas jurídicas quanto nas normas religiosas, 

sociais e nas regras dos jogos. 

Dentro deste subconjunto, em que aparecem como regras de conotação as 

regras anteriormente destacadas, destoam as normas jurídicas das demais, 

justamente em razão da sanção27, a ser estabelecida pela mesma autoridade da 

qual emanam as normas. 

Ainda no tocante às normas em geral, Luís Cesar Souza de Queiroz28 aponta 

a existência de três tipos de normas: as de cunho moral, social e, por fim, as 

jurídicas, sendo que o único critério hábil capaz de diferenciar a norma jurídica das 

demais seria, na esteira de Herbert Hart29, o da coercitividade institucionalizada, ou 

seja, a possibilidade de a conduta prescrita pela norma, quando não for 

espontaneamente cumprida, ser imposta mediante o emprego da força, de maneira 

organizada. 

A par de tal assertiva, temos que inexiste diferença entre as regras jurídicas 

dos diversos ramos do direito, porque pertencem à própria substância formal do 

juízo normativo, consubstanciada na homogeneidade sintática (as constantes de 

dever-ser, antecedente, consequente) e heterogeneidade semântica (conteúdo 

variável das significações normativas). 

 

                                                           

26
 MORCHÓN, Gregorio Robles. Teoría del derecho (fundamentos de teoría comunicacional del 

derecho). v. 1. Madrid: Civitas, 1998, p. 152. 
27

 Cumpre salientar que, apesar de as normas religiosas, por exemplo, estabelecerem sanção pelo 
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32 
 
 

1.2.4. PERCURSO GERADOR DE SENTIDO E TRÂNSITO ENTRE OS 

SUBDOMÍNIOS NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO NORMATIVA 

Sendo o direito um processo comunicacional30, o legislador fica adstrito aos 

limites ínsitos da comunicação normativa. Da mesma forma, o exegeta que, ao 

pretender construir a norma jurídica, deve ficar adstrito às regras normativas 

comunicacionais já existentes, de modo que deverá cotejar a norma erigida com a 

que estabelece os ditames constitucionais, bem como com as demais normas que 

compõem o sistema, a fim de evitar o ruído comunicacional – o que implicaria no 

não acolhimento, pelo sistema, da norma construída. Neste tópico abordaremos o 

processo de construção normativa, através da divisão entre subdomínios proposta 

por Paulo de Barros Carvalho31. 

O exegeta, ao travar contato com os textos do direito positivado, numa 

trajetória de interpretação 32 , almejando buscar a norma jurídica, principia seu 

trabalho pelo “sistema da literalidade textual”33, ou plano S1 – trava contato com o 

plano da expressão34, ou plano dos significantes, conjunto de frases, períodos e 

parágrafos, verdadeiras marcas de tinta sobre o papel, que são as unidades básicas 

dos textos. 

Essas partículas componentes do plano da expressão são as empregadas 

pelo legislador (em sentido amplo) para introdução de normas no ordenamento 

jurídico. Em suma, nessa primeira abordagem, depara-se o intérprete apenas com a 

lei enquanto plano de expressão, suporte físico, signo que está no lugar de uma 

construção mental35. 

Havido o primeiro contato, delimitado o campo de interpretação, cingindo-a 

ao plano expressional, passa o intérprete a atribuir sentido aos signos que 
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 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 8ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2009. 
32

 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 8ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2009, p. 64. 
33

 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 8ª ed. São 
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encontrou (plano S2)
36 , signos jurídicos, promovendo associações, bem como 

comparações entre estes para construção de enunciados. Nesse plano de 

interpretação, o exegeta é capaz de, ao compor a significação dos enunciados 

prescritivos tão somente atribuindo valor aos signos por ele encontrados, analisar se 

as expressões encontradas são ou não portadoras de sentido. Poderá aferir se o 

órgão que a expediu era ou não credenciado pelo sistema, bem como a 

regularidade do procedimento de elaboração – pela simples análise da enunciação-

enunciada37. 

Encontrada a significação dos signos, passa-se para a etapa subsequente do 

percurso gerador de sentido, construindo normas jurídicas stricto sensu (plano S3
38) 

em que o intérprete promoverá a contextualização dos conteúdos obtidos, a fim de 

obter unidades completas de sentido deôntico. Para tanto, deve-se valer de um ou 

mais enunciados obtidos no plano de interpretação anterior, a fim de, aglutinando-

os, formar unidades completas para expressar a orientação da conduta. Assim, não 

basta que o enunciado construído tenha significado, mas que possa, ligado a outros 

enunciados, compor regra mínima e irredutível, para caracterizá-la como regra de 

imposição de conduta, formando a norma jurídica39. 

Esse processo não se encerra aqui, haja vista que a norma construída pela 

intérprete deverá ser cotejada com outras normas que compõem o ordenamento 

jurídico, perscrutando os vínculos de coordenação e de subordinação que se 

estabelecem entre regras jurídicas (plano S4
40). 

É importante frisar que a estrutura de todas as normas do direito tributário é 

idêntica à das demais normas jurídicas; sendo assim, recebem o mesmo tratamento 
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técnico. Em suma, pode-se dizer que toda norma jurídica terá sua estrutura 

composta por uma hipótese, em que consta a descrição de um fato em abstrato, 

recorte da realidade efetuado de fato tido por juridicamente relevante, e um 

consequente, em que são descritos os efeitos jurídicos que se produzirão quando 

da verificação do fato abstrato no mundo fenomênico. Como resume Lourival 

Vilanova: “um fato é jurídico na medida em que uma norma a ele vincule efeitos” 41. 

Tomando o direito como fenômeno linguístico, outra não pode ser a 

conclusão senão a de que as normas jurídicas são juízos formulados pelo intérprete 

a partir da leitura do texto legislado. Este, portanto, é o suporte físico de que se vale 

o cientista do direito, para formar um juízo em sua mente – norma jurídica –, 

surgindo a proposição como a enunciação desse juízo. 

Há que se ressaltar, todavia, que não é possível interpretar o texto legislado 

sem considerar os outros enunciados que compõem o sistema, bem como os 

fatores históricos e sociais, tendo em vista que o direito é objeto cultural. De fato, se 

o sentido é uma construção do intérprete, não há como dissociar este percurso 

gerativo de sentido (interpretação) da historicidade do sujeito cognoscente.  

Sendo a linguagem, como dado histórico, constitutiva da realidade, sujeito e 

objeto serão sempre dados históricos42. É por meio dela que o sujeito recebe o 

legado da tradição. Afinal, a língua não só constitui como propaga uma realidade, de 

forma que o sujeito, quando passa a existir no mundo, ou seja, a compreender, o 

que só faz por meio da linguagem, estará irremediavelmente imerso na história.  

Delineadas as características comuns das regras jurídicas em geral, 

passaremos para uma análise dos aspectos da norma jurídica tributária. 

 

1.2.5. Construção de normas primárias e secundárias 

O direito positivo é o conjunto de normas válidas em determinado lugar, 

instituídas pelo poder público e de obrigatória observância, que tem por escopo 

regular a vida em sociedade.  
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Nas palavras de Paulo de Barros Carvalho:  

Sob o aspecto de camada de linguagem prescritiva de condutas, o direito 
positivo é uma construção do ser humano. Neste sentido, dista de ser um 
dado simplesmente ideal, não lhe sendo aplicáveis, também, as técnicas 
de investigação do mundo natural. […] Os fatos jurídicos, quer os 
previstos nos antecedentes das normas, quer os prescritos na fórmula 
relacional dos conseqüentes, apresentam-se na forma de fenômenos 
físicos (relações de causa e efeito) mais o sentido, isto é, o fim jurídico 
que os permeia. Sem a significação jurídica que presidiu a escolha do 
evento e inspirou a regulação da conduta, não há que se falar em fatos 
jurídicos e relações jurídicas.  

Segue afirmando que, por esta razão, 

[…] quem se proponha a conhecer o direito positivo não pode aproximar-
se dele na condição de sujeito puro, despojado de atitudes axiológicas, 
como se estivesse perante um fenômeno da natureza ou uma equação 
matemática.

 43
  

A regulação da vida em sociedade corresponde à “formação de um crescente 

estímulo para que os comportamentos sejam modificados”44, de forma que a norma 

jurídica construída pelo intérprete termina por influir na conduta dos destinatários 

das normas jurídicas, ao que podemos cognominar “efeito perlocucionário” da 

norma45. 

No entanto, dentre os destinatários das normas jurídicas, existem aqueles 

que, mesmo diante da forte motivação para a transformação dos comportamentos 

sociais, optam pelo descumprimento dos deveres prescritivamente estabelecidos 

nas normas jurídicas, dando ensejo à irradiação de efeitos coercitivos das normas, 

aspectos extrínsecos da norma jurídica, intitulados norma jurídica primária e norma 

jurídica secundária, que formam a norma jurídica completa. 

Apresentadas, em linhas gerais, as regras de conotação das normas 

jurídicas, diferindo-as das demais, trasladamos a lição de Paulo de Barros Carvalho, 

para quem “as unidades normativas descrevem ocorrências, colhidas no ambiente 
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social, e atrelam ao acontecimento efetivo desses eventos o nascimento de uma 

relação jurídica entre dois ou mais sujeitos de direito” 46.  

Ao analisar os enunciados prescritivos, donde se principia o percurso gerador 

de sentido, o exegeta deverá proceder dentro do contexto na qual estão inseridas as 

novas normas, devendo estas guardar relação de coordenação e subordinação com 

as demais normas do sistema. 

A norma construída, em sua completude, tem feição dúplice: (i) norma 

primária (que prescreve um dever, e a sanção que exsurge pelo seu 

descumprimento) e norma secundária (que prescreve acesso ao Estado-juiz para 

viabilizar a coerticitividade do comando contido na norma primária). Não existem 

regras jurídicas sem que haja uma sanção correspondente. Note-se que o 

antecedente da norma sancionatória (secundária) sempre será um comportamento 

violador do dever previsto no consequente da norma primária.  

Assim, a norma jurídica completa é formada pela norma primária, que ainda 

pode ser repartida em outras duas: a norma primária dispositiva e a norma primária 

sancionatória. Ambas são normas primárias, ainda que uma delas seja 

sancionatória. Em outras palavras, não há a presença do Estado-juiz em qualquer 

uma delas.  

A norma jurídica primária dispositiva apresenta, em sua hipótese, um fato 

qualquer e, no seu consequente, uma relação jurídica material dispositiva. É 

estabelecida, nesta instância, o dever passível de regulação, qual seja, o fato social 

recortado pelo legislador da realidade social, abstratamente previsto, prescrevendo 

irradiação de certos efeitos jurídicos, caso tal hipótese se verifique no mundo 

fenomênico. 

Já a norma jurídica primária sancionatória apresenta, em sua hipótese, o não 

cumprimento do consequente da norma jurídica primária dispositiva e, em seu 

consequente, uma relação jurídica material sancionatória.  

Lourival Vilanova47 adverte que, ainda que tidas por equivalentes, pode sim 

haver sanção na norma primária, qual seja, a norma primária sancionadora, que 
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prescreve os efeitos que irão irradiar ante o descumprimento da norma primária 

dispositiva, como a multa recolhida com o adimplemento de um débito a destempo, 

por exemplo. 

A imposição da sanção no bojo da norma primária sancionadora serve de 

estímulo ao destinatário para o regular cumprimento da conduta, na medida em que 

expõe de forma inolvidável a quais efeitos irradiarão ante a atitude de 

descumprimento da norma primária dispositiva.  

Quanto à norma jurídica secundária, ela será sempre sancionatória. No seu 

antecedente, haverá a previsão da não ocorrência do consequente de ambas 

normas primárias e, no consequente, uma relação jurídica cujo Estado-juiz se fará 

presente.  

Tal norma jurídica secundária permite à autoridade acesso ao Estado-juiz 

para exigir a efetividade da sanção abstratamente descrita, oportunidade em que 

não mais se trabalha com critérios de efetivação do consequente normativo, mas de 

elementos, dentro de uma norma jurídica individual e concreta. 

Em suma, entende-se por norma jurídica completa aquela composta por uma 

norma jurídica primária e uma norma jurídica secundária, que estabelece uma 

sanção para o descumprimento de norma primária. 

Cumpre acrescentar que as normas jurídicas instituidoras de deveres, mesmo 

que não vinculadas a uma norma secundária em particular, não perdem seu caráter 

deôntico, uma vez que é ínsita às normas jurídicas a previsão de sanção para o 

descumprimento de quaisquer deveres que recebem o predicado jurídico. 

A falta de disposição específica tratando da sanção, a partir do próprio 

sistema, servirá de suporte físico para a construção de norma jurídica sancionatória 

competente. 
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1.2.6. Ação nomogenética 

Relevemos três características fundamentais do Direito: (1) é um conjunto de 

normas, mas não um mero conjunto, e sim um sistema: seus elementos se 

relacionam, de forma coordenada e subordinada 48 ; (2) todas as normas que o 

integram tem sua validade oriunda da relação que mantém com outras normas de 

hierarquia superior49  e (3) é um sistema autopoiético 50 , que regula como seus 

elementos surgem, se modificam e extinguem. 

Todos estes pontos estão diretamente relacionados à Ação Nomogenética51, 

teoria que estuda o surgimento de novas normas e as reações que o sistema prevê 

para a criação ilícita de normas. Todo conflito de interesse leva em consideração a 

ocorrência ou não de um ilícito nomogenético, e os efeitos prescritos pela norma 

que, ao reconhecer um ilícito na criação de outras normas, podem aparecer para 

assegurar que a norma hierarquicamente superior prevaleça sobre a inferior. A 

norma de competência prescreve, justamente, como uma norma deve surgir, ser 

modificada e extinta. 

A ilicitude nomogenética precisa de linguagem competente, pois o direito é 

comunicacional52 e nada nele acontece de forma automática e infalível. Mesmo que 

observemos facilmente a ilicitude, somente a autoridade, através de procedimento 

específico previsto, pode constitui-la. 
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Nos dizeres de Tácio Lacerda Gama 53 , para se configurar um ilícito 

nomogenético é preciso: (I) Autoridade competente, titular de jurisdição 

administrativa ou judicial; (ii) Processo em que se discuta a validade da norma no 

curso da Ação ou de forma incidental; (iii) Alegação de conflito real entre norma 

inferior e superior – de competência; (iv) Prejuízo para a parte, pois não há de se 

cogitar de nulidade sem dano real ou iminente; (v) A parte que alega o ilícito 

nomogenético (inconstitucionalidade, ilegalidade, nulidade...) não pode ter dado 

causa a ele, pois é vedado a qualquer pessoa se beneficiar da nulidade que tenha 

provocado ou, noutro dizer, tirar proveito da própria ilicitude. O que caracteriza a 

ilicitude é a antinomia (iii) e o prejuízo (iv e v) constatados da forma prevista pelo 

ordenamento (i e ii). 

Diversos nomes são utilizados para a ilicitude nomogenética, tais como 

inconstitucionalidade, ilegalidade, nulidade, anulabilidade, erro formal, erro material, 

erro de fato e erro de direito. De fato, o nome atribuído à ilicitude tem menor 

relevância do que os efeitos previstos pelo próprio sistema. A questão das 

consequências aparece com clareza nos atos anuláveis e nulos54: atos anuláveis 

não tratam diretamente do sujeito e procedimentos devidos, podem ser sanados e 

têm prazo certo para ser alegados em juízo, sob pena de preclusão. Atos nulos são 

aqueles que tratam do sujeito e procedimento devidos, e podem ser desconstituídos 

ao logo de todo o processo. 

A inconstitucionalidade e a ilegalidade tratam do veículo introdutor pela qual a 

norma foi posta no sistema. Pela questão da derivação hierárquica, toda ilegalidade 

atinge indiretamente a Constituição, logo o que temos é a possibilidade de 

ilegalidade direta (com ou sem respectiva inconstitucionalidade direta) e 

isoladamente a inconstitucionalidade direta. As consequências da 

inconstitucionalidade, incluindo a modulação de seus efeitos, não são objeto do 

trabalho. 

Já a do erro de fato e erro de direito fora tratado por Paulo de Barros 
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Carvalho55 ao tratar da norma de competência. O erro de direito (internormativo) 

ataca diretamente a norma de competência, é mais grave e não pode ser revisto. E 

o erro de fato (intranormativo) possibilita a revisão, conforme o art. 149 do CTN. 

E quanto ao erro formal e material, pretende-se que o erro seja material 

quando o conteúdo da norma é incompatível com a norma que lhe dá fundamento, e 

formal quando é editada por autoridade ou procedimento incompetente. No modelo 

de Tácio Lacerda Gama, teríamos erro formal nos casos “i” e “ii”, e material no caso 

“iii”. Contudo, nas palavras do autor: 

Ora, se forma e matéria estão vinculados pela competência, a forma 
viciada compromete a matéria e vice versa. Noutras palavras, é impróprio 
pensar num vicio exclusivamente formal ou material, pois, no direito 
positivo, forma e matéria se coimplicam. O que existe é a preponderância 
formal ou material, nunca a exclusividade56. 

A alegação de conflito de competência (ilicitude nomogenética) deve estar 

em todas as lides. Caracterizaremos, sucintamente, as consequências errôneas na 

criação de normas: 

Quadro 1. Ilicitude nomogenética 

Ilicitude 
nomogenética 

Antinomia Consequência Prazo para alegação 

Anulabilidade, 
Erro de fato 

 

Incompatibilidade 
intranormativa  

Pode ser 
sanada 
(nulidade 
relativa) 

Tem prazo certo para ser 
alegada em juízo, sob pena de 
preclusão 

Nulidade, Erro 
de direito 

Incompatibilidade 
internormativa 

Não pode ser 
sanada 
(nulidade 
absoluta) 

Pode ser alegada até o trânsito 
em julgado 

 

A diferença entre o que é sanável ou não, para Calmon de Passos57, é saber 

se ela repercutiu sobre os atos subsequentes, atingindo-os de modo a inviabilizar o 

prosseguimento do feito. Se é possível voltar a praticar o ato no procedimento, é 
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sanável. É o caso da Certidão de Dívida Ativa, como se lê no art. 59, §1 do Decreto-

Lei 70.235 58 . Calmon de Passos 59  afirma que a inadequação (atipicidade) do 

suposto, por si só, não acarreta a invalidade do ato, se a consequência 

objetivamente prevista pela norma ocorreu [mas] se essa consequência querida não 

foi alcançada, a invalidade se impõe. Se só há nulidade (em sentido amplo, que 

engloba também a anulabilidade) em havendo prejuízo, quando este se 

caracterizaria? 

Quando atinge o direito de uma das partes se defender, pois qualquer 

prejuízo que possa existir deve ser passível de alegação no processo que dá origem 

ao ato. No art. 59 da Lei 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal Federal), se lê: 

São nulos: I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; e II – os 

despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição 

do direito de defesa (grifos nossos). Com o fim do momento processual para a 

defesa, não há ato que possa continuar, viciando com isto todos os outros 

subsequentes. 

A ilicitude nomogenética afirma a incompatibilidade da norma de competência 

com a norma produzida. Para tanto, é necessário o pronunciamento de autoridade 

competente através de procedimento competente, a parte que a alega deve estar 

prejudicada e não pode ter dado causa a este prejuízo, beneficiando-se. 

A sanção à criação ilícita de norma é a nulidade, que pode ser absoluta 

(insanável) ou relativa (sanável). Será sanável se puder ser substituída, e insanável 

se não há tal possibilidade. 
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 A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam 

consequência. 
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 PASSOS, J. J. Calmon de. Esboço de uma teoria das nulidades aplicada às nulidades 
processuais. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 39. 
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2 – CRÉDITO, OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E SUAS FORMAS DE  

CONSTITUIÇÃO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98 

 

A polissemia do termo “crédito tributário” pode ser encontrada no sistema do 

direito positivo brasileiro com as seguintes 

 

2.1. OBRIGAÇÃO E CRÉDITO 

A polissemia do termo “crédito tributário” pode ser encontrada no sistema do 

direito positivo brasileiro com as seguintes significações60: elemento da obrigação 

tributária; lançamento; norma individual e concreta constituída por quem tem 

competência para fazê-lo; e crédito como quantia em dinheiro61. 

O crédito tributário surge no exato momento em que se instaura a obrigação 

tributária. Trata-se exatamente do oposto do que faz transparecer o Código 

Tributário Nacional. Partindo da teoria da “verdade por correspondência” e da 

distinção entre incidência e aplicação, o legislador faz crer que a obrigação surgiria 

apenas com a simples ocorrência do evento, ao passo que o crédito seria 

constituído pelo ato de lançamento. Daí ter incorrido no equívoco de separar o 

crédito da obrigação tributária. 

O crédito é o direito subjetivo de que é titular o sujeito ativo da relação 

jurídica. Contrapõe-se ao dever jurídico do sujeito passivo, de tal modo que um não 

pode existir sem o outro. Conceber a existência de uma obrigação sem crédito é 

suprimir um de seus elementos essenciais, pulverizando-a. Portanto, entre crédito e 

obrigação há uma relação de parte com o todo. 

O artigo 13962 do CTN, embora apresente uma leve inclinação no sentido da 

separação entre crédito e obrigação, não merece maiores críticas. O mesmo, 

entretanto, não se pode dizer acerca do artigo 140 63 . Este, enunciando que 
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 Utilizamos “significação” no sentido de (re)construção mental do significado a partir do contato com 

o suporte físico.  
61

 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 22ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 
429-435. 
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 Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta. 
63

 Art. 140. As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou as 
garantias ou os privilégios a ele atribuídos, ou que excluem sua exigibilidade não afetam a obrigação 
tributária que lhe deu origem. 
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eventuais modificações no crédito tributário, desde o seu nascimento até a sua 

extinção, não afetam o vínculo que lhe deu origem, foi além do necessário, pois a 

exclusão de sua exigibilidade (que equivale a sua extinção) implica o 

desaparecimento (extinção) da obrigação tributária. 

O artigo 14164, por sua vez, busca atender ao princípio da indisponibilidade 

do interesse público, dizendo que, salvo nas hipóteses expressamente autorizadas 

pela lei, o servidor público responsável não pode dispensar a exigência do crédito 

tributário líquido. De qualquer modo, melhor seria se estivesse assim redigido: O 

crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou se extingue, ou 

tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos 

quais não podem ser dispensadas a sua efetivação ou as respectivas garantias, sob 

pena de responsabilidade funcional, na forma da lei.  

A mensagem deôntica não atinge diretamente o comportamento regulado. 

Não se transita diretamente entre o mundo do “ser” e do “dever-ser”. É necessário 

um processo de positivação das normas jurídicas, que parte das normas gerais e 

abstratas, chegando às normas individuais e concretas. Sem isso, a ordem jurídica 

não se realiza de forma completa, nem está apta a promover alterações no âmbito 

da realidade social65. 

Ao contrário do que se imagina, a expedição de normas individuais e 

concretas não é da competência exclusiva dos agentes do Poder Público. É cada 

vez mais comum a criação de deveres instrumentais ou formais a cargo do sujeito 

passivo tendo por objeto a apuração do débito tributário. 

Quando a apuração do débito tributário for realizada pelo Poder Público, 

falaremos – de acordo com o quanto convencionada pela doutrina – em 

“lançamento”. Se, por outro lado, o for pelo particular, teremos o “autolançamento” 
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 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. 
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 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 22ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 
435-436. 
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ou lançamento por homologação e, se a composição for mista, nos termos do que 

dispõe do art. 14766, do CTN, teremos o lançamento por declaração. 

 

2.2. NATUREZA CONSTITUTIVA DO LANÇAMENTO 

Se a doutrina tradicional chega a considerar morta a discussão entre a 

natureza declaratória e constitutiva do lançamento (optando pela declaratória), com 

o giro linguístico torna-se inconcebível dizer que os “fatos” existem no mundo de 

forma independente. 

Expliquemos. Para os declarativistas é perfeitamente concebível a existência 

do fato, independente do utente. Isto é praticamente dizer que existe uma verdade 

absoluta, e que se em algum momento ela muda na história, é porque a 

humanidade não a conhecia direito. As coisas possuem existência, ainda que o ser 

humano não a reconheça. 

Não há dúvida que, hoje, o homem está no centro do mundo. E tudo o que 

existe no universo é o que o ser humano conhece em dado tempo histórico. E 

também não há dúvida que a verdade muda conforme o momento. Logo, não se 

pode dizer que as coisas ocorrem, mas sim que só ocorrem se o utente as verte em 

linguagem. 

Para os declarativistas, só se pode modificar o lançamento se for constatado 

erro no “fato” (evento). 

Para o mundo jurídico, o fato e o evento são distintos. Evento é tudo o que 

ocorre no mundo – e muitas coisas “acontecem no mundo”, e fato é o evento que 

relatamos em linguagem. O fato é que existe para o Direito. Se, no momento que 

transformamos o evento em linguagem, ele passa a existir, só podemos concluir que 

os fatos são, sempre, constitutivos. 

James Marins67, ao optar pela natureza declaratória, argumenta que: 

                                                           

66
  Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, 

quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações 
sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação. 
§ 1º A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a 
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado 
o lançamento. 
§ 2º Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela 
autoridade administrativa a que competir a revisão daquela. 
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Embora se possa argumentar que há um necessário hiato entre a 
realidade e a formalização e que, inclusive, pode vir a tornar-se 
definitivo um lançamento sem o respectivo evento, pensamos que o 
instituto do lançamento foi concebido com a finalidade de tão-
somente registrar a realidade de modo a declarar-lhe a existência e 
seus efeitos jurídicos, sempre com atenção ao princípio da verdade 
material. 

O que se percebe, nos declarativistas, é que viciam sua interpretação através 

da finalidade da norma. Em verdade, a atenção ao princípio da verdade material 

será motivo de alteração do lançamento, mas para isso deverá haver um 

procedimento específico para a desconstituição do ato-norma anterior. 

Pelos mesmos motivos contra argumentados pelo autor, ressaltamos que (e 

conforme as premissas analíticas) o lançamento pode existir até mesmo sem o 

respectivo evento, em desconformidade sígnica (não-correspondência entre a 

significação e o significado). 

Todos os autores estudados acreditam que o ato-norma administrativo de 

lançamento tributário não só declara, mas constitui o lançamento tributário. 

Não se deve imaginar que, por isso, o prazo prescricional corra a partir do 

momento  da ocorrência no mundo fenomênico da hipótese descrita no antecedente 

da norma geral e abstrata. Devemos lembrar, ainda, a diferença do tempo do fato 

para o tempo no fato. Ainda que o tempo de sua constituição (do fato) seja o 

momento em que aquele evento passa a existir (o fato se torna jurídico), o 

lançamento se reporta a uma data anterior, ou seja, há uma referência (no fato) à 

data do evento. 

A premissa da constituição através do lançamento influenciará sobremaneira 

quanto ao início do prazo prescricional e na anulabilidade do lançamento 

(desconstituição). 

Finalizando, a incidência da norma jurídica tributária sobre o fato econômico 

tem sempre um efeito constitutivo desse fato, na medida em que o reveste de 

conteúdo e significado juridicamente relevantes. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 

67
 MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro (Administrativo e Judicial). 8. ed. São 

Paulo: Dialética, 2015, p. 212. 
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2.3. ATO-FATO-NORMA DE LANÇAMENTO 

Eurico M. Diniz de Santi68 escreve, definindo lançamento: 

Lançamento tributário é o ato-norma administrativo que apresenta 
estrutura hipotético-condicional. Este associa à ocorrência do fato 
jurídico tributário (hipótese) uma relação jurídica intranormativa 
(conseqüência) que tem por termos o sujeito ativo e o sujeito 
passivo, e por objeto a obrigação deste em prestar a conduta de 
pagar quantia determinada pelo produto matemático da base de 
cálculo pela alíquota. 

Sobre a formação do ato-norma, Eurico Marcos Diniz de Santi69 ensina que 

são fatos necessários para o lançamento tributário: (i) o fato jurídico tributário ou 

motivo do ato; (ii) o fato jurídico objetivado em linguagem que se determina o 

montante do tributo devido e o sujeito passivo; (iii) o fato jurídico da notificação do 

sujeito passivo; e (iv) o fato jurídico do procedimento previsto para a produção do 

respectivo ato-norma, configurado pela ordenada sucessão temporal em que se 

deve dar os demais fatos jurídicos compositivos do suporte fático. Como o fato não 

pode ser jurídico sem norma, este surge da incidência de, respectivamente: (i) 

norma matriz do tributo; (ii) normas administrativas de organização e competência; 

(iii) normas administrativas que regulam a notificação; e (iv) normas administrativas 

que regulam o procedimento. 

Existe uma hipótese normativa da norma “Norma jurídica suficiente”, geral e 

abstrata, que prevê a criação do ato-norma administrativo, individual e concreto, que 

ante tal circunstância incide juridicizando o fato jurídico “Fato jurídico suficiente”. O 

ato-norma administrativo possui uma hipótese, aonde se verifica o conjunto dos 

quatro fatos jurígenos, e uma consequência, que é a relação jurídica tributária 

intranormativa que veicula a obrigação tributária. 

Como visto, toda “aplicação” expedida por autoridade competente, através de 

procedimento compentente, é norma. O que inclui os atos da Administração com 

função prescritiva, que criam um vínculo de permissão, obrigação ou proibição entre 
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 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Lançamento Tributário. 2. ed. rev. e ampl. – São Paulo: Max 

Limonad, 2001, p. 157. 
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 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Lançamento Tributário. 2. ed. rev. e ampl. – São Paulo: Max 
Limonad, 2001, p. 157. 
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o Estado e o Administrado. O lançamento, ato-norma administrativo que, a partir de 

um fato jurídico tributário, obriga o Administrado a pagar uma quantia em dinheiro à 

Administração, é uma norma individual e concreta. Paulo de Barros Carvalho70 

assim define o lançamento: 

Lançamento tributário é 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 conseqüente, 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. (os grifos não 
constam no original) 

O que o autor ressalta é que, para que a regra chegue às condutas 

intersubjetivas, é necessário um veículo introdutor fazer a inserção da norma. 

José Souto Maior Borges71 também deixa claro em seu estudo: 

Por outro lado, neste particular, a tradicional posição doutrinária mal 
dissimula sua origem no preconceito de que jurídica é só a norma geral e 
abstrata. Para essa doutrina o lançamento apenas aplica a norma 
tributária material ao caso concreto. Mas, como não há ato de aplicação 
sem a simultânea criação do Direito, também o lançamento cria norma 
jurídica, individual e concreta. (os grifos não constam no original) 

Tanto o ato administrativo do lançamento, quanto seu conteúdo, isto é, a 

norma de conduta por este introduzida, são normas jurídicas. Enquanto esta é 

individual e concreta, aquela é concreta e geral. Concreta porque sua hipótese se 

refere a um critério espacial e temporalmente delimitado, inclusive com a 

identificação da autoridade responsável por sua edição. Geral porque seu 

consequente revela o exercício de uma competência legislativa por um sujeito de 

direitos, cujo resultado deve ser observado por toda a coletividade. 

Todos os veículos introdutores de regras jurídicas são normas gerais e 

concretas. Daí a sua importância enquanto referencial na determinação da 

hierarquia do sistema, além de serem os instrumentos apropriados para inserir 

normas válidas no ordenamento. 
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CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 22ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 390. 
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BORGES, José Souto Maior. Lançamento Tributário. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 
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O lançamento decorre da incidência de duas normas gerais e abstratas: (i) a 

regra-matriz de incidência tributária e (ii) norma de competência que estabelece o 

procedimento/sujeito competente para a introdução deste conteúdo no sistema. 

Sua validade, portanto, está condicionada não apenas à observância das 

determinações da regra-matriz de incidência (matéria), mas também da norma de 

competência (sujeito, procedimento, tempo e espaço)72. 

O fato jurídico tributário é enunciado protocolar, denotativo, que relata a 

ocorrência de um evento, espacial e temporalmente determinado, a partir dos 

critérios de identificação previstos no antecedente da regra-matriz de incidência. Ao 

declarar essa ocorrência, o enunciado se constitui como fato. Justamente por isso, 

aplica-se ao fato jurídico tributário a legislação vigente ao tempo da ocorrência do 

evento. 

O mesmo não ocorre com proposição consequente. Nesta, tem-se um 

enunciado relacional que se volta ao futuro, instituindo uma relação jurídica de 

natureza patrimonial até então inexistente. Daí a sua natureza constitutiva, muito 

embora o consequente da norma individual e concreta resulte da eficácia jurídica do 

fato jurídico tributário, instaurando-se automática e infalivelmente, tão logo ocorra o 

relato do evento em linguagem jurídica competente. 

Por outro lado, é no consequente da norma jurídica que o direito efetivamente 

impõe a disciplina das condutas intersubjetivas. O antecedente, na verdade, não 

passa de mero pressuposto objetivo para a incidência daquele. Por isso, a norma 

individual e concreta introduzida pelo lançamento tem natureza nitidamente 

constitutiva de direitos e deveres subjetivos. 

O conteúdo do ato jurídico do lançamento é uma norma individual e concreta. 

Esta, por outro lado, também tem seu conteúdo devidamente delimitado: a indicação 

do fato jurídico tributário e instituir a obrigação tributária. 

Ao mesmo tempo, as decisões administrativas ou judiciais que declaram a 

não-ocorrência do fato jurídico tributário e, consequentemente, a inexistência da 

relação jurídica tributária, ao contrário do que determina o direito positivo de outros 
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 GAMA, Tacio Lacerda. Competência tributária: fundamentos para uma teoria da nulidade. São 

Paulo: Noeses, 2009, p.219-263. 
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países, não são atos de lançamento. Constituem, na verdade, atos (administrativos 

ou judiciais) desconstitutivos (de negação) do fato jurídico tributário. 

 

2.4. LANÇAMENTO: ATO OU PROCEDIMENTO? 

O lançamento como procedimento administrativo constitui-se no conjunto de 

atos tendentes a identificar a ocorrência de fatos jurídicos descritores de eventos 

típicos, causa da obrigação de pagar tributos. (ex: início de fiscalização, intimações, 

análise da documentação emitida pelo contribuinte etc.) 

Dentre os diversos sentidos do termo “lançamento”, o CTN, em seu artigo 

142 73 , optou por aquele que o concebe como um procedimento administrativo 

vinculado.  Neste mesmo artigo, repete-se a imprópria separação entre crédito e 

obrigação. O legislador pretendeu dizer que o exercício do direito subjetivo (crédito) 

já existente seria dependente de procedimentos administrativos ulteriores. Porém, 

cometeu desatinos lógico-jurídicos inadmissíveis. 

Ao mesmo tempo, o legislador do CTN ressalta que vinculado seria apenas a 

atividade e não o ato lançamento. “Vinculado é o processo, não o produto. É o ato-

fato, não o ato-norma que, uma vez expedido, ingressa no sistema como uma regra-

jurídica qualquer, apenas discriminada em função do instrumento que a introduz no 

conjunto”74.  

O dilema “ato ou procedimento”, em última análise, acaba por se converter 

em um trilema “ato, procedimento ou ambos”. Fato é que “lançamento” é um 

vocábulo ambíguo. Pode designar, a um só tempo, o processo de determinação do 

sujeito passivo e liquidação da dívida tributária, assim como a norma individual e 

concreta, veiculada pelo “ato de lançamento”. Daí a necessidade de se indicar o 

sentido em que o termo está sendo empregado, o que, infelizmente, não se pode 

esperar do legislador tributário. 
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 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo 

lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato 
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo 
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de 
responsabilidade funcional. 
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 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 22ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 442. 
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O CTN, em seu art. 142, refere-se a “lançamento” enquanto “processo” (o 

procedimento administrativo tendente a verificar...). A doutrina, mais preocupara 

com a querela fradesca (Becker) da natureza constitutiva ou declaratória do 

lançamento, acompanhou a diretiva encontrada no direito positivo.  

Assim, o termo lançamento pode indicar tanto o conjunto ordenado de atos 

administrativos e termos que evoluem, unitariamente, para a consecução de ato 

específico, que é sua finalidade (ex: procedimento administrativo tributário, 

procedimento de consulta); quanto qualquer atividade físico-material e intelectual 

para produção de ato jurídico administrativo (ex: o enquadramento da norma ao fato 

por agente administrativo com a redação de um ato jurídico administrativo) 

Amílcar de Araújo Falcão, Geraldo Ataliba e Alberto Xavier entendem que se 

trata de um ato administrativo, ao passo que Alfredo Augusto Becker, Antonio de 

Sampaio Dória e Ruy Barbosa Nogueira insistem na tese da natureza 

procedimental75. 

Ao buscar definição do conceito de lançamento, JOSÉ SOUTO MAIOR 

BORGES76 assevera que a polivalência de acepções do instituto resta evidenciado 

na distinção entre dois sentidos geralmente confundidos pela doutrina tradicional. 

Dessa forma, deve-se distinguir, no lançamento, (i) o ato ou procedimento de 

criação normativa através dos quais é posta uma norma individual e concreta, 

inovando ordenamento jurídico, e (ii) a própria norma instituída por esse ato ou 

procedimento. O termo exprime além do ato ou procedimento determinado, o 

produto jurídico destes, ou seja, a consequência imputada pelo ordenamento 

jurídico tributário, principalmente o artigo 142 do CTN, norma de graduação superior 

ao lançamento, considerado como o seu suporte jurídico/ fundamento de validade. A 

produção de efeitos jurídicos pelo lançamento consiste, pois, numa norma ou em 

normas criadas de acordo com o respectivo procedimento administrativo.  

Essa problemática também é agravada pela indeterminação semântica das 

próprias palavras “procedimento” e “ato”. “Como providência epistemológica de bom 

alcance, podemos tomar ‘procedimento’ como atividade, como processo de 
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 Cf. CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 22ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 
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 BORGES, José Souto Maior. Lançamento tributário. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 122-123. 
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preparação, e ‘ato’ como o produto final, composto por enunciados de teor 

prescritivo, consubstanciados num documento que passa a integrar o sistema do 

direito positivo”.  

Por fim, convém lembrar que, segundo Fabio Fanucchi 77e Alcides Jorge 

Costa78, o lançamento seria um ônus que a lei impõe ao Estado para que este 

possa exercitar seu direito. Entretanto, tal tese não pode ser aceita, pois a figura do 

ônus só tem cabimento na plataforma dos direitos disponíveis, e o lançamento é 

obrigatório e vinculado, sob pena de responsabilidade funcional do agente. 

Igualmente improcedente é a doutrina do lançamento como condição legal ao 

nascimento ou eficácia da obrigação tributária. Afinal, nos termos do artigo 11779 do 

Código Civil, a condição imposta pela lei não é verdadeira condição.  

Domínios por vezes obscuros em razão da falta de um instrumental científico 

apropriado encontrou na teoria dos atos administrativos uma solução eficiente. A 

doutrina do lançamento teria sofrido inquestionável progresso caso tivesse sido 

estudada sob a perspectiva dos atos administrativos, a partir da qual constrói Paulo 

de Barros Carvalho80 a seguinte definição: 

Lançamento tributário é 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.  

Ao contrário do que prescreve o artigo 142 do CTN, o lançamento é um ato 

administrativo. Não se trata de um procedimento, embora, por vezes, dele resulte. 

Além disso, esse procedimento, prévio e preparatório, não integra seus 
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 FANUCCHI, Fábio, Curso de Direito Tributário. 4. Ed. Resenha Tributária, 1976, p. 139. 
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 COSTA, Alcides Jorge. Contribuição ao Estudo da Obrigação Tributária. São Paulo, IBDT: 2003, p. 

27. 
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 Art. 117. Salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o 
representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo. 
Parágrafo único. Para esse efeito, tem-se como celebrado pelo representante o negócio realizado 
por aquele em quem os poderes houverem sido subestabelecidos. 
80

 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 22ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 458. 
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pressupostos essenciais, sendo certo que, em alguns casos, chega a ser 

prescindível. 

O lançamento, a partir da definição adrede adotada, é um ato administrativo 

simples, porque resulta da manifestação de vontade de um único órgão. Pode ser 

constitutivo, sempre que criar uma relação jurídica nova, ou modificativo, quando 

emitido em substituição ao “autolançamento” do sujeito passivo. Por outro lado, 

também se trata de um ato administrativo vinculado, isto é, da classe daqueles em 

que o agente administrativo está estritamente subordinado aos ditames da lei, 

devendo aplicá-la com pouca margem para apreciação subjetiva. 

Assim sendo, introduzir uma norma individual e concreta no ordenamento 

jurídico brasileiro é o objeto ou conteúdo do ato administrativo do lançamento. 

Norma esta que, para ser regularmente introduzida, deve guardar subsunção à 

norma geral e abstrata instituidora do gravame. Graças a esse processo, o direito se 

realiza de forma completa, disciplinando de forma plena as condutas intersubjetivas. 

No antecedente da norma individual e concreta introduzida pelo ato 

administrativo do lançamento estará o fato jurídico tributário, vale dizer, o enunciado 

protocolar ou denotativo, contendo o relato, com verbo no passado, em linguagem 

jurídica competente de um evento do plano social, espacial e temporalmente 

determinado, que apresente todos os critérios de identificação previstos na hipótese 

da norma geral e abstrata. Tal enunciado constitui o motivo ou pressuposto do ato 

de lançamento. 

Constituído o fato jurídico tributário (fato-causa), instaura-se, por imputação 

normativa, a obrigação tributária (fato-efeito). Porém, para que isso ocorra, é 

necessária a formalização do vínculo, mediante a indicação, em linguagem jurídica 

competente, dos sujeitos ativo e passivo e a determinação do quantum debeatur¸ 

pela conjugação da base de cálculo e da alíquota. Nesse sentido, Paulo de Barros 

Carvalho81 esclarece: 

Resumimos, para deixar patente que o lançamento tributário é ato jurídico 
administrativo que põe no ordenamento u’a norma individual e concreta: 
no antecedente, o relato do evento tributário, estabelecendo-o como fato; 
no consequente, a prescrição do vínculo que nasce unido dois sujeitos em 
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torno de uma prestação pecuniária. Visto na sua integralidade, apresenta 
caráter declaratório do fato  constitutivo da relação, ainda que possamos 
rematar que o “declaratório do fato” representa sua própria composição no 
plano das objetividades, aparecendo exatamente assim para o 
conhecimento jurídico.  

Os conceitos de lançamento encontrados na doutrina e na legislação 

tributária (artigo 142 do CTN) não dão importância àquela que se reputa a função 

mais importante desse ato administrativo: fixar os termos da exigibilidade do crédito 

tributário. Sem ela não seria possível saber o momento ou prazo em que a 

obrigação deve ser cumprida, nem as consequências daí advindas, tais como a 

incidência dos preceitos sancionatórios. 

Lançamento e auto de infração são atos administrativos introdutores de 

normas individuais e concretas. Porém, enquanto o primeiro introduz uma regra 

tributária, o segundo veicula uma norma sancionatória.  

Esclarece Paulo de Barros Carvalho82: 

Aquilo que permite distinguir a norma sancionatória, em presença da 
regra tributária, é precisamente o exame do suposto. Naquela, 
sancionatória, temos um dever estabelecido no consequente de 
norma tributária. Neste, um fato lícito, em que não encontraremos a 
violação de qualquer preceito, simplesmente uma alteração no 
mundo social a que o direito atribui valoração positiva.  

No entanto, sob a designação “auto de infração”, na prática, acaba-se por 

praticar dois atos administrativos distintos: um de lançamento e outro de infração. 

Tal circunstância, todavia, não afeta a natureza jurídica de cada uma destas figuras. 

 

2.5. PROVISORIEDADE DO LANÇAMENTO 

Os atos administrativos, segundo a doutrina tradicional, apresentam quatro 

atributos: a) presunção de legitimidade; b) exigibilidade; c) imperatividade; e d) 

executoriedade83. No lançamento, porém, apenas os dois primeiros estão presentes. 

Até prova em contrário, o lançamento é presumidamente válido e autentico. 

Deve ser observado, até a expedido um ato desconstitutivo. Ao mesmo tempo, tão 

logo ocorra a intimação do administrado, o crédito nele formalizado passa a ser 
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exigível. Desse modo, havendo inadimplemento da obrigação, a autoridade 

competente estará autorizada a expedir outro ato de natureza sancionatória (multa). 

Por outro lado, como a autoridade competente está sempre vinculada aos 

ditames da lei, não podendo gravar a conduta do administrado de modo unilateral, o 

lançamento não tem a nota da imperatividade. E o mesmo pode-se dizer da 

executoriedade, uma vez que o ato jurídico do lançamento não permite a satisfação 

da pretensão impositiva senão mediante sua dedução perante o órgão do Poder 

Judiciário competente. 

Não tem procedência a distinção doutrinária entre lançamento provisório e 

definitivo. A possibilidade de modificação não é critério hábil para afastar a 

definitividade do lançamento. Do contrário, tudo no direito seria provisório.  

Ressalva deve ser feita com relação à súmula vinculante n. 2484, que, ao 

determinar o início da fluência da pretensão punitiva para os crimes previstos no 

artigo 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90 somente após o lançamento definitivo do 

recurso. 

Vale observar o adjetivo “definitiva” no art. 174 do CTN: “a ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco anos), contados da data da sua 

constituição definitiva”. (grifos nossos). A “definitividade” não se presta para 

qualificar normas jurídicas, pois é relativa. Depende de outras normas que 

interagem na trama do sistema normativo, que é dinâmico. O ato-norma de 

lançamento é válido até que outra norma jurídica lhe retire a juridicidade. Não é a 

susceptibilidade à impugnação que torna “definitivo” o lançamento, mas sim o 

momento efetivo do ingresso do ato-norma de lançamento como norma válida. 

 

2.6. ANULAÇÃO DO LANÇAMENTO 

A próxima etapa após a efetivação do ato administrativo do lançamento é o 

seu confronto com a ordem jurídica vigente. Verificada a sua compatibilidade com 

as regras jurídicas pertinentes, o lançamento (que até então gozava apenas de 

                                                           

84
 Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 

8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo. BRASIL. Súmula vinculante n. 24. Plenário. 
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presunção de validade) é tido como válido. Do contrário, poderá ser declarado nulo 

ou anulável. 

A nulidade pode resultar a inexistência do motivo do ato (quando não ocorreu 

o fato jurídico tributário) ou indicação equivocada do sujeito passivo da obrigação 

tributária. O vício, ao contrário da simples anulabilidade, é tão grave que 

compromete integralmente o ato administrativo. Por isso, a declaração de nulidade 

opera efeitos ex tunc (retroativos até data da ocorrência do evento). Na anulação o 

vício não é profundo e demanda comprovação em processo administrativo 

contraditório. Seu reconhecimento opera efeitos ex nunc (a partir da data da 

declaração). 

Ao contrário do que tem sustentado parte da doutrina, a nulidade não se 

equipara à inexistência. Não há como se desconsiderar integralmente um ato 

administrativo nulo, pois a Ciência do Direito não possui recursos técnicos capazes 

de “apagar” os fatos jurídicos e materiais que, efetivamente, decorrem do ato 

declarado nulo. 

Há, também, os atos irregulares, que apresentam vícios praticamente 

irrelevantes. Nesses casos, por força do princípio da economia do procedimento, o 

direito positivo permite que a retificação do ato seja levada a efeito pela própria 

Administração. 

Por outro lado, convém ressaltar que não é correto se referir a revogação de 

lançamento. Afinal, esta pressupõe um juízo de conveniência e oportunidade, 

próprio dos atos discricionários e, portanto, incompatível com a natureza vinculada 

do lançamento. Desse modo, deve-se falar em anulação do lançamento. 

Nos termos do artigo 14585 do CTN, o lançamento regularmente notificado ao 

sujeito passivo somente poderá ser alterado em razão de (i) impugnação do sujeito 

passivo, (ii) recurso de ofício ou (iii) iniciativa de ofício da autoridade administrativa, 
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I - impugnação do sujeito passivo; 
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III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149. 
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nas hipóteses do artigo 14986.  Em se tratando de revisão por parte da Fazenda 

Pública, o prazo decadencial de 5 (cinco) anos deverá ser observado (parágrafo 

único).  Além disso, por força do art. 146 do CTN, entende-se que tal revisão, caso 

motivada em mudança de critério jurídico, não pode implicar a majoração do tributo. 

Limite, este, que não se aplica nos casos de erro de fato. 

Sendo o lançamento um ato administrativo, descabe a classificação 

encontrada no CTN, em (a) lançamento direto, ou por ofício (p. ex.: IPTU), (b) misto, 

ou por declaração, e (c) por homologação (p. ex.: IR, ICMS e Contribuições 

Previdenciárias). Isso porque se assenta em circunstância estranha à composição 

intrínseca do ato, que é o índice de colaboração do administrado: no lançamento de 

ofício a participação seria inexistente, no por declaração, haveria participação de 

ambos, e no por homologação a participação seria quase que exclusivamente do 

contribuinte (o fisco apenas homologaria os atos por ele praticados). 

O artigo 142 do CTN, em sua parte final, contém dois aspectos negativos no 

estudo do lançamento. O primeiro aspecto está na confusão, já apontada, entre o 

ato de aplicação da regra-matriz de incidência tributária e o ato de aplicação das 

normas sancionatórias. O segundo deriva do verbo “propor”, que leva a crer que a 

autoridade administrativa responsável pelo lançamento apenas pode aplicar a 
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 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes 

casos: 
I - quando a lei assim o determine; 
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação 
tributária; 
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exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte; 
 VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, 
que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária; 
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, 
fraude ou simulação; 
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento 
anterior; 
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da 
autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial. 
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da 
Fazenda Pública. 
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norma relativa ao tributo. Em relação às normas sancionadoras, a este caberia 

apenas propor sua aplicação, o que se trata de um entendimento equivocado. 

Os artigos 14387 e 14488 estabelecem, respectivamente, que a conversão de 

moeda estrangeira e a legislação aplicável devem se reportar à data da ocorrência 

do evento. Por outro lado, nos termos dos §§ 1° e 2° do art. 144, a legislação 

relativa aos instrumentais de fiscalização e apuração do crédito tributário também 

são aplicáveis aos eventos ocorridos antes do termo inicial de sua vigência, salvo 

quando se trate de preceitos que aumentem as garantias ou privilégios do crédito 

tributário, em relação à atribuição de responsabilidade a terceiro, ou impostos 

lançados por períodos certos de tempo. Neste último caso, o CTN prevê que a lei 

deve fixar expressamente a data em que se considera ocorrido o evento tributário. 

Todavia, trata-se de uma ressalva que deve ser afastada, pois toda hipótese de 

incidência tributária apresenta um critério temporal. 

O artigo 150, § 1° 89 , trata do chamado “lançamento por homologação”, 

prevendo que o pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo 

extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento. 

Todavia, o artigo estabelece um mero preceito de fiscalização do ato de introdução 

da norma individual e concreta a cargo do contribuinte. Fiscalização, esta, que 

deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) anos da ocorrência do evento, previsto no § 4.° 

do artigo. No caso de comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, 
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 Art. 143. Salvo disposição de lei em contrário, quando o valor tributário esteja expresso em moeda 

estrangeira, no lançamento far-se-á sua conversão em moeda nacional ao câmbio do dia da 
ocorrência do fato gerador da obrigação. 
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 Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se 
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. 
 § 1º Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da 
obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os 
poderes de investigação das autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias 
ou privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a 
terceiros. 
 § 2º O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de tempo, 
desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se considera ocorrido. 
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 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao 
sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, 
opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida 
pelo obrigado, expressamente a homologa. 
§ 1º O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição 
resolutória da ulterior homologação ao lançamento. 
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entende-se que o prazo também será de 5 (cinco), contados, porém, do primeiro dia 

do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido levado a efeito. 

No chamado “lançamento por homologação”, a lei confere ao próprio 

contribuinte a competência para constituir o fato jurídico e a obrigação jurídico-

tributária dele decorrente, sem qualquer interferência do Poder Público. O ato 

homologatório exercido pela Fazenda (“extinguindo definitivamente o débito 

tributário”) não passa de um ato de fiscalização do “autolançamento” realizado pelo 

contribuinte – ou preclusão do direito de revisar, promovendo o Fisco o lançamento 

ex officio suplementar90. 

Para a construção da norma individual e concreta é necessário que o 

contribuinte utilize-se de um documento especificamente previsto em lei para tal fim. 

Além disso, dentro do processo comunicacional do direito, deve remeter esse 

documento à análise do poder tributante. É nesse instante que a norma criada pelo 

sujeito passivo ingressa no sistema. 

 

2.7. NOSSA DEFINIÇÃO DE LANÇAMENTO 

Adotamos, para o presente estudo, a definição de lançamento estruturado por 

Marina Vieira de Figueiredo, assim definido: 

Ato administrativo consubstanciado numa norma geral e concreta 
que tem como conteúdo outra norma – esta individual e concreta – 
que relata, no seu antecedente, um evento que preenche as 
características descritas na hipótese da regra-matriz de incidência 
tributária e, no consequente, prevê uma relação jurídica obrigacional, 
igualmente prescrita no consequente daquela norma. De forma mais 
direta: 

(i) O que é? Um ato (no sentido de norma geral e concreta) 
administrativo. 

(ii) Quem é competente para realizá-lo? A autoridade administrativa. 

(iii) Qual sua finalidade? Introduzir no sistema uma norma individual 
e concreta que constitui uma relação jurídica tributária (da qual o 
crédito tributário é integrante constitutivo)91. 
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Temos, assim, como lançamento o ato derivado exclusivamente da 

autoridade administrativa, não podendo predicá-lo ao ato praticado pelo contribuinte 

que muito embora esteja apto a produzir linguagem competente para constituir 

crédito tributário – norma do contribuinte – não pode ser confundida com o ato de 

lançamento. 

O que o contribuinte promove, nas palavras de Paulo de Barros Carvalho, é 

“mero disfarce que o direito positivo criou para atender ao capricho de não 

reconhecer, na atividade do sujeito passivo, o mesmo ato que costuma celebrar, de 

aplicação da norma geral e abstrata para o caso concreto”92. 

Tal premissa necessita ser firmada, pois passaremos a analisar nova 

possibilidade de constituição do crédito tributário, só que diferente das hipóteses 

acima, pois autoriza pessoa alheia aos sujeitos da relação de direito material, nem 

credor, tão pouco devedor, a saber: o juiz do trabalho nas sentenças condenatórias 

que proferir ou nos acordos que homologar. 
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3 – O CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO PELO JUIZ DO TRABALHO – 

REVISÃO DA EXPRESSÃO “MODALIDADES DE LANÇAMENTO” 

Tendo por escopo obter uma melhor compreensão do tema, apresentaremos 

breve histórico acerca da nova competência conferida à Justiça do Trabalho da 

cobrança das contribuições previdenciárias decorrentes das decisões provenientes 

de sentenças condenatórias e acordos homologados.  

O capítulo levantará as principais indagações a respeito da 

constitucionalidade do instituto da execução de ofício das contribuições 

previdenciárias na Justiça do Trabalho, bem como a natureza jurídica do crédito 

constituído neste ambiente jurídico deveras peculiar ao sistema jurídico tributário 

então vigente. 

 

3.1. PANORAMA JURÍDICO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N° 

20/1998 

 

O panorama jurídico adrede delineado tinha plena aplicação até o advento da 

Emenda n. 20, de 15 de dezembro de 1998, haja vista o acréscimo de mais um 

patamar na edificação constitucional93 que afetou significativamente a competência 

para a constituição dos créditos tributários: notadamente, a das contribuições 

previdenciárias. 

Antes, porém, de tratarmos da alteração constitucional, mostra-se importante 

alinhavar a evolução legislativa da matéria que deu azo às atuais regras sobre o 

assunto. 

Tão logo a vigente Constituição Federal passou a produzir seu efeitos, fora 

editada a Lei n. 7.787/1989, dispondo em seu art. 12 que, nos casos de extinção de 

processos trabalhistas de qualquer natureza, inclusive a decorrente de acordo entre 

as partes, de que resultar pagamento de vencimentos, remuneração, salário e 

outros ganhos habituais do trabalhador, o recolhimento das contribuições devidas à 
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Previdência Social seria efetuado in continenti – a autoridade judiciária velará pelo 

fiel cumprimento de tal proceder94. 

A expressão in continenti empregada no citado artigo, muito embora aludisse 

à observância de um recolhimento sem demora95, não estabelecia prazo a ser 

observado pelo magistrado, nem os atos que deveriam ser observados.  

Não se tratava, ainda, de competência judicial, pois em caso de 

descumprimento de recolhimento, concernia ao Juiz do Trabalho apenas notificar à 

administração pública para que esta tomasse as providências cabíveis, sem dever 

do magistrado de adotar qualquer posicionamento sobre a conformidade de 

eventual recolhimento96.  

A fim de dirimir as dúvidas geradas com o advento da citada lei, a 

Corregedoria-Geral do TST editou em 20 de fevereiro de 1990 o Provimento n. 1, 

(revogado pelo Provimento CG n. 1/2002), determinando medidas a para alcançar a 

demonstração, pelos contribuintes/devedores de parcelas trabalhistas cuja 

satisfação tenha sido imposta por provimento judicial, do recolhimento das 

importâncias pertinentes devidas à Previdência Social, isto quando da satisfação 

dos débitos e visando à extinção do processo que os originou. 

Os comprovantes de recolhimento dos tributos adrede referidos deveriam ser 

encaminhados com cópia da sentença para a Procuradoria do IAPAS97, facilitando a 

atuação do órgão da administração pública e incumbido à época da correta 

observância da legislação tributária – o Provimento n. 1/1990 do TST, nos 

considerandos, deixava expresso que cumpria “a Justiça diversa o julgamento de 

controvérsias que envolvam matéria previdenciária”.  

 Na redação original dos artigos 43 e 44 98  da Lei n. 8.212/1991, houve 

apenas o reforço do conteúdo do artigo 12, da Lei n. 7.787/1989. 
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95

 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da seguridade social. 32ª Ed. São Paulo: Atlas, 2012.p.254. 
96

 GONÇALVES, Odonel Urbano. Seguridade social comentada. São Paulo: LTr, 1997.p.55. 
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 Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, órgão que após sua 
fusão com o INPS (Instituto Nacional de Previdência Social), através da Lei n. 8.029,de 12 de abril de 
1990, deu origem ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). 
98

 Lei n. 8.212/1991: 
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Dada a falta de prazo ou mesmo sanção direcionados ao magistrado por 

ocasião do dever de comprovação do recolhimento das contribuições 

previdenciárias, houve alteração no artigo 43, da Lei n. 8.212/1991, através da Lei n. 

8.620, de 5 de janeiro de 1993, e que trazia a seguinte redação: 

Art. 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de 
direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o juiz, 
sob pena de responsabilidade, determinará o imediato recolhimento 
das importâncias devidas à Seguridade Social.  

Nota-se o acréscimo da responsabilidade pessoal do magistrado, tornando 

mais incisiva a ordem de comunicar ao órgão competente para apurar os 

pagamentos realizados pelo contribuinte, ou para realizar o lançamento, caso não 

houvesse recolhimento, e que restou delineada no artigo 44 da lei adrede referida, 

com a alteração também trazida pela Lei n. 8.620/199399. 

Comentando tais alterações legislativas João Orestes Dalazen opôs 

resistência aos novos mandamentos legais, sob a argumentação de 

incompatibilidade material da Justiça do Trabalho, cabendo, na sua opinião, a outro 

ramo do direito equacionar tais lides100. 

Cumpre esclarecer que as alterações em nível legal e infralegal não versam 

sobre competência judicial, mas apenas de desempenho da função diretória do juiz, 

para que tal possa zelar pelo desenvolvimento do processo com o rigoroso 

cumprimento da lei, de modo que tais alterações apenas traziam mais hipóteses aos 

deveres já insculpidos no artigo 125, do CPC101 e artigo 35, I, da Lei Complementar 

n. 35/1979102 – a LOMAN.    

                                                                                                                                                                                     
 

Art. 43. Em caso de extinção de processos trabalhistas de qualquer natureza, inclusive a decorrente 
de acordo entre as partes, de que resultar pagamento de remuneração ao segurado, o recolhimento 
das contribuições devidas à Seguridade Social será efetuado incontinenti. 
Art. 44. A autoridade judiciária exigirá a comprovação do fiel cumprimento ao disposto no artigo 
anterior. 
99

 Lei n. 8.212/1991: 
Art. 44. A autoridade judiciária velará pelo fiel cumprimento do disposto no artigo anterior, inclusive 
fazendo expedir notificação ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, dando-lhe ciência dos 
termos da sentença ou do acordo celebrado. 
100

 DALAZEN, João Orestes. Competência material da Justiça do Trabalho. São Paulo, LTr, 1994. p. 
146-147. 
101

 Lei n. 5.869/1973: 
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 Diante das dúvidas trazidas pelas alterações nos artigos 43 e 44 da Lei 

n.8.212/1991, poucos meses após a edição do dispositivo alterador Lei n. 

8.620/1993, a Corregedoria Geral do TST publicou Provimento n. 2, de 27 de agosto 

de 1993, que dentre os procedimentos que estabelecia, determinava: 

Art. 8º Extinto o processo judiciário, a Secretaria da Junta, antes de 
remeter os autos ao arquivo, verificará a efetivação, pelo 
demandado, do recolhimento das contribuições previdenciárias, de 
que trata este Provimento. 
§ 1º Verificado o desatendimento da obrigação legal, ou na dúvida 
sobre o correto recolhimento dos valores devidos, o Diretor de 
Secretaria encaminhará ao órgão competente, indicado pela 
Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro 
Social - INSS - relação dos processos, com indicação do número e 
identificação das partes, conforme modelo anexo. 
§ 2º Tais processos permanecerão na secretaria da Junta pelo prazo 
de 30 (trinta) dias, para que o INSS, através de seus fiscais, levante 
os débitos e tome as providências que entender cabíveis.  
(...) 
Art. 10 Não poderá ser controvertida perante a Justiça do 
Trabalho qualquer pretensão alusiva às obrigações do 
demandado pertinentes às contribuições previdenciárias, 
ressalvada a definição da natureza jurídica das parcelas devidas ao 
empregado e a correspondente incidência do desconto da 
contribuição previdenciária. (grifos não constantes  do original) 

 

Importante notar que o provimento deixa claro aos magistrados que o dever 

de calcular e informar valor das contribuições previdenciárias e, por conseguinte, 

seu recolhimento, competia ao demandado, através de lançamento por 

homologação, constituindo e extinguindo, pelo pagamento, os créditos tributários 

derivados de sentenças trabalhistas. Eventuais questionamentos quanto à 

incidência tributária seriam resolvidos pelo INSS103.  

                                                                                                                                                                                     
 

Art. 125. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, competindo-lhe: 
I - assegurar às partes igualdade de tratamento; 
II - velar pela rápida solução do litígio; 
III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da Justiça; 
IV - tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes. 
102

 Lei Complementar n. 35/1979: 
Art. 35 - São deveres do magistrado: 
I - Cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os 
atos de ofício; 
103

 “Antes de tais inovações, competia ao juiz do trabalho oficiar ao INSS (órgão naquela ocasião 
responsável pela fiscalização e arrecadação das contribuições previdenciárias) caso não houvesse o 
pagamento das contribuições devidas. Cabia ao INSS, portanto, na qualidade de sujeito ativo 
tributário, constituir os respectivos créditos mediante lançamento tributário o proceder à sua 
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O artigo 10 supra deixa expresso que as discussões judiciais derivadas das 

contribuições previdenciárias não poderiam ser processadas perante a Justiça do 

Trabalho104. 

A administração pública também possuía ampla regulamentação para 

uniformizar e orientar os procedimentos na constituição e revisão de créditos 

previdenciários constituídos no âmbito da Justiça do Trabalho, endereçada a 

auditores fiscais e procuradores105.  

Em que pese o alto volume de regulação sobre a matéria, parte significativa 

dos magistrados fazia ouvidos moucos ao recolhimento das contribuições 

previdenciárias, sem que houvesse a responsabilização pessoal prevista na 

alteração trazida pela Lei n. 8.620/1993, como relata Sérgio Pinto Martins106, ao 

relatar que “na prática, não tenho conhecimento de nenhum juiz que foi 

responsabilizado pelo fato de não determinar a expedição de ofício à União (...)”.  

A baixa eficiência arrecadatória do modelo adotado trazia prejuízo à 

previdência social, restando alijada de parte significativa de sua fonte de 

financiamento, o que deu azo à apresentação, em 28 de março de 1995, do PEC 

33, que deu origem à Emenda Constitucional n. 20, de 15 de dezembro de 1998, 

acrescendo o parágrafo terceiro ao artigo 114, da Constituição Federal, alterando a 

competência da Justiça do Trabalho, e modificando drasticamente a forma como a 

doutrina vinha disciplinando a constituição do crédito tributário nos último 33 anos. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 

execução perante a Justiça Federal.”(TOMÉ, Fabiana del Padre. Inconstitucionalidade da execução 
de contribuições previdenciárias pela justiça do trabalho. In: Revista de Direito Tributário, n. 112. São 
Paulo: Malheiros, 2011.p. 93.) 
104

 MARTINS, Sérgio Pinto. Execução da contribuição previdenciária na justiça do trabalho. São 
Paulo: Editora Atlas, 2013.p. 4. 
105

 Tratam-se dos seguintes instrumentos infralegais: Ordem de Serviço IAPAS/SAF n. 91/1985, 
Ordem de Serviço INSS/DAF n. 92/1993, Ordem de Serviço Conjunta DAF/DSS n. 66/1997, 
Instrução Normativa n. 12/1998, Instrução Normativa n. 70/2002, Instrução Normativa n. 71/2002, 
Instrução Normativa n. 100/2003, Instrução Normativa n. 3/2005 e Instrução Normativa n. 971/2009 
(ainda vigente). 
106

 MARTINS, Sérgio Pinto. Execução da contribuição previdenciária na justiça do trabalho. São 
Paulo: Editora Atlas, 2013.p. 97. 
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3.2. ALTERAÇÕES ADVINDAS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 

45/04 

 

A Constituição Federal confere grande importância à seguridade social, tendo 

por objetivo, dentre outros, a equidade na forma de participação no custeio e a 

diversidade da base de financiamento bem como que a seguridade social sendo 

financiada por toda sociedade 107 , tendo seu conjunto de  integrado de ações 

indicado no artigo 194108, e organizada sob a forma de regime geral, de caráter 

contributivo e de filiação obrigatória , estanciadaanciada em ações que visem a 

proteção da pessoa em situações de risco social, como dispõe o artigo 201109. 

O legislador constituinte reformador 110 , buscando instrumentalizar tais 

valores, houve por bem, em alteração constitucional promovida em 1998, através da 

                                                           

107
 PAULSEN, Leandro. Contribuições: custeio da seguridade social. Porto Alegre, Livraria do 

Advogado, 2007. p. 15. 
108

 CF: Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 
Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência 
e à assistência social. 
Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com 
base nos seguintes objetivos: 
I - universalidade da cobertura e do atendimento; 
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; 
III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; 
IV - irredutibilidade do valor dos benefícios; 
V - eqüidade na forma de participação no custeio; 
VI - diversidade da base de financiamento; 
VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com 
participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos 
colegiados. 
109

 CF: Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter 
contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 
atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
II - proteção à maternidade, especialmente à gestante; (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 1998) 
III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998) 
IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, 
observado o disposto no § 2º (...) 
110

 “Considerando a existência de duas categorias do Poder Constituinte, quais sejam, originário e 
derivado, e sabendo-se que enquanto o Poder Constituinte Originário é juridicamente livre, ilimitado e 
invinculável, o Poder Constituinte Derivado apresenta-se limitado pelo constituinte originário, é 
necessário efetuarmos atenta análise acerca das limitações impostas ao Poder de Reforma.” TOMÉ, 
Fabiana del Padre. Inconstitucionalidade da execução de contribuições previdenciárias pela justiça 
do trabalho. In: Revista de Direito Tributário, n. 112. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 93. 
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Emenda 20, promover a concessão de competência administrativa atípica para 

Poder Judiciário federal especializado, possibilitando a constituição e execução dos 

créditos tributários havidos no bojo da ação trabalhista.  

Cumpre esclarecer que, por ocasião da Emenda Constitucional 20, de 15 de 

dezembro de 1998, houve a introdução no ordenamento jurídico do §3º, do artigo 

114, da Constituição Federal: 

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os 
dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, 
abrangidos os entes de direito público externo e da administração 
pública direta e indireta dos Municípios, do Distrito Federal, dos 
Estados e da União, e, na forma da lei, outras controvérsias 
decorrentes da relação de trabalho, bem como os litígios que 
tenham origem no cumprimento de suas próprias sentenças, 
inclusive coletivas. 
(...)  
§ 3º - Compete ainda à Justiça do Trabalho executar, de ofício, 
as contribuições sociais previstas no art. 195, I, "a", e II, e seus 
acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir." (os 
grifos não constam no original) 

A Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, muito embora 

tenha ampliado a competência da Justiça do Trabalho, apenas procedeu mudança 

topográfica da alteração outrora trazida pela alteração suso transcrita, assim 

dispondo: 

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 
VIII - a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas 
no art. 195, I, a , e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das 
sentenças que proferir; (os grifos não constam no original) 

Deve-se destacar que a Emenda Constitucional n° 20/1998 deriva de um 

esforço do Poder Público com fulcro no aperfeiçoamento do mecanismo de 

arrecadação e fiscalização diante da premência de reforma do sistema 

previdenciário, conduzido sob a premissa de um enorme déficit das contas do INSS. 

Na Emenda Substitutiva à Comissão Especial da Câmara dos Deputados, o 

então Deputado Régis de Oliveira manifestou como exposição de motivos que a 

alteração visou “buscar efetivação no recolhimento das contribuições sociais 
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incidentes sobre acordos e decisões proferidas na Justiça do Trabalho”111. A busca 

de efetividade na arrecadação foi coroada de êxito, como mostram os números do 

Relatório de Prestação de Contas da Justiça do Trabalho – exercício 2012112 (R$ 

1.667.415.480,41 referentes a 2010; R$ 1.945.023.847,22 referentes a 2011 e 

2.419.775.653,24 referentes à 2012)113. 

Muito embora a redação das duas alterações tenha disposto apenas sobre a 

execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, “a”, e II, e 

seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças proferidas pela Justiça do 

Trabalho, dispondo, portanto, sobre competência eminentemente jurisdicional, não 

se pode olvidar, como bem lembra Rodrigo Dalla Pria, que tal atividade pressupõe, 

para sua implementação, de outra, “implícita ao enunciado constitucional, que diz, 

justamente, com a de poder para constituir o próprio crédito tributário, líquido, certo 

e exigível”114.  

Temos, destarte, alteração significativa no panorama jurídico com o advento 

de novel competência, a saber: a de constituição do crédito tributário, antes 

estabelecida de forma típica ao Poder Executivo, e agora, por meio de alteração 

acima referida, de forma atípica ao Poder Judiciário. 

Com tal alteração, promoveu o legislador a possibilidade de constituição tão 

somente dos fatos jurídicos tributários referida no artigo 195, I, “a”, e II, da 

Constituição Federal, e que apresenta a seguinte redação: 

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, 
de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos 
provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 
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 MARTINS, Sérgio Pinto. Execução da contribuição previdenciária na justiça do trabalho. São 

Paulo: Editora Atlas, 2013. 
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 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Relatório de Prestação de Contas da Justiça do Trabalho 
exercício 2012, da SECOI - Secretaria de Controle Interno. 
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 De acordo do João Ernesto Aragonés Viana, tendo por base levantamento de contribuições 
previdenciárias arrecadadas até da Justiça do Trabalho entre 2001 e 2010, houve aumento de 175%. 
In VIANNA, João Ernesto Aragonés. Curso de Direito Previdenciário. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
p. 359. 
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 PRIA, Rodrigo Dalla . A constituição e a cobrança das contribuições previdenciárias pela Justiça 
do Trabalho: aspectos processuais relevantes. In: Paulo Cesar Conrado. (Coord.). Processo 
Tributário Analítico/Ana Clarissa Masuko dos Santos Araújo  [et al.].São Paulo: Noeses, 2013, 
volume 2, p. 166. 
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I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na 
forma da lei, incidentes sobre:  
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou 
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, 
mesmo sem vínculo empregatício;  
(...) 
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, 
não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas 
pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201; 

As modificações trazidas pelo legislador conferem à Justiça do Trabalho a 

capacidade de constituir o crédito tributário a partir da relação de direito material 

trabalhista conformada dentro do processo judicial. 

A alteração significativa do panorama jurídico causado pela EC n. 20/1998 foi 

alvo de críticas que só foram amainadas com a regulamentação pela Lei n 

10.035/da previsão constitucional. No entanto, até o advento do citado dispositivo 

regulamentador, o instituto, embora autoaplicável 115 , não encontrava tratamento 

específico na legislação vigente, o que deu azo ao surgimento de três correntes 

relativas às normas que deveriam dar suporte à aplicação do instituto116: 

i) A primeira dispunha que deveriam ser aplicadas as normas da CLT e, 

subsidiariamente, a Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980) e o Código 

de Processo Civil (CPC) – tese majoritária; 

ii) A segunda corrente defendia a aplicação direta da LEF, haja vista se tratar 

de execução de obrigação tributária; 

iii) Por fim, a terceira, que defendia a aplicação direta do Código de Processo 

Civil.  

As divergências, contudo, arrefeceram por ocasião da regulamentação do 

instituto por meio da Lei n 10.035/2000, que introduziu diversos dispositivos na CLT, 

trazendo a sistematização dos aspectos processuais, aplicando-se a LEF e o CPC 

apenas subsidiariamente. 
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 MARTINS, Sérgio Pinto. Execução da contribuição previdenciária na justiça do trabalho. São 

Paulo: Editora Atlas, 2013, p. 6-7. 
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 MARTINS, Sérgio Pinto. Execução da contribuição previdenciária na justiça do trabalho. São 
Paulo: Editora Atlas, 2013, p. 8. 
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Ao art. 831117 , alterou-se a redação do parágrafo único, dispondo que a 

irrecorribilidade do termo de acordo homologado não atingiria a previdência social 

no referente às contribuições que lhe fossem devidas. 

O dever de indicar nas decisões cognitivas ou homologatórias de acordo com 

a natureza jurídica das parcelas constantes da condenação ou do acordo 

homologado, inclusive o limite de responsabilidade de cada parte pelo recolhimento 

da contribuição previdenciária, foi trazido pelo acréscimo do § 3º ao art. 832, sob 

pena da incidência tributária tomar por base de cálculo o valor total apurado em 

liquidação de sentença ou sobre o valor do acordo homologado, de acordo com o 

quanto disposto no § 1° do art. 43 da Lei n° 8.212/1991 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.941/2009)118. 

Ainda acerca do tema das decisões homologatórias de acordos, foi acrescido 

no art. 832, § 4º, determinando-se que o INSS fosse intimado por via postal, 

facultando-lhe interpor recurso relativo às contribuições que lhe forem devidas – a 

Lei nº 11.457/2007 atualiza o dispositivo, repassando a representação dos 

interesses da previdência social na Justiça do Trabalho à União, disposto que a 

citação passaria a ser pessoal e não mais pelo correio119. 

Outra importante alteração trazida pela Lei n. 11.457/2007, foi a substituição 

da faculdade de “interpor recurso relativo às contribuições que lhe forem devidas”120 

pela possibilidade de “interposição de recurso relativo aos tributos que lhe forem 

devidos”121. Tal expediente se justifica, pois tramitava à época a PEC n. 358/2005, 

que tinha por objetivo ampliar significativamente a competência das execuções de 

                                                           

117
 O artigo 831 tinha a seguinte redação original em seu parágrafo único: “No caso de conciliação, o 

termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível”.  A Lei n. 10.035/2000 trouxe a seguinte 
redação: “No caso de conciliação, o termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível, salvo 
para a Previdência Social quanto às contribuições que lhe forem devidas”. 
118

 MARTINS, Sérgio Pinto. Execução da contribuição previdenciária na justiça do trabalho. São 
Paulo: Editora Atlas, 2013, p. 76. 
119

 MARTINS, Sérgio Pinto. Execução da contribuição previdenciária na justiça do trabalho. São 
Paulo: Editora Atlas, 2013, p. 77. 
120

 Art. 832 (...) 
  § 4º O INSS será intimado, por via postal, das decisões homologatórias de acordos que contenham 
parcela indenizatória, sendo-lhe facultado interpor recurso relativo às contribuições que lhe forem 
devidas. 
121

 Art. 832 (...) 
  § 4º  A União será intimada das decisões homologatórias de acordos que contenham parcela 
indenizatória, na forma do art. 20 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, facultada a 
interposição de recurso relativo aos tributos que lhe forem devidos. 
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ofício na Justiça do Trabalho, incluídos todos os tributos federais incidentes sobre 

os créditos decorrentes das sentenças condenatórias ou de acordos 

homologados122. 

Além das alterações adrede referidas, a Lei n. 11.457/2007 cuidou de 

acrescer o artigo 832 com os §§ 5º a 7º. O § 5º faculta à União interpor recurso em 

face da discriminação da natureza jurídica das parcelas constantes da condenação 

ou do acordo homologado. O § 6º determina que “o acordo celebrado após o 

trânsito em julgado da sentença ou após a elaboração dos cálculos de liquidação de 

sentença não prejudicará os créditos da União” 123 . O § 7º trata da faculdade 

conferida ao Ministro de Estado da Fazenda de “dispensar a manifestação da União 

nas decisões homologatórias de acordos em que o montante da parcela 

indenizatória envolvida ocasionar perda de escala decorrente da atuação do órgão 

jurídico”124, e que foi exercida por ocasião da publicação da Portaria n. 582/2013, 

que dispensa a Procuradoria da Fazenda Nacional de apresentar manifestação 

perante a Justiça do Trabalho quando o valor das contribuições previdenciárias 

devidas no processo judicial for igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

Uma das alterações mais importantes, trazidas pela Lei n. 10.035/2000, é a 

introdução do parágrafo único no art. 876, prescrevendo que seriam executadas ex 

officio as contribuições sociais decorrentes de decisão da Justiça do Trabalho, 

resultantes de condenação ou homologação de acordo, tendo tal dispositivo sido 

atualizado com o advento da Lei n. 11.457/2007, adicionando os “salários pagos 

durante o período contratual reconhecido” à sistemática de execução de ofício das 

contribuições previdenciárias.  
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 Quando da tramitação da Proposta de Emenda Constitucional de n. 29/2000, que deu origem à 
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Dispondo sobre o procedimento de conferir liquidez ao crédito tributário 

tornado certo por ocasião do trânsito em julgado da sentença condenatória, o art. 

879 dispõe sobre a liquidação de sentença, sendo que os §§ 1º-A e 1º-B 

determinam que esta “abrangerá, também, o cálculo das contribuições 

previdenciárias devidas” e que “as partes deverão ser previamente intimadas para a 

apresentação do cálculo de liquidação, inclusive da contribuição previdenciária 

incidente”. 

O § 3º do artigo suso determina que após a elaboração da conta, tornando 

líquida a obrigação tributária, “o juiz procederá à intimação da União para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão”, ou seja, de não 

mais poder discutir os valores fixados transcorridos os dez dias. 

Em sequência ao trâmite, e decidida eventual liquidação pelo juiz, passa-se 

ao art. 880, que trata do mandado de citação do executado. A Lei nº 10.035/2000 

prescreveu a inserção no mandado da ordem de pagamento das contribuições 

sociais devidas ao INSS. Com o advento da Lei nº 11.457/2007, o parágrafo teve 

sua redação aperfeiçoada e adaptada à nova realidade, segundo a qual as 

contribuições não são devidas diretamente ao INSS, mas sim à União125. 

Tal panorama da evolução legislativa, com a sucessão de regulamentações 

constantes na Constituição, na Lei nº 8.212/1991 e na CLT, denota uma clara 

pormenorização dos procedimentos para a constituição e execução de créditos 

tributários (previdenciários) pelo juiz do trabalho, do qual exsurge nova espécie do 

gênero norma individual e concreta constitutiva do fato jurídico tributário e da 

obrigação tributária correspondente. 

As especificidades de tal constituição são regidas por normas diversas das 

que norteiam a construção do crédito tributário – fora, portanto, do regime tributário 

geral. 

Forte doutrina havia consolidado entendimento de que o lançamento 

tributário, como sinônimo de ato administrativo, enquadra apenas os atos 
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produzidos pela autoridade administrativa com a finalidade de constituir uma relação 

jurídica tributária126. 

Ocorre que a legislação estabelece não só outras formas de constituição, 

mas também outras pessoas ou entidades autorizadas a promover a constituição do 

crédito tributário. 

Tomando por base as materialidades previstas nos antecedentes das regras-

matrizes de incidência das contribuições previdenciárias, tem-se o 

desencadeamento do ato de constituição do crédito tributário que em regra é 

praticado pelo próprio contribuinte e, em situação de malversação ou de 

descumprimento da legislação tributária, compete à administração pública a 

possibilidade de revisar os atos praticados e homologá-los ou lançar a diferença 

apurada127. 

Dessa forma, diferem as contribuições previdenciárias dos demais tributos 

previstos na Constituição Federal, uma vez que podem ser formalizados não apenas 

pelos contribuintes (lançamento por homologação/autolançamento) e pela 

administração pública (lançamento de ofício e por declaração), mas também pelo 

Juiz do Trabalho, nas sentenças condenatórias ou nos acordos por este 

homologados.  

É certo, porém, que nos termos do que dispõe a legislação tributária em 

vigor, toda e qualquer omissão do sujeito passivo tributário relativa a fatos e valores 

que deveriam ser levados a tributação poderão ser objeto de lançamento de ofício 

suplementar a ser exarado pela autoridade fiscal após a instauração do competente 

procedimento de fiscalização. 

No contexto da concretização normativa acima descrita não há nada que 

difira do percurso de positivação ordinário, inclusive quanto as possibilidades de 

surgimento de conflitos instauração de processo judiciais, que podem ocorrer em 
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momento anterior à própria constituição do crédito tributário, após a constituição e 

antes do recolhimento do tributo, e por fim após o seu recolhimento via instrumentos 

processuais repressivos reparadores. 

O mesmo se diga em relação ao evento do desencadeamento de processo 

judicial por iniciativa do Fisco a ser instaurado por força do inadimplemento do 

contribuinte, o qual obedecerá rigorosamente às prescrições da Lei Federal n. 

6.830/1980, seja no que diz respeito ao procedimento de inscrição do débito em 

dívida ativa para fins de extração do título executivo extrajudicial (certidão de dívida 

ativa) necessária ao aparelhamento de ação judicial, seja no que tange ao próprio 

trâmite da demanda executiva fiscal128.  

 Em todos os casos de ingerência do Poder Judiciário no processo de 

positivação das contribuições previdenciárias acima relatadas, denota-se a Justiça 

Federal (cível) comum como órgão competente para o processamento das ações 

judiciais a serem propostas – ora pelo contribuinte, ora pelo Fisco Federal, 

objetivando a preservação de seus direitos. 

Dessa forma, tanto o procedimento de constituição do crédito tributário 

previdenciário realizado pelo contribuinte com aquele realizado pelo fisco tem como 

objeto a verificação dos eventos previstos nas hipóteses de incidência das 

contribuições previdenciárias, ou seja, o total das remunerações pagas, devidas ou 

creditadas, nos termos dos artigos 21, 22, I e 28, da Lei Federal n. 8.212/1.991, 

sendo certo que nos termos do que dispõe o art. 43, §2º., da lei adrede referida, 

considerasse ocorrido o fato gerador das referidas contribuições na data da 

prestação do serviço129.  

Tal assertiva, ao contrário do que possa parecer, não tem relevância 

meramente teórica, visto que é de extrema importância para compreendermos a 

lógica do que está por detrás das competências atribuídas a Justiça do Trabalho 
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pelo artigo 114, VIII, da Constituição Federal, e desta forma delinear 

pragmaticamente o âmbito da aplicação do instituto. 

Antes, todavia, de se adentrar na celeuma da natureza jurídica do ato 

constitutivo do crédito tributário na Justiça do Trabalho, cumpre analisar as 

principais indagações acerca da constitucionalidade do instituto da execução de 

ofício das contribuições previdenciárias. 

 

3.3. ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DA EXECUÇÃO DE OFÍCIO DAS 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

Não foram poucas as críticas feitas ao instituto da constituição e execução de 

ofício das contribuições previdenciárias perante a Justiça do Trabalho, chegando 

Homero Batista Mateus da Silva a afirmar que “raras vezes o legislador conseguiu 

levantar tanta ira na doutrina e na jurisprudência, em matéria de organização 

judiciária”130. 

Os principais questionamentos orbitavam a constitucionalidade da execução 

de ofício das contribuições previdenciárias na Justiça do Trabalho131, centrados, 

precipuamente, nas ofensas aos princípios da isonomia, da ampla defesa, do 

contraditório, do juiz natural e imparcial, além do devido processo legal. 

Discorreremos, na sequência, cada um desses questionamentos. 

Paulo César Baria de Castilho 132  afirma que autores 133  se insurgiram no 

sentido de que haveria ofensa ao princípio da isonomia, pois, com a atribuição de tal 

competência à Justiça do Trabalho, criando situação discriminatória entre pessoas 

em situações idênticas, pois o contribuinte regularmente notificado pela Receita 

Federal do Brasil teria direito a discutir o débito administrativamente, o que não 

ocorre com o derivado de uma decisão judicial trabalhista. 
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O princípio da isonomia consiste em tratar igualmente os iguais e 

desigualmente os desiguais, à medida que se desigualam, nos termos da lógica 

Aristotélica de equidade, sendo agredida tal igualdade apenas quando o fator 

diferençal para qualificar os destinários das regras não guardarem relação de 

pertinência lógica com a inclusão ou exclusão do benefício concedido ou com a 

inserção ou retirada do gravame imposto134.  

As situações são, de fato distintas: uma, a do contribuinte, adstrito à cobrança 

tradicional da contribuição previdenciária constituída, por intermédio do lançamento 

tributário, previsto no art. 142 do CTN; outra, constitucionalmente delineada, a do 

empregador, submetido à execução de ofício das contribuições previdenciárias na 

Justiça do Trabalho. Contudo, os consequentes das normas individuais e concretas, 

quais sejam, o dever de pagar do tributo, são rigorosamente as mesmas para 

ambos, não havendo, dessa forma, ofensa ao princípio da isonomia. 

O critério de discrímen é apenas a sentença ou homologação de acordo na 

Justiça do Trabalho, reconhecendo, por força do efeito anexo135 ou secundário136 da 

decisão, vertendo em linguagem competente a inadimplência das contribuições 

previdenciárias, circunscrito ao campo procedimental, não sobrevindo diferença 

quanto à obrigação tributária que há de cumprir o contribuinte, tanto o sujeito ao 

lançamento administrativo, quanto o submetido à execução de ofício das 

contribuições previdenciárias. 

Alegou-se também ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e 

do devido processo legal 137  ante o fato de não haver uma fase de apuração 

administrativa do valor do débito, ou seja, o lançamento tributário adrede referido. 

O direito a uma estrutura lógica de garantias  tido por aviltado, deriva de um 

feixe de garantias de raiz constitucional, dentre as quais se destacam: i) direito ao 
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devido processo legal (art. 5º, LIV); ii) direito a autoridade julgadora competente (art. 

5º, LIII); iii) direito ao contraditório (art. 5º, LV); iv) direito à cognição material e 

formal ampla (art. 5º, LV); v) direito à produção de provas (art. 5º, LV); vi) direito a 

recurso hierárquico (art. 5º, LV)138. 

Muito embora a execução de ofício das contribuições previdenciárias não 

pressuponha a aludida atividade administrativa, a saber todo o cabedal de atos e 

procedimentos insculpidos no Decreto n. 70.235/1972, tal fato é compensado com a 

garantia da intermediação do Poder Judiciário, podendo o sujeito passivo defender-

se em todo tramitar do processo de conhecimento139 – em que poderá, através de 

provas trazidas aos autos, impedir a expedição de norma individual de concreta, 

cujo consequente, ao constituir relação de natureza laboral, servirá como hipótese 

da regra matriz de incidência tributária, como efeito anexo da sentença - , além de 

manifestar-se contra a liquidação, através de oposição de embargos do devedor em 

que poderá impugnar a incidência tributária, discutindo o montante devido140. 

Em relação ao fato da União não integrar o processo de conhecimento, em 

que pese ser conveniente ao interesse público caso o legislador dispusesse acerca 

de sua participação, tal juízo orbita o campo da discricionariedade do legislador, 

pautado pela oportunidade e conveniência de tal procedimento burocratizante, e 

cuja ausência não eiva de vício de constitucionalidade. 

Ressalva Sérgio Pinto Martins141  que, em tese, a União, na condição de 

terceiro interessado (art. 499142 do CPC/art. 996143 do NCPC e art. 832, §4º144, da 
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CLT), poderia apresentar recurso ordinários em face de decisão de mérito do juiz na 

fase de conhecimento, questionando a incidência das contribuições previdenciárias. 

Pelo mesmo prisma, poderia opor embargos de declaração da sentença de primeiro 

grau a fim de ver declarada a natureza das verbas trabalhistas para a incidência das 

contribuições previdenciárias. O TST145 tem reconhecido a legitimidade da União 

para participar, eventualmente, no processo de cognição. 

As críticas mais contundentes foram centralizadas no princípio da separação 

de poderes, ou malferimento à tripartição das funções estatais146, ante alegações de 

que o juiz operaria como autoridade administrativa, desempenhando função diversa 

das estreitas lindes do Poder Judiciário, uma vez que passa a constituir créditos 

tributários, desenvolvendo lançamento tributário, nos termos do art. 142 do CTN147. 
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Sustenta-se148 que ao assim agir, poderia o magistrado ter sua imparcialidade 

afetada pelo fato de exercer concomitantemente funções tipicamente judiciais e 

atipicamente administrativas 149 , configurando processo inquisitorial, haja vista 

concentração, numa única pessoa, dos papéis de acusador e julgador150. 

Ocorre que as alterações constitucionais veiculadas pelas Emendas n. 

20/1998 e 45/2004 conferiram ao Juiz do Trabalho a atribuição de zelar pela 

efetividade da arrecadação por mecanismos legais, decidindo a respeito da 

incidência ou não de contribuição previdenciária sobre as verbas constituídas151 no 

bojo de sentenças condenatórias ou de acordos homologados, devendo intimar a 

União acerca da ação monogenética praticada.  

A conversão deste evento em fato jurídico, dando ensejo ao nascimento da 

obrigação tributária, depende de efetivo exercício de competência que, nos termos 

do que dispõe o art. 114, VIII, da Constituição Federal, é da própria autoridade 

prolatora da sentença que pôs fim à lide trabalhista152  e que se aproveitou da 

coincidência de facticidade do fato jurídico trabalhista do dever de remunerar, 

reconhecido em sentença, e que possui as mesmas notas identificadoras do evento 
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execução das contribuições previdenciárias pela Justiça do Trabalho: EC 20/98. Revista Dialética de 
Direito Tributário, São Paulo, n. 89, p. 21-34, 2003, p. 34. 
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 LAURINO, Salvador Franco de Lima. A Lei 10.035: processo inquisitorial e violação a garantias 
elementares do devido processo legal. Jornal Magistratura e Trabalho – AMATRA da 2ª Região, ano 
X, n. 40, abril/maio 2001, p. 3. 
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 CASTILHO, Paulo Cesar Baria de. Crédito tributário sem lançamento e execução de ofício da 
contribuição previdenciária pela justiça do trabalho. In. Revista Dialética de Direito Tributário n. 89. P. 
58-70. São Paulo: Dialética, 2003, p. 68. 
152

 FERRAZ, Diogo. A decadência tributária na contribuição previdenciária incidente sobre verbas 
trabalhistas pagas em decorrência de decisão da justiça do trabalho. In. Revista Dialética de Direito 
Tributário n. 195. p. 50-57. São Paulo: Dialética, 2011, p. 52. 
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que conotam a hipótese de incidência própria às contribuições previdenciárias para, 

assim, atribuir a autoridade judiciária uma função que ordinariamente lhe é estranha. 

Entrementes, muito embora a redação do artigo 114, VIII, da Constituição 

Federal aparentemente disponha apenas acerca da atribuição da Justiça do 

Trabalho para executar, de ofício, as contribuições sociais previstas no art. 195, I, 

“a” e II, e “seus acréscimos legais decorrentes das sentenças que proferir”, deve-se 

ressaltar que o exercício de tal competência eminentemente jurisdicional pressupõe 

a efetivação de outra, atipicamente administrativa, implícita no enunciado 

constitucional que condiz justamente com o poder para constituir o próprio crédito 

tributário líquido, certo e exigível – certeza e liquidez que serão aferidas em momentos 

cronologicamente distintos quando da formação do crédito tributário nas sentenças 

condenatórias proferidas pela Justiça do Trabalho153. 

Nesse sentido preleciona Rodrigo Dalla Pria154: 

“Esta competência, conquanto seja exercida por autoridade judicial, 

dista de ser jurisdicional, pois não decorre de situação jurídica 

conflituosa, perfazendo exercício de função administrativa atribuída, 

a tipicamente, pelo texto constitucional, autoridade judiciária. Aliás, o 

fato jurídico tributário decorrente de sentença trabalhista 

(condenatória e o homologatório) surge, justamente, No momento 

em que se põe fim a conflituosidade laboral o que só confirmar 

assertivo anterior.”  

Pode-se, assim, afirmar que a introdução de tal mecanismo significou uma 

ampliação de competência da Justiça do Trabalho, possibilitando ao juiz que diante 

do consequente da norma trabalhista concreta e individual (dever de remunerar), 

possa constituir obrigação tributária que dela decorre, iniciando, por impulso oficial, 

a execução, sem olvidar a necessária155 intimação da União, verdadeira exequente 

das contribuições previdenciárias. 

                                                           

153
 PRIA, Rodrigo Dalla . A constituição e a cobrança das contribuições previdenciárias pela Justiça 

do Trabalho: aspectos processuais relevantes. In: Paulo Cesar Conrado. (Coord.). Processo 
Tributário Analítico/Ana Clarissa Masuko dos Santos Araújo  [et al.].São Paulo: Noeses, 2013, 
volume 2, p. 165. 
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 PRIA, Rodrigo Dalla . A constituição e a cobrança das contribuições previdenciárias pela Justiça 
do Trabalho: aspectos processuais relevantes. In: Paulo Cesar Conrado. (Coord.). Processo 
Tributário Analítico/Ana Clarissa Masuko dos Santos Araújo  [et al.].São Paulo: Noeses, 2013, 
volume 2, p. 166. 
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 Por meio da Portaria do Ministro de Estado da Fazenda - MF n 582/2013, de 11 de dezembro de 
20 DE 11.12.2013, ficou estabelecido que o Órgão Jurídico da União responsável pelo 
acompanhamento da execução de ofício das contribuições previdenciárias perante a Justiça do 
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Nesse talante, Estevão Horvath, muito embora defenda que a EC 20/1998 

não padeça de vícios de inconstitucionalidade 156 , assevera que a notificação 

endereçada à União, conforme previsão artigo 879, §3º, da CLT implica do fato de 

que a manifestação provinda do INSS acerca do cálculo efetuado, consubstanciará 

o ato de lançamento a que se refere o art. 142 do CTN157, mantida incólume e 

privatividade da constituição da obrigação tributária pela administração pública.  

Tal interpretação, contudo, não nos parece adequada, pois a citada 

notificação se operação na fase de liquidação, que os cálculos são apresentados à 

União, que terá 10 dias para se manifestar sobre a conta, sob pena de preclusão158. 

É o ato judicial, atipicamente administrativo, que dá ensejo à constituição da 

obrigação tributária, de modo que a preclusão implicará na obrigação da 

administração pública em acatar159 o crédito tributário líquido e certo constituído por 

meio de instrumento de constituição de obrigação tributária160 expedida por Juiz do 

Trabalho.  

                                                                                                                                                                                     
 

Trabalho poderá deixar de se manifestar quando o valor das contribuições previdenciárias devidas no 
processo judicial for igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A norma adrede referida foi 
regulada pelos Tribunais Regionais do Trabalho do país, como resta evidenciado pelo Provimento 
GP/CR n. 01/2014, que altera o Provimento GP/CR n. 13/2006 (: Consolidação dos Provimentos), 
introduzindo a seguinte redação: “ Art. 282 (...): I. Quando o valor das contribuições previdenciárias 
devidas nos autos for igual ou inferior ao teto estabelecido na Portaria nº 582/2013 do Ministério da 
Fazenda ou em outra que venha a substituí-la, inclusive nos processos já em tramitação neste 
Regional, a Procuradoria Regional Federal não será intimada, notificada e tampouco serão os autos 
separados para vista ou carga. Para facilitar os trabalhos das Secretarias processantes, a dispensa 
de ciência à Procuradoria deve preferencialmente constar do dispositivo da decisão proferida e 
obrigatoriamente da capa dos autos com a seguinte anotação “INSS – intimação dispensada – Port. 
MF 582/2013” ou a indicação da Portaria vigente à época da dispensa.”(grifos não constantes da 
redação original.) 
156

 “Pelo prisma jurídico, portanto, quer-nos parecer que referido dispositivo ela EC 20/98 não padece 
de vício ele inconstitucionalidade. Pode-se contra ele levantar-se outro tipo ele considerações, como 
as ele maior congestionamento ela Justiça elo Trabalho, ou ele uma certa falta ele experiência elos 
procuradores elo INSS para lidar com os processos trabalhistas, não, porém, óbices ele natureza 
constitucional.” HORVATH, Estevão. A competência da justiça do trabalho, atribuída por emenda 
constitucional, para executar de ofício contribuições previdenciárias decorrentes das decisões que 
proferir. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Grandes questões atuais do direito tributário. São 
Paulo: Dialética, 2002, vol. 6, p. 84. 
157

 HORVATH, Estevão. A competência da justiça do trabalho, atribuída por emenda constitucional, 
para executar de ofício contribuições previdenciárias decorrentes das decisões que proferir. In: 
ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.). Grandes questões atuais do direito tributário. São Paulo: 
Dialética, 2002, vol. 6, p. 77. 
158

 MARTINS, Sérgio Pinto. Execução da contribuição previdenciária na justiça do trabalho. São 
Paulo: Editora Atlas, 2013. 
159

 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 2ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 568. 
160

 Crítica que se faz ao lançamento como forma exclusiva de constituição do crédito tributário a ser 
melhor delineada ao final desde capítulo. 
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Ademais, como ressalta Paulo Cesar Baria de Castilho, causa espécie o 

inconformismo doutrinário, uma vez que a execução de ofício já era expediente que 

há muito era empregado pela Justiça do Trabalho161, conforme previsão do art. 876, 

da CLT. Ademais, vários são os casos no próprio processo civil nos quais o juiz 

“executa” suas próprias decisões, como, por exemplo, nas ações executivas e 

mandamentais162. 

Analisando com mais vagar o conteúdo do art. 876163, da CLT, ao asseverar 

que “serão executadas ex officio” denota um dever de o juiz promover o impulso 

oficial da execução, uma obrigação de “conduzir a execução, isto é, o Juiz do 

Trabalho assume uma posição pró-ativa no processo, cobrando os débitos em 

obediência aos ditames legais” 164 , ainda que sem o lançamento (sem parar o 

processo para esperar a autarquia inscrever em CDA) e de não ser o exequente165. 

Portanto, a União continua a figurar no polo ativo ação, muito embora se desenvolva 

por impulso oficial, conforme art. 262 do CPC166, e art. 2º, do NCPC167 (a expressão 

“exceções previstas em lei” contida no citado dispositivo da novel lei adjetiva da  

versa sobre casos em que o ordenamento impõe a predominância do princípio 

                                                           

161
 CASTILHO, Paulo Cesar Baria de. Decadência e prescrição da contribuição previdenciária a ser 

executada pela justiça do trabalho. Revista Tributária e de Finanças Públicas. n. 50. p. 140-153. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 68. 
162

 MAIOR, Jorge Luiz Souto. Lei n. 10.035/00: o desafio de interpretá-la. Boletim do TRT15, v.15, p.7 
- 13, 2001, p. 14. 
163

 Decreto-lei n. 5.452/1943: 
  Art. 876 - As decisões passadas em julgado ou das quais não tenha havido recurso com efeito 
suspensivo; os acordos, quando não cumpridos; os termos de ajuste de conduta firmados perante o 
Ministério Público do Trabalho e os termos de conciliação firmados perante as Comissões de 
Conciliação Prévia serão executada pela forma estabelecida neste Capítulo. (Redação dada pela Lei 
nº 9.958, de 12.1.2000) 
Parágrafo único. Serão executadas ex-officio as contribuições sociais devidas em decorrência de 
decisão proferida pelos Juízes e Tribunais do Trabalho, resultantes de condenação ou homologação 
de acordo, inclusive sobre os salários pagos durante o período contratual reconhecido. 
164

 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 4. ed, São Paulo: LTr, 
2006, 
p. 222. 
165

 CASTILHO, Paulo Cesar Baria de. Decadência e prescrição da contribuição previdenciária a ser 
executada pela justiça do trabalho. Revista Tributária e de Finanças Públicas. n. 50. p. 140-153. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 69. 
166

 Art. 262. O processo civil começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial. 
167

 Art. 2º O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as 
exceções previstas em lei. 
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inquisitório¸ ou seja, quando a atuação oficiosa do magistrado é admitida – em rigor, 

imposta – respeitado o contraditório)168. 

A expressão execução de ofício, por conseguinte, indica ordem ao juiz, 

estabelecendo dever de ofício para constituir o crédito tributário, operando, ato 

contínuo, impulso oficial à execução, sem que isto signifique a assunção da 

titularidade da lide. 

Existem ainda alegações de inconstitucionalidades baseadas na 

regulamentação do instituto por lei ordinária. Mesmo que tomemos por premissa 

que normas gerais em matéria tributária devem ser veiculadas por lei complementar, 

conforme determina o art. 146169, da CF, o instituto da execução ex officio é de 

índole processual e não tributária, ainda que objetive o recolhimento de tributos. 

Dessa forma, precisamente por não figurar como matéria exclusiva de norma geral 

em matéria tributária, mostra-se prescindível a expedição de lei complementar para 

regulamentar o assunto, sendo, portanto, constitucionais as disposições já editadas.  

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião da análise do Recurso 

Extraordinário 569.056/PA, em que figurava como relator o Ministro Menezes 

Direito, julgou por seu Tribunal Pleno, sob o regime da repercussão geral, em 

sessão realizada em 11 de setembro de 2008, competente a Justiça do Trabalho 

para executar as contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação 

constante das sentenças que proferir, e apenas estas170. 

No recurso, o Ministro Menezes Direito, analisa pedido do INSS para ver 

reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para executar créditos 

                                                           

168
 BUENO, Cassio Scarpinella. Novo código de processo civil anotado. Sã Paulo: Saraiva, 2015, p. 

43. 
169

 Art. 146. Cabe à lei complementar: 
I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios; 
 II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar; 
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: 
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta 
Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes; 
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;  
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas.  
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de 
pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, 
II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239. 
170

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Estraordinário n. 569.056/PA, relator Ministro 
Menezes Direito. Plenário, julgamento em 11.09.2008. 
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previdenciários em sentença que apenas reconhece o vínculo laboral171, sem a 

condenação no pagamento de verbas de natureza trabalhista. 

Em seu voto, o Ministro deixa claro que a modificação pretendida pelas 

Emendas Constitucionais 20/1998 e 45/2004 pretendeu que o próprio órgão da 

Justiça do trabalho pudesse iniciar e conduzir a execução das contribuições sociais, 

sem lançamento, sem inscrição em divida ativa e sem ajuizamento de ação de 

execução. 

                                                           

171
 A interpretação defendida pelo INSS era, à época, respaldada pela Súmula n. 368, do TST, que 

assim dispunha: Súmula nº 368 do TST 
DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS. COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO 
PAGAMENTO. FORMA DE CÁLCULO  
I. A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das contribuições 
previdenciárias e fiscais provenientes das sentenças que proferir. A competência da Justiça do 
Trabalho para execução das contribuições previdenciárias alcança as parcelas integrantes do salário 
de contribuição, pagas em virtude de contrato de emprego reconhecido em juízo, ou decorrentes de 
anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, objeto de acordo homologado em 
juízo. (ex-OJ nº 141 da SBDI-1  - inserida em 27.11.1998)  
II. É do empregador a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e fiscais, 
resultante de crédito do empregado oriundo de condenação judicial, devendo incidir, em relação aos 
descontos fiscais, sobre o valor total da condenação, referente às parcelas tributáveis, calculado ao 
final, nos termos da Lei nº 8.541, de 23.12.1992, art. 46 e Provimento da CGJT nº 01/1996. (ex-OJs 
nºs 32 e 228 da SBDI-1 - inseridas, respectivamente, em 14.03.1994 e 20.06.2001) (redação alterada 
pela  
III. Em se tratando de descontos previdenciários, o critério de apuração encontra-se disciplinado no 
art. 276, §4º, do Decreto n º 3.048/1999 que regulamentou a Lei nº 8.212/1991 e determina que a 
contribuição do empregado, no caso de ações trabalhistas, seja calculada mês a mês, aplicando-se 
as alíquotas previstas no art. 198, observado o limite máximo do salário de contribuição. (ex-OJ nº 32 
da SBDI-1 - inserida em 14.03.1994 e OJ 228 - inserida em 20.06.2001) (grifos não constantes do 
original) 
Após o julgamento do RE 569.056/PA, a súmula foi reeditada, adotando-se a seguinte redação 
desde 16.04.2012: 
DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS. COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO 
PAGAMENTO. FORMA DE CÁLCULO (redação do item II alterada na sessão do Tribunal Pleno 
realizada em 16.04.2012) - Res. 181/2012, DEJT divulgado em 19, 20 e 23.04.2012 
I - A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das contribuições fiscais. A 
competência da Justiça do Trabalho, quanto à execução das contribuições previdenciárias, limita-se 
às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores, objeto de acordo homologado, 
que integrem o salário de contribuição. (ex-OJ nº 141 da SBDI-1 - inserida em 27.11.1998 ) 
II - É do empregador a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e 
fiscais, resultante de crédito do empregado oriundo de condenação judicial, devendo ser calculadas, 
em relação à incidência dos descontos fiscais, mês a mês, nos termos do art. 12-A da Lei nº 7.713, 
de 22/12/1988, com a redação dada pela Lei nº 12.350/2010.  
III - Em se tratando de descontos previdenciários, o critério de apuração encontra-se disciplinado no 
art. 276, §4º, do Decreto n º 3.048/1999 que regulamentou a Lei nº 8.212/1991 e determina que a 
contribuição do empregado, no caso de ações trabalhistas, seja calculada mês a mês, aplicando-se 
as alíquotas previstas no art. 198, observado o limite máximo do salário de contribuição. (ex-OJs nºs 
32 e 228 da SBDI-1 – inseridas, respectivamente, em 14.03.1994 e 20.06.2001) (grifos não 
constantes do original) 
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Pondera que a alteração do paradigma constitucional dirige-se para dar mais 

eficácia ao sistema de arrecadação da Previdência Social, bem como afasta a 

alegação de subversão do procedimento uma vez que a supressão diversas fases 

da constituição do crédito tributária estaria respaldada pela Constituição Federal, 

figurando a execução ex officio das contribuições previdenciárias pelo Juiz do 

Trabalho na condição de devido processo legal ora vigente. 

Ao final do julgamento, o Ministro Menezes Direito apresentou proposta de 

Súmula Vinculante sobre o tema, tendo sido convertida na Proposta de Súmula 

Vinculante n. 28/DF, tendo esta sido analisada pelo Plenário do Supremo Tribunal 

Federal, em 18 de junho de 2015, debatendo-se a aprovação do seguinte verbete: 

“A competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da 

Constituição Federal alcança apenas a execução das contribuições 

previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das 

sentenças que proferir.” 

 

Por ocasião dos debates, o Ministro Marco Aurélio sugeriu o aditamento do 

verbete de modo a fazer constar a expressão “e acordos homologados”, o que foi 

aceito pelo presidente da sessão, Ministro Ricardo Lewandowski, sendo, então, 

aprovada a Súmula Vinculante n. 53, com a redação abaixo trasladada: 

“A competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da 

Constituição Federal alcança a execução de ofício das contribuições 

previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das 

sentenças que proferir e acordos por ela homologados.” (os grifos 

não constam no original). 

A posição do Supremo Tribunal Federal, ratificando a constitucionalidade das 

alterações trazidas pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 45/2004, além de 

delimitar a amplitude de seu espectro de incidência172,  deixa clara a possibilidade 

de execução ex officio de créditos tributários formados a partir de sentenças 

condenatórias e de acordos homologados.  

                                                           

172
 As sentenças trabalhistas em que ocorre apenas o reconhecimento do vínculo não poderão ser 

executadas perante a Justiça do Trabalho, de modo que tornar sem eficácia a parte final do 
parágrafo único, do art. 876 da CLT.  
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Resta, portanto, analisar, diante da sensível alteração dos parâmetros 

empíricos normativos173, a natureza jurídica do crédito tributário constituído pelo juiz 

do trabalho e que parece não se adequar aos modelos classificatórios conhecidos.     

 

3.4. NATUREZA JURÍDICA DOS CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO PELO 

JUIZ DO TRABALHO  

 

Conforme já tratado no Capítulo 2, tomando por objeto empírico o direito 

positivo, especialmente o artigo 142 do Código Tributário Nacional, define-se 

“lançamento” como ato jurídico administrativo, por meio do qual se insere na ordem 

jurídica brasileira norma individual e concreta, que tem como antecedente o fato 

jurídico tributário e, como consequente, a formalização do vínculo obrigacional, 

individualizando os sujeitos ativo e passivo, determinando o objeto da prestação – 

base de cálculo e alíquota – , evidenciando elementos espaço-temporais em que o 

crédito há de ser exigido174. 

E, ao percorrer tal caminho interpretativo, verifica-se que o conceito de 

lançamento amolda-se 175 , perfeitamente, ao conceito de “ato administrativo”, 

definido por Celso Antônio Bandeira de Mello176 como a declaração do Estado (ou 

de quem lhe faça as vezes), no exercício de prerrogativas públicas, externada 

mediante providências jurídicas complementares da lei com o objetivo de lhe dar 

cumprimento, sujeitando-se a controle de legitimidade por órgão jurisdicional, 

conceito do qual exsurgem as seguintes características: 

a) trata-se de declaração jurídica, ou seja, de manifestação que 

produz efeitos de direito, como sejam: certificar, criar, extinguir, 

transferir, declarar ou de qualquer modo modificar direitos ou 

obrigações; 

                                                           

173
 PRIA, Rodrigo Dalla. A constituição e a cobrança das contribuições previdenciárias pela Justiça 

do Trabalho: aspectos processuais relevantes. In: Paulo Cesar Conrado. (Coord.). Processo 
Tributário Analítico/Ana Clarissa Masuko dos Santos Araújo  [et al.]. volume 2. São Paulo: Noeses, 
2013, p. 159. 
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 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 22ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 
390. 
175

 MARTINS, Ricardo Marcondes. Efeitos dos vícios do ato administrativo. São Paulo: Malheiros, 
2008, p. 105-120. 
176

 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 31.ed. 
2013, p. 389. 
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b) provém do Estado, ou de quem esteja investido em prerrogativas 

estatais; 

c) é exercida no uso de prerrogativas públicas, portanto, de 

autoridade, sob a regência do Direito Público. Nisto se aparta dos 

atos de Direito Privado; 

d) consiste em providências jurídicas complementares da lei ou 

excepcionalmente da própria Constituição, sendo aí estritamente 

vinculadas, a título de lhes dar cumprimento. Com isto diferencia-se 

o ato administrativo da lei. É que os atos administrativos são 

infralegais e nas excepcionalíssimas hipóteses em que possa acudir 

algum caso atípico de ato administrativo imediatamente 

infraconstitucional (por já estar inteiramente descrito na 

Constitu 177 ição um comportamento que a Administração deva 

obrigatoriamente tomar mesmo à falta de lei sucessiva) a 

providência jurídica da Administração será, em tal caso, ao contrário 

da lei plenamente vinculada; 

e) sujeita-se a exame de legitimidade por órgão jurisdicional. Vale 

dizer, não possui definitividade perante o Direito, uma vez que pode 

ser infirmada por força de decisão emitida pelo Poder estatal que 

disponha de competência jurisdicional: entre nós, o Poder Judiciário. 

Com isto, diferencia-se o ato administrativo da sentença.178 (grifos 

não constantes no original) 

A fim de conferir regular efeito ao ato administrativo, especificamente o 

crédito tributário constituído pelo Juiz do Trabalho, em função tipicamente judicial e 

atipicamente administrativa, cumpre analisar um específico pressuposto necessário 

de validade, o subjetivo 179 , intrinsecamente ligado às normas delimitadoras de 

competência, eis que “modificar o sistema de direito positivo por ato próprio é o que 

se pode chamar de sujeito competente”180, entendida competência tributária,  como 

preleciona Tácio Lacerda Gama: 

(...) aptidão, juridicamente modalizada como permitida ou 

obrigatória, que alguém detém, em face de outrem, para alterar o 

sistema de direito positivo, mediante a introdução de novas normas 

jurídicas que, direta ou indiretamente, disponham sobre a instituição, 

arrecadação e fiscalização de tributos.181 
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O autor acima referido diferencia a competência tributária da denominada 

competência administrativa – competência tributária administrativa – , expressão 

que emprega para designar tanto a competência para editar instrumentos 

introdutores secundários, infralegais, voltados a prescrever, em termos analíticos, 

aquilo que a lei prescreve em termos sintéticos, cognominando-a “competência para 

regulamentar e outras”; bem como, a competência conferida à administração 

pública, cujo exercício enseja as normas individuais e concretas, consubstanciadas 

em lançamentos de ofício ou em autos de infração, designando-a “competência para 

promover a incidência da norma tributária”. 

Pondera Tácio Lacerda Gama que findo o exercício legislativo, com a 

inclusão no ordenamento jurídico de leis que estabelecem normas gerais e 

abstratas, consolidam-se os requisitos objetivos necessários para aplicação da 

norma, promovendo sua incidência no caso concreto. Essa competência é, via de 

regra, atribuída à administração pública que assume a prerrogativa de, na hipótese, 

traduzir para linguagem do direito positivo os acontecimentos que se quadrem com 

o que prevê a hipótese das normas e, também, imputar os efeitos juridicamente 

previstos, promovendo a incidência de normas tributárias através de duas 

modalidades fundamentais de instrumentos introdutores: o lançamento de ofício e o 

auto de infração182. 

Não é esta, contudo, a única forma de promover a incidência da norma 

tributária. Nesse sentido, esclarece Paulo de Barros Carvalho: 

Quando se fala em expedição de norma jurídica individual e concreta 

vem, desde logo, à nossa mente, o desempenho de um órgão da 

administração ou do Poder Judiciário. E, se passarmos 

apressadamente, sem refletir, essa ideia equivocada irá provocar um 

bloqueio, fixando o preconceito de que o administrado, na esfera de 

suas múltiplas possibilidades de participação social, reguladas pelo 

direito, esteja impedido de produzir certas normas individuais e 

concretas. Mas, não é assim no direito brasileiro. Basta soabrirmos 

os textos do ordenamento de positivo, no que concerne aos tributos, 

para verificarmos esta realidade empírica indiscutível: o subsistema 

prescrito das regras tributárias prevê aplicação por intermédio do 

poder público, em algumas hipóteses, e, em outras, outorga este 

exercício ao sujeito passivo, de quem se espera, também, o 
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cumprimento da prestação pecuniária 183. (os grifos não constam no 

original) 

Inúmeros são os exemplos de normas jurídicas individuais e concretas, 

captadas na experiência da realidade jurídica brasileira, produzidas pelo 

administrado, no campo dos tributos.  Compete-lhe individualizar o evento tributário, 

constituindo o fato jurídico, estruturando, denotativamente, todos os elementos 

integrantes da relação jurídica do tributo.184 

Sobre o tema, Marina Vieira de Figueiredo ressalta que a administração 

pública não é o único sujeito competente para inserir no ordenamento jurídico 

normas individuais e concretas de direito tributário. Ocorre que a expressão 

“lançamento” se enquadra apenas aos atos praticados por agente público no 

exercício da função administrativa, daí a privatividade do lançamento185. 

No lançamento por homologação a atuação da administrativa pública é 

mínima – ou mesmo inexistente – haja vista que compete ao contribuinte, sujeito 

passivo da relação jurídico tributária, aferir o montante devido e recolher aos cofres 

públicos, estando tal descrição sujeita a controle posterior por parte do sujeito 

ativo186. 

A partir da redação do §4º, do art. 150 do CTN, pode-se sustentar que a 

antecipação do contribuinte constitui o crédito tributário – o também cognominado 

autolançamento – arrefecendo a concepção de privatividade da atividade da 

autoridade administrativa na formação da norma individual e concreta que constitui 

o tributo.  

Luiz Eduardo Schoueri 187  relata que o Anteprojeto de autoria de Rubens 

Gomes de Sousa, que serviu de base aos trabalhos da Comissão Especial do 

Código Tributário Nacional, o art. 168 prescrevia que o lançamento como “a 

atividade destinada a constituir o crédito tributário mediante a verificação da 

ocorrência e das circunstâncias materiais do fato gerador da obrigação tributária 
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principal”188 , de fazendo referência ao sujeito a quem competia efetuar tal ato, 

trazendo apenas, em seu art. 175 189 , o esboço daquilo que seria tratado por 

lançamento por homologação. 

Trata-se, pois, de acordo com Tácio Lacerda Gama 190 , de competência 

tributária privada, sendo esta a aptidão jurídica, modalizada como obrigatória, 

dirigida ao sujeito passivo da obrigação tributária para fazer incidir normas, direta ou 

indiretamente, relacionadas a instituição, arrecadação ou fiscalização de tributos, 

aplicando a norma tributária é o caso concreto. 

O resultado do exercício da competência tributária privada, colocada à 

disposição do contribuinte, resulta no cognominado lançamento por 

homologação/autolançamento, valendo ressaltar apontamento Marina Vieira de 

Figueiredo, para quem tal figura não se confunde com o lançamento, configurando, 

portanto, outra modalidade de veículo que insere no sistema jurídico norma que 

constitui o crédito tributário. Afinal, sendo o lançamento ato privativo da 

administração pública, não há como incluir nessa classe a introdução da norma 

individual e concreta pelo contribuinte191. 

É justamente a pluralidade de significados atribuídos a palavra lançamento é 

que possibilitou nomear duas entidades distintas com o mesmo signo, como 

assevera de Estevão Horvath192.  

Ao tratar da classificação do processo de constituição do crédito tributário, 

Paulo Cesar Conrado193 assevera que o particular caso do autolançamento serviria 

de critério definitivo da expressão “modalidades de lançamento”, pois só seria 

                                                           

188
 BRASIL. Ministério da Fazenda. Trabalhos da Comissão Especial do Código Tributário Nacional. 

Rio de Janeiro, 1954, p. 306. 
189

 Art. 175. Quanto aos tributos, cuja legislação não preveja expressamente o prévio exercício, por 
parte da autoridade administrativa, da atividade referida no art. 168, ou atribua êsse exercício, no 
todo ou em parte, ao próprio contribuinte ou a terceiro, o crédito tributário considera-se 
definitivamente constituído, nos têrmos e para os efeitos do art. 171, com a notificação regularmente 
feita ao contribuinte ou seu representante, da concordância da autoridade administrativa competente 
com a atividade exercida pelo próprio contribuinte ou pelo terceiro legalmente obrigado ao seu 
exercício. 
190

 GAMA, Tácio Lacerda. Competência tributária: fundamentos para uma teoria da nulidade. São 
Paulo: Noeses, 2009, p. 251. 
191

 FIGUEIREDO, Marina Vieira. Lançamento tributário: revisão e seus efeitos. São Paulo: Noeses, 
2014, p. 95. 
192

 HORVATH, Estevão. Lançamento tributário e “autolançamento”. São Paulo: Quartier Latim, 2010, 
p. 160. 
193

 CONRADO, Paulo Cesar. Processo tributário. 2ª. Ed. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 61. 



90 
 
 

lançamento o ato expedido pelo órgão público, sendo a norma do contribuinte 

espécie diversa de instrumento de constituição da obrigação tributária, culminando 

na seguinte conclusão: 

(...) o que temos em nosso sistema, antes de ‘diferentes formas de 

lançamento’, são diferentes formas de constituição da obrigação 

tributária, vale dizer, diferentes focos ejetores e procedimentos de 

produção das normas individuais e concretas que respondem pela 

colocação no mundo jurídico daquelas relações jurídicas – a primeira 

dessas formas de constituição, seria justamente o lançamento do 

artigo 142 do CTN (foco ejetor: Estado-fisco, mediante procedimento 

próprio) e a segunda, apelidada de ‘auto lançamento’, e que seria 

melhor entendida, nos parece, pela locução ‘norma de contribuinte’, 

uma vez que é ele seu foco ejetor194. 

O Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento de que o ato 

praticado pelo contribuinte – a declaração reconhecendo o débito fiscal – goza de 

aptidão para constituir o crédito tributário, consignando na Súmula 436195 que a 

administração pública estaria dispensada de qualquer outra providência, de modo 

que a homologação tácita, de mais a mais, configura-se na preclusão do prazo para 

revisar o ato do contribuinte, implicando o acatamento da antecipação efetuada pelo 

sujeito passivo196. 

Estevao Horvath expõe com precisão a posição adotada pela doutrina que, 

muito embora esteja de acordo com a distinção que impende ser atribuída aos dois 

institutos -  lançamento e lançamento por homologação/autolançamento – não se 

opôs a uso de tais expressões, tendo em vista seu uso corrente no direito tributário, 

servindo para espelhar a realidade a elas subjacente197. 

É justamente esse o cenário significativamente alterado pelas alterações 

trazidas ao texto constitucional pelas EC 20/1998 e  45/2004. 

Sobre o assunto é de especial relevância à consulta à lição de Rodrigo Dalla 

Pria:   
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A competência atribuída à Justiça do Trabalho pelo art. 114, inciso 

VIII, da Constituição Federal (CF), quando analisada sob a ótica das 

categorias próprias à tradicional Dogmática do Direito Tributário, tem 

imenso potencial para gerar perplexidades, motivo pelo qual o 

enfrentamento do tema exige boas doses de humildade e desapego 

intelectuais. 

Trata-se, em verdade, de regra constitucional que, a pretexto de 

instituir a competência — eminentemente jurisdicional — para 

execução, de ofício, das contribuições previdenciárias incidentes 

sobre os direitos reconhecidos em sentenças trabalhistas 

(condenatórias e homologatórias), acaba por estabelecer, como 

pressuposto, a competência — atipicamente administrativa — para a 

constituição do próprio crédito tributário previdenciário a ser 

executado.  

Esse modelo de constituição de créditos tributários, por sua vez, não 

se vale da atividade perpetrada pelo autoridade administrativa 

tributante (art. 149, do Código Tributário Nacional — lançamento de 

ofício), nem de procedimentos realizados pelo particular, sujeito 

passivo da obrigação tributária (art. 150 do CTN — lançamento por 

homologação), muito menos da combinação da atividade de ambos 

(art. 147, do CTN — lançamento por declaração). O ato 

constitutivo do crédito tributário, no âmbito da competência do 

art. 114, VIII, da CF, é exarado por terceiro, estranho à relação 

jurídico-tributária, qual seja: o Juiz do Trabalho. 

Diante disso, tudo o que foi construído, em termos dogmáticos, 

sobre a natureza do(s) procedimento(s) de constituição do crédito 

tributário, bem como a respeito do ato que dele (procedimento) 

decorre, deve ser tomado com reservas quando da análise da 

competência em questão, pois os parâmetros empíricos 

normativos são, in casu, sensivelmente diferentes daqueles 

analisados pela dogmática quando da formulação dos modelos 

classificatório os conhecidos. 

Questões atinentes à (i) natureza do ato constitutivo do crédito 

tributário exarado pela Justiça do Trabalho; (ii) ausência de 

processo administrativo por meio do qual se dê oportunidade 

para impugnação do débito fiscal; (iii) aplicabilidade das regras 

de decadência e prescrição; (iv) responsabilidade de terceiros; 

devem ser analisadas, uma a uma, com a acuidade de vida, pois 

as consequências (teóricas e práticas) que decorreram das 

conclusões a serem obtidas são realmente relevantes198. (os 

grifos não constam no original) 
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As alterações trazidas pelas EC 20/1998 e 45/2004, quadram-se na 

cognominada hipótese excepcional em que a Constituição Federal regula de 

maneira inteiramente vinculada um dado comportamento administrativo 

obrigatório199, de modo que a competência conferida à administração pública e ao 

contribuinte passa a ser estendida ao Juiz do Trabalho. 

Já enfrentamos o problema da falta de procedimento administrativo tributário 

quando da análise da ligação de inconstitucionalidade em razão da suposta 

negligência ao devido processo legal. 

 Passemos agora a analisar a natureza jurídica do crédito tributário 

constituído pelo Juiz do Trabalho por ocasião da expedição de sentenças 

trabalhistas condenatórias ou homologação de acordos ávidos perante a Justiça do 

Trabalho — excluídos, portanto os acordos realizados perante as Comissões de 

Conciliação Prévia 

Dispunha Rubem Alves200 que uma teoria científica tem sempre a pretensão 

de oferecer uma receita universalmente válida, aplicável a todos os casos, citando o 

seguinte exemplo: 

Imaginemos a seguinte afirmação sobre o universo dos gansos: 

“Todos os gansos são brancos”. Essa afirmação pretende ser 

verdadeira para todas as aves em questão. E se aparecer um ganso 

verde? Nesse caso, a teoria cai por terra. Basta um ganso verde 

para liquidar com o todo (...) Mas há um jeito de contornar esse 

dificuldade. Diante do bicho verde eu digo: “Isto não é um ganso, 

mas sim um fanso”. Se o bicho é um fanso, a universalidade da 

minha afirmação continua intacta. Mas a que preço? Por meio de 

artifícios como esse pode-se preservar uma teoria indefinidamente 

(...). Os filósofos da ciência humana chama de explicações ad hoc 

esse tipo de artifício. Mas chega um momento em que, após 

sucessivas explicações ad hoc, temos em nossas mãos não só 

gansos e fansos, como também bansos, cansos, dansos, 

jansos, lansos, mansos, etc. A receita ficou de tal forma 

complexa, as exceções são tantas, que ela deixou de ser uma 

ferramenta adequada. Nesse momento, ela perde a 

credibilidade. (os grifos não constam no original) 
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Os argumentos colacionados no capítulo 2 do presente trabalho, e ora 

esmiuçados, dão conta de que o lançamento por homologação figura como ganso 

não-branco, pois muito embora o artigo 142, do CTN disponha que o lançamento é 

a forma da administração pública constituir o crédito tributário, o ato de constituição 

acabou figurando como modalidade de lançamento, talvez pela proximidade das 

cores na escala na pantone, ou mesmo porque a expressão já era de uso corrente 

pela doutrina 201. 

O Instituto recebeu por parte da doutrina classificações as mais variadas 

possíveis, tendo sido identificada como tributo sui generis202, aberração jurídica203, 

anomalia204, e até mesmo de lançamento, como disserta o Estevão Horvath dispor 

que alteração constitucional não teria alterado a sistemática de lançamento tendo 

em vista a necessidade de intimação da União para se manifestar sobre os cálculos 

durante e fase de liquidação, figurando o juiz como “mero agente que estará a 

homologar uma quantia apurada uma liquidação”205  – em relação a este último 

apontamento já nos manifestamos por ocasião da análise da constitucionalidade 

das EC 20/1998 e 45/2004.  

Importante a lição de Fernando Gomes Favacho ao dispor que as subclasses 

coordenadas devem necessariamente esgotar os elementos pertencentes à 

superclasse, de modo que “as duas classes formadas a partir da classe maior não 

podem deixar nada "de fora" delas. Eis o porquê do elemento sui generis ser uma 
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aberração lógica. É inaceitável a formação de uma classe com o critério, uma sem o 

critério e outra "sem gênero"”. 

Com a EC 20/1998 deparou-se a doutrina com um crédito tributário 

constituído por terceiro estranho à relação jurídica de direito material, defrontou-se, 

então, com o fanso, não se adequando a nova competência, bem como seu 

resultado a nenhuma das modalidades de lançamento tributário, não denotando os 

contornos de ganso branco. Dessa forma, a crítica feita por Paulo Cesar Conrado206 

acerca da necessidade de revisão da expressão modalidades de lançamento faz 

ainda mais sentido, impondo substituí-la pela noção de instrumento de constituição 

da obrigação tributária.  

A moldura constitucional alterada traz um novo elemento que implica a 

divisão não mais em “modalidades de lançamento”. Lançamento é sim a forma 

exclusiva e privativa da administração pública de constituir o crédito tributário, mas 

não é única e nem é mais comum. Temos ainda a norma do contribuinte como 

instrumento de construção do obrigação tributária ou instrumento de construção da 

obrigação tributária privada.  

Resta perquirir quais os elementos que conotam a nova competência 

tributária jurisdicional cujo resultado deriva do instrumento de constituição da 

obrigação tributária pelo Juiz do Trabalho. 

Esta competência não é tão ampla quanto a exercida pela administração 

pública, valendo dessa forma a observação feita por Tácio Lacerda Gama207 para a 

competência tributária privada, podendo ser predica como limitada, autônoma, 

vinculada, qualificada e intransferível. 

Guarda a norma jurídica posta pelo juiz do trabalho de características 

bastante distintas da norma posta pelo contribuinte. 

A Constituição estabelece através das alterações propostas pelas EC 

20/1998 e EC 45/2004 a possibilidade de que a norma jurídica tributária seja posta 

por alguém alheio a relação jurídica de direito material, perfazendo, portanto, 
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verdadeira competência tributária jurisdicional, que, adotando a teoria traçada pelo 

auto adrede referido, poderia ser definida como a aptidão jurídica, modalizada como 

obrigatória, imputada ao juiz do trabalho, para fazer incidir normas direta ou 

indiretamente relacionadas à instituição, arrecadação ou fiscalização de tributos nas 

sentenças condenatórias que proferir ou nos acordos que homologar208.  Numa 

frase: é a competência atribuída ao juiz do trabalho para aplicar a norma tributária 

ao caso concreto. 

Soma-se a isto o fato de tal alteração ter sido abordada por poucos cientistas 

jurídicos do Direito Tributário, não tendo sido ao menos mencionada nos principais 

cursos de direito tributário209, tendo-se verificado ainda que situação de obra que 

abordava do tema, excluindo tais excertos em edição posterior210. 

Pondera Paulo Cesar Baria de Castilho211 serem grandes as dificuldades da 

doutrina em assimilar a alterações no direito positivo, mesmo porque o tema põe em 

xeque diversos institutos já consagrados pelos cientistas da teria geral do processo, 

do direito tributário e do trabalho, além das áreas conexas como a previdenciária, 

penal tributária e outras.  

Esclarece ainda que, se o Estado mudou, se o ordenamento jurídico posto 

mudou, aqueles que exercem a função de descrever o direito como ele é devem 

estar sensíveis a esta mudança, sob pena de continuar descrevendo uma realidade 

jurídica que não mais perdura, “embora de saudosa memória e com todas as 

facilidades e comodidades que traz a pacificação dos institutos jurídicos 
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 Fica afastada qualquer possibilidade de aplicação da presente definição aos créditos constituídos 
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 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 22ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010; 
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secularmente construídos” 212 , sob pena da teoria consagrada se tornar um 

inutensilio213. 

As constituições não são eternas, ao contrário, são verdadeiros organismos vivos 

em constante mutação, conforme observou Uadi Lammêgo Bulos214. 

Eventual esforço em equiparar o crédito tributário constituído pelo Juiz do 

Trabalho com lançamento seria sistemicamente incompatível pois, como expõe 

Alberto Xavier, “a  disciplina jurídica traçada pela lei para os atos praticados por 

órgãos administrativos é completamente diversa da que fixou para usar atos 

jurisdicionais de aplicação das normas tributárias”215.  

Dessa forma, a inserção de ambos num conceito doutrinariamente comum 

não evitaria necessidade de ulteriores distinções, contribuindo apenas para adensar 

as dúvidas e dificuldades que constantemente se suscitam nesse domínio do 

direito216. 

Temos, pois, o lançamento – de ofício ou por declaração, exclusivo da 

administração pública – como espécie do gênero instrumento de constituição de 

obrigação tributária, conjunto que seria composto por mais dois elementos, a saber: 

(i) norma do contribuinte ou ato privado de constituição da obrigação tributária – já 

consagrado como lançamento por homologação – e construídos pelo sujeito passivo 

da relação jurídico-tributária; e (ii)  ato judicial de constituição da obrigação 

tributária, de competência exclusiva do Juiz de Trabalho, que as constituí a partir de 

sentenças condenatórias ou acordos homologados, ato este jurisdicional e de 

conteúdo administrativo. Os créditos formados tanto pelo sujeito passivo quanto 

aquele formado pelo Juiz da Trabalho – nos rígidos e estritos limites estabelecidos 

pelas EC 20/1998 e EC 45/2004 – formam o subconjunto de créditos tributários sem 

lançamento217.  
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3.5. ATO JUDICIAL DE CONSTITUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - A NOVA 

SISTEMÁTICA DE CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NA JUSTIÇA 

DO TRABALHO 

 

Fixada a premissa de que a partir das sentenças condenatórias e acordos 

homologados, o Juiz do Trabalho, não se perfaz propriamente o lançamento 

previsto no art. 142 do CTN, mas ato judicial de constituição da obrigação tributária, 

ocorrendo a apuração do montante de forma que difere dos créditos construídos 

pela administração pública ou pelo sujeito passivo da relação jurídico-tributária, 

temos na execução de ofício das contribuições previdenciárias a formação do título 

executivo judicial, por expressa atribuição de competência constitucional. 

Através do processo trabalhista será constatada descrição de fato descrito 

abstratamente na hipótese da regra-matriz de incidência das contribuições 

previdenciárias, determinando-se matéria tributável, bem como os sujeitos passivos 

– das cotas do empregado e do empregador –, calcular-se-á, por ocasião da fase de 

liquidação, o montante devido e será identificado “o sujeito passivo”., atos que muito 

embora sejam também praticados no ato de constituição exclusivo da administração 

pública, dessa semelhança não se pode concluir que a decisão da Justiça do 

Trabalho poderia ser equiparada a um lançamento administrativo.  

Muito embora não conste, no mais das vezes, do pedido nem da causa de 

pedir a constituição da obrigações tributárias218 – mesmo porque não compõem o 

objeto da lide laboral – a relação jurídica constituída na norma individual e concreta 

jurisdicional derivada no processo de conhecimento tem em seu consequente o 

dever de remunerar, que é  precisamente o critério material da regra-matriz de 

incidência das contribuições previdenciárias219. 
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É mera decorrência da sentença, nos estritos termos postos pela nova 

redação constitucional, configurando efeito anexo da sentença trabalhista, aquele de 

decorre de previsão legal e não do próprio conteúdo da decisão220. 

Sobre a definição do conceito de efeitos anexos das sentenças, válidas são 

as lições de Fredie Didier Jr.: 

Toda decisão judicial pode produzir, além dos principais, efeitos 

anexos. 

Dizem-se anexos, ou secundários, os efeitos da decisão que 

decorrem de previsão legal, e não do conteúdo da decisão (da 

declaração judicial). Independem de pedido da parte, da 

manifestação do juiz ou do conteúdo da decisão. Operam ex lege. 

São efeitos indiretos e automáticos que resultam do fato de a 

decisão existir. A decisão, neste caso, é tratada como se fosse um 

fato jurídico, cujos efeitos independem da vontade, e não um ato 

voluntário, cujos efeitos jurídicos são determinados pela vontade de 

quem os prática. 

São exemplos de efeitos anexos: (i) a perempção, que é gerada pela 

terceira sentença de extinção sem julgamento de mérito por 

abandono unilateral (art. 268, par. ún., do CPC; (ii) a separação de 

corpos, que é gerada pela sentença que decreta o divórcio ou 

separação judicial; (iii) o direito ao ressarcimento de danos,  

independentemente de condenação, que é efeito da sentença que 

extinguiu execução provisória,(art. 475-O, I, do CPC); (iv) o direito ao 

ressarcimento de danos, independentemente de condenação, que é 

efeito dos provimentos que fazem cessar a eficácia das medidas 

cautelares (art. 811, CPC); (v) o direito ao ressarcimento de danos, 

independentemente de condenação, que é efeito da sentença penal 

condenatória transitada em julgado (arts. 475-N, II CPC e 91, I, 

Código Penal);, esse direito pode ser exercido pelo ofendido, seu 

representante legal ou seus herdeiros (art. 63, Código de Processo 

Penal)221. 

Assim, serve o órgão judicial como foco ejetor tanto da norma individual e 

concreta responsável por documentar incidência das regras matrizes das 

contribuições previdenciárias, que formalizará tanto crédito tributário a ser 
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executado, quanto dos atos de constrição e expropriação patrimoniais a serem 

desencadeados em caso de inadimplência por parte do contribuinte222. 

Com efeito, as particularidades de um processo judicial, a começar pela 

formação da relação angular223, bem como pelos princípios que permeiam os atos 

processuais, não permitem a equiparação da liquidação de sentença condenatória 

ou homologatória de acordo com a atuação administrativa de cunho inquisitório, 

ainda que em ambas o devido processo legal e o direito ao contraditório sejam 

plenamente garantidos, como já explanado no item 3.3. 

No mais, não se pode submeter norma constitucional, no caso o art. 114, VIII, 

às normas gerais de direito tributário dispostas no CTN, regras hierarquicamente 

inferiores. 

Ao tratar do tema Paulo Cesar Baria de Castilho224 explica que esclarece que 

numa análise açodada do art. 142 do CTN levará o exegeta desatento a defender a 

concepção equivocada de que apenas o lançamento dará azo à constituição do 

crédito tributário. Não é isso que a lei estatui. Expõe, claramente, que crédito 

tributário proveniente de lançamento só pode ser feito mediante o preenchimento 

dos requisitos objetivos ali delineados e exclusivamente pela autoridade 

administrativa competente. Todavia, não prevê o referido texto legal que o crédito 

tributário só poderá ser formalizado através do lançamento, de modo que se é 

possível criar crédito tributário sem lançamento, também é possível executá-lo. 

Ademais, quando da liquidação de sentença, é possível a apuração do valor devido 

no âmbito judicial, inclusive garantindo à União e aos sujeitos passivos o 

contraditório e a ampla defesa, não sendo imprescindível que haja prévio processo 

de apuração na esfera administrativa. 

Ademais, o crédito é constituído sob a chancela do Poder Judiciário, 

observadas a imparcialidade e contraditório que lhe são intrínsecos, afastando, por 
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conseguinte, a possibilidade de prejuízo tanto dos contribuintes como para o 

Fisco225. 

Outro aspecto a ser analisado é o fato do ato de constituição do crédito 

tributário, seja derivado da administração pública – lançamento – ou do contribuinte 

– norma do contribuinte/lançamento por homologação/autolançamento – caso não 

se espontaneamente adimplido, será judicialmente cobrado via execução de um 

título executivo extrajudicial, servindo de título a Certidão de Dívida Ativa, prevista 

no parágrafo único do art. 202226 do Código Tributário Nacional e no § 6º do art. 2º 

da LEF227 , permitindo a constrição do patrimônio do contribuinte. Dessa forma, 

cumpre ser analisado qual o título a ser excutido na execução de ofício das 

contribuições previdenciárias perante a Justiça do Trabalho, dada a ausência de 

Certidão de Dívida Ativa representativa do tributo a ser executado. Resta saber se o 

que se executa é título executivo judicial ou extrajudicial. 

Ao tratar do tema, Guilherme Guimarães Feliciano228 e Salvador Franco de 

Lima Laurino 229 , apontam a natureza administrativa do título executivo fiscal, 
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(...) 
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ponderando que compete à administração pública o privilégio de unilateralmente 

constituir um título executivo, sendo esta a única hipótese do rol contido do art. 

585230, do CPC – correspondendo ao art. 784231, do NCPC que não traz nova 

hipótese de crédito unilateral –a excepcionar a regra geral da formação negocial dos 

títulos extrajudiciais, afastando-se, portanto o interesse de agir no pleito de 

formação de um título executivo judicial. 

Sobre a configuração dos tributos como créditos unilaterais, esclarece Alberto 

Xavier que: 

A formação unilateral de um título executivo não é, contudo, 

privilégio aberrante que se possa aparentar aos já referidos sistemas 

do direito antigo germânico, em que a simples afirmação unilateral 

do seu direito autorizava o credor a praticar ou a promover as 

providências executivas do seu crédito. A força de verdade legal que 

a lei atribui, para os efeitos executivos, ao lançamento, resulta da 

própria natureza do procedimento que preparou a sua formação: um 

procedimento de estrutura jurisdicionalizada, de tipo contraditório e 

no qual o Fisco intervém como órgão de justiça encarregado da 

investigação da verdade material. Isto – e não a mera natureza 

pública dos interesses em presença — explica a especial posição da 

Administração tributária no processo de execução232. 

Daí a justificativa para que se faça clara distinção entre a disciplina jurídica 

traçada pela lei para os atos praticados por órgãos administrativos e aqueles 

próprios do Poder  

Na mesma linha, Sérgio Pinto Martins233 entende não haver título executivo 

para a União na medida em que o assunto julgado – direito material laboral – só 

tocaria as partes jungidas pela relação processual. Aponta, contudo, que se forma a 
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liquidez e a certeza na execução da sentença trabalhista quando a discussão for 

ampliada e for cotejado o fato jurídico tributário, base de cálculo, alíquota, montante, 

entre outros, o que rotula como aberração jurídica, mas presente na Constituição. 

Nesse cenário mostra-se interessante a posição adotada por José Eduardo 

de Resende Chaves Júnior234, para quem a alteração constitucional teria dado azo à 

criação de um modelo híbrido de título executivo, nomeando-o título executivo 

judiciário, que surgiria a partir da sentença condenatória que constitui o fato jurídico 

e se aperfeiçoa no momento em que os serviços judiciários promovem o lançamento 

tributário.  

Sendo ser o lançamento ato constitutivo de crédito tributário privativo da 

administração pública, o reparo que impende ser feito toca apenas à parte final da 

última proposição. 

Tendo a Constituição Federal conferido competência direta para a execução 

de ofício, o crédito tributário torna-se certo a partir da sentença condenatória, como 

efeito anexo a esta, derivado de atuação jurisdicional, advindo a liquidez por ocasião 

da sentença de liquidação, momento este de exercício de competência 

administrativa atípica. Temos, assim, título executivo judicial, derivado de aplicação 

da jurisdição, com cunho administrativo atípico.  

É certo que procedimento destoa da forma usual de cobrança de tributos. 

Decorre, contudo, de imposição constitucional, sendo prescindível a atuação 

administrativa – caso silencie quando da abertura de prazo decendial – ou qualquer 

outro ato volitivo para que se opere a eficácia executória em relação às 

contribuições previdenciárias. 

Assim, tanto a sentença de homologação de acordo (quanto líquida) e a de 

liquidação, após o trânsito em julgado, representam título executivo – judicial, com 

conteúdo administrativo – hábil para que a União execute as contribuições 

previdenciárias. 
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O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Conflito de Atribuição nº 88 

(99/0089929-6)235, relatado pela Ministra Eliana Calmon, ratificou tal entendimento 

em acórdão cuja ementa segue trasladada: 

PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL - CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS ORIUNDAS DE SENTENÇAS 

TRABALHISTAS: COBRANÇA (ART. 114, § 3 o DA CF/88, 

ACRESCENTADO PELA EC N. 20/98). 1. A EC n. 20/98 ampliou a 

competência da Justiça do Trabalho, outorgando-lhe o poder de 

cobrar débitos para com a Previdência, desde que oriundos de 

suas próprias sentenças. 2. Cobrança automática do título 

judicial, independentemente de inscrição na dívida ativa. 3 . 

Impropriedade do provimento que devolve ã Procuradoria do Órgão 

a iniciativa da execução. 4 . Conflito conhecido, para declarar 

competente a Junta Trabalhista. (os grifos não constam no original) 

Em seu voto, a Ministra Eliana Calmon ratifica a natureza do quanto 

executado como título judicial, como a seguir evidenciado: 

Entendo, como o suscitante, que, efetivamente, quando disse o 

legislador constitucional que a execução das contribuições 

sociais decorrentes das suas sentenças seriam ex officio, 

automaticamente, dispensou a certidão de dívida ativa e 

legitimou, como título executivo judicial, pronunciamento que, 

antecedentemente, não o era. 

(...) 

Com a ordem constitucional, surge no Direito Brasileiro um título 

judicial que deve ser prestigiado pela Justiça, que hoje teve 

competência ampliada para promover a cobrança de débitos 

previdenciários. (os grifos não constam no original) 

No mesmo julgamento, o Ministro Franciulli Neto, ao comentar o voto vencido 

do Ministro José Delgado, demonstrou com precisão da natureza híbrida do título 

executivo: 

Sr. Presidente, data venia do Sr. Ministro José Delgado, entendo 

que não há propriamente uma decisão judicial. Há, sim, quanto à 

forma, mas, quanto ao conteúdo, é uma decisão meramente 

administrativa, porque embasada num provimento. Ora, todos 

sabemos que o provimento em exame é de caráter administrativo, e 

não disciplinou atividade jurisdicional propriamente dita. Quanto ao 

sujeito, esse ato foi realmente jurisdicional, mas quanto ao objeto, 

quanto ao conteúdo, parece-me que é um ato tipicamente 

administrativo, razão pela qual peço vênia ao Sr. Ministro José 
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Delgado para acompanhar a Srª. Ministra Eliana Calmon. Não houve 

nenhuma valoração jurisdicional por parte do Juiz. Ele se limitou a 

dizer que não poderia cumprir porque havia um provimento. 

Sabemos que a função precípua do Poder Judiciário é a 

atividade jurisdicional, mas, eventualmente, é obrigado também 

a exercer aquilo que chamamos de atividades anômalas, e, aqui, 

parece-me que foi uma delas, uma atividade de conteúdo 

substancialmente administrativo. (os grifos não constam no 

original) 

No mesmo sentido apontam Eduardo Gabriel Saad ao asseverar que “a 

sentença, prolatada na reclamatória trabalhista, na qual se consigna o crédito 

previdenciário, será o título executivo judicial em ação distinta”236, e Paulo Cesar 

Baria de Castilho dispondo que “a contribuição previdenciária é executada com base 

num título judicial, a sentença, ainda que o INSS não tenha feito parte do processo 

de conhecimento”237. 

O ordenamento jurídico, mesmo antes do advento da EC 20/1998, já previa 

que a União e autarquias atuassem com parte na execução sem ter participado da 

fase cognitiva, como se verifica no parágrafo único do art. 5º, da Lei n. 

9.469/1997238. Assim, a execução da contribuição previdenciária deriva de um título 

executivo judicial, figurando o credor (União) de forma implícita – pois muito embora 

não tenha figurando na ação de conhecimento, passa a ter interesse jurídico quando 

da irradiação dos efeitos anexos da sentença – desde o momento da prolação da 

decisão239, por interesse público indisponível.  

Ainda que o ordenamento jurídico disponha – art. 472, do CPC/art. 506, do 

NCPC – que a coisa julgada só alcance as partes, não podendo prejudicar, tão 

pouco beneficiar terceiros240, ocorre que a eficácia natural da sentença pode afetar 
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 SAAD, Eduardo Gabriel. Temas Trabalhistas. In: LTr Suplemento Trabalhista, n. 022/99, p. 106-

107. 
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 CASTILHO, Paulo Cesar Baria de. Execução de contribuição previdenciária pela Justiça do 
Trabalho. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. 
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 Art. 5º A União poderá intervir nas causas em que figurarem, como autoras ou rés, autarquias, 
fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas federais. 
Parágrafo único. As pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas cuja decisão possa ter 
reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir, independentemente da demonstração 
de interesse jurídico, para esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e 
memoriais reputados úteis ao exame da matéria e, se for o caso, recorrer, hipótese em que, para fins 
de deslocamento de competência, serão consideradas partes. 
239

 E não do trânsito em julgado, tema a ser melhor explanado no capítulo 5. 
240

 A vedação ao beneficiamento não consta do artigo 506, do NCPC, a seguir transcrito: 
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. 
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interesses de terceiros, o que lhes tolhe o direito de recorrer, mesmo que vinculados 

nominalmente aos efeitos da coisa julgada. 

Quando a execução das contribuições previdenciárias decorrer de acordo 

homologado, a intervenção da União opera-se após a decisão judicial de 

homologação, que é irrecorrível para as partes, mas não para a União, que poderá, 

nos termos do parágrafo único, do art. 831, da CLT, após intimada pessoalmente – 

art. 832, §4º, da CLT e art. 20, da Lei n. 11.033/2004 – manifestar-se aquiescendo 

ou não com os cálculos das contribuições previdenciárias. Forma-se, por 

conseguinte, o título executivo com a homologação do acordo, conferindo certeza 

ao crédito – constituição provisória – porém, relativamente ao crédito previdenciário, 

somente após o cumprimento do aludido dispositivo e o julgamento de recurso, caso 

interposto, poderá ser atribuída liquidez – constituição definitiva – ao título 

executivo241. 

Já, se execução tiver por lastro sentença líquida – atribuindo ao crédito 

tributário certeza e liquidez no mesmo momento cronológico –, esta  deverá indicar 

a natureza jurídica das parcelas constantes da condenação ou do acordo 

homologado, inclusive o limite de responsabilidade de cada parte pelo recolhimento 

da contribuição previdenciária242, e União, tão logo seja pessoalmente intimada do 

teor da sentença, poderá, apresentar recurso relativo às contribuições243. 

Destarte, tanto nas situações de sentença homologatória de acordo em que 

as partes delimitam a natureza jurídica das parcelas discriminadas quanto no caso 

de sentença condenatória líquida, a intervenção da União ocorrerá dará antes da 

constituição definitiva do crédito tributário, de modo que haverá, sim, título executivo 

judicial para a União, que participou do processo, ainda que com atuação residual. 

                                                           

241
 A provisoriedade de definitividade do crédito tributário será melhor examinada no capítulo 5. 

242
 Art. 832 - Da decisão deverão constar o nome das partes, o resumo do pedido e da defesa, a 

apreciação das provas, os fundamentos da decisão e a respectiva conclusão. 
(...) 
§ 3o As decisões cognitivas ou homologatórias deverão sempre indicar a natureza jurídica das 
parcelas constantes da condenação ou do acordo homologado, inclusive o limite de responsabilidade 
de cada parte pelo recolhimento da contribuição previdenciária, se for o caso. 
243

 Art. 832 – (...) 
§ 5o  Intimada da sentença, a União poderá interpor recurso relativo à discriminação de que trata o § 
3o deste artigo. 
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O título executivo judicial, contudo, quanto derivado de sentença 

condenatória ilíquida demandam análise mais detida. A norma individual e concreta, 

mesmo ilíquida, serve como fato jurídico tributário – efeito anexo – a partir do qual 

será aferida a certeza do crédito tributário, e neste particular, difere dos demais atos 

constitutivos da obrigação tributária – parta da administração pública ou do 

contribuinte – haja vista que estes surgem líquidos e certos, portanto exigíveis, 

atributo ao qual se soma a exequibilidade quando da inscrição em dívida ativa. 

Tratando das sentenças havidas no bojo da Justiça do Trabalho, Pedro Paulo 

Teixeira Manus esclarece que nas condenações ao cumprimento de obrigação de 

dar quantia certa, a decisão executada, embora certa quanto ao seu objeto, 

frequentemente não traz os valores devidos de forma líquida, o que implica, como 

consectário lógico-jurídico, no perfazimento da fase de liquidação, a saber: “conjunto 

de atos processuais necessários para aparelhar o título executivo, que possui 

certeza, mas não liquidez à execução que se seguirá”244. 

É, portanto, na liquidação de sentença, definida por Cândido Rangel 

Dinamarco 245  como a “atividade jurisdicional cognitiva destinada a produzir a 

declaração do quantum debeatur ainda não revelado quanto à obrigação a que o 

título executivo se refere”, durante a qual se abre oportunidade de intervenção da 

União, nos termos do art. 879, § 3°, da CLT246, que será conferida liquidez ao 

crédito tributário cuja certeza fora conferida na sentença condenatória ilíquida. 

Passa, então, a União a integrar o processo a partir da fase de liquidação, com 

possibilidade de atuação mais ampla do que aquela conferida na hipótese de 

homologação de acordo ou de prolação de sentença já líquida.  

Findo o prazo de manifestação e dirimidas querelas incidentais atinentes à 

liquidação, será exarada sentença de liquidação, podendo ser questionada tanto 
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 MANUS, Pedro Paulo Teixeira. Execução da sentença no processo de trabalho. São Paulo: Atlas, 

2005,p. 17. 
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 DINAMARCO. Candido Rangel. Execução civil. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 559-560. 
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 Art. 879 - Sendo ilíquida a sentença exeqüenda, ordenar-se-á, previamente, a sua liquidação, que 
poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos. 
(...) 
§ 3o  Elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho, o juiz 
procederá à intimação da União para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 
preclusão 
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pelo contribuinte – através de embargos à execução – e pela União – via 

impugnação à sentença de liquidação. 

Ademais, mesmo diante das hipótese de dispensa de ciência e manifestação 

da União (art. 832, § 7°, e art. 879, § 5°, ambos da CLT)247, não se desnatura 

configuração de título executivo judicial, pois em que pese a falta de participação do 

credor ou sujeito ativo do tributo, compete ao destinatário da competência judicial 

tributária, a saber o Juiz do Trabalho, a função de constituir e executar os créditos 

tributários decorrentes das sentenças condenatórias e acordos homologados. 

Cabe, no entanto, perscrutar o limite de tal competência, bem como quais as 

materialidades conferidas pelas EC 20/1998 e EC 45/2004. 
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 Hipóteses já tratadas no item 3.3. 



108 
 
 

4 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS  

A dicção da alteração trazida pelas EC 20/1998 e 45/2004 muito embora 

tenha conferido nova competência judicial tributária à Justiça do Trabalho, delimitou 

quais os créditos tributários previdenciários sobre os auspícios, a saber: as 

contribuições sociais previstas no art. 195, I, a , e II, e seus acréscimos legais, 

conforme dispõe o art. 114, VIII, da CF. 

Faz-se necessário, contudo, analisar os principais aspectos gerais sobre as 

contribuições previdenciárias e as diversas questões específicas que surgem 

quando a instituição competência para sua formalização e cobrança pela Justiça do 

Trabalho, determinando quais espécies de contribuições estão contidas no 

permissivo constitucional. 

Cumpre aclarar que as discussões acerca da natureza jurídica das 

contribuições sociais para a seguridade social, conjunto tem como um de seus 

elementos as contribuições previdenciárias, encontram-se pacificadas248 quanto à 

sua natureza tributária, pela previsão expressa da Constituição Federal dos artigos 

150, III; 151, I e 146, III ao instituto, superadas as teorias do prêmio de seguro, 

salário diferido, salário social, salário atual e da exação sui generis249. 

O Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de ratificar tal interpretação 

por ocasião do julgamento do RExt 146.733/SP, de relatoria do Ministro Moreira 

Alves, em cujo fundamentação se lê: 

Sendo, pois, a contribuição instituída pela Lei n. 7.689/88 

verdadeiramente contribuição social destinada ao financiamento da 

seguridade social, com base no inciso I,  do artigo 195 da Carta 

Magna, segue-se a questão de saber se essa contribuição tem, ou 

não, a par das três modalidades de tributo (os impostos, as taxas e 

as contribuições de melhoria) a que se refere o art. 145 para 

declarar que são competentes para instituí-los a União, os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios, os artigos 148 e 149 aludem a 

duas outras modalidades tributárias, para cuja instituição sou a 

União é competente: o empréstimo compulsório e as contribuições 

sociais, inclusive as de intervenção no domínio econômico e de 

interesse das categorias profissionais ou econômicas. No tocante às 
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 PAULSEN, Leandro. Contribuições: custeio da seguridade social. Porto Alegre, Livraria do 

Advogado, 2007, p. 31. 
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 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da seguridade social. 32ª Ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 90-95. 
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contribuições sociais que dessas duas modalidades tributárias é a 

que interessa para este julgamento, não só as referidas no artigo 

149 que se subordina o capítulo concernente ao sistema tributário 

nacional têm natureza tributária, como resultado, igualmente, da 

observância que devem ao disposto nos artigos 146, III, e 150,I e III; 

mas também as relativas a seguridade social previstas no art. 195, 

que pertence ao título “Da Ordem Social”. Por terem esta natureza 

tributária é que o artigo 149, que determina que as contribuições 

sociais observem inciso III do artigo 150 (cuja letra b consagra o 

princípio da anterioridade), exclui dessa observância as 

contribuições para seguridade social previstas no art. 195, em 

conformidade com o disposto no §6º. deste dispositivo, que, aliás, 

em seu §4º., a admitir a instituição de outras fontes destinadas a 

garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, determina 

se obedeça ao disposto no artigo 154, I, norma tributária, o que 

reforça o entendimento favorável a natureza tributária dessas 

contribuições sociais250.  

Conforme se extrai do excerto acima, do voto do Ministro Moreira Alves, após 

a Constituição Federal de 1988, o STF assentou que as contribuições sociais 

submetem-se ao regime jurídico tributário. 

O referido órgão já havia reforçado tal posição por ocasião da expedição da 

Súmula Vinculante n. 8251, afastando os efeitos dos artigos 45 e 46, da Lei n. 

8.212/1991 (posteriormente revogados pela Lei Complementar n. 128/2008), 

justamente por reputar ilegal a regulamentação de prazos decadências e 

prescricionais, respectivamente, de tributos, em descompasso com o comando 

contido no artigo 146, III, da Constituição Federal. 

A Suprema Corte voltou a submeter a questão ao Plenário, quando da 

análise do RExt n. 562.276/PR, relatado pela então Ministra Ellen Gracie, tendo 

assentado  a natureza tributária das contribuições previdenciárias:  

Para sepultar, de uma vez por todas, as dúvidas que outrora 

assaltaram esta Corte quanto à matéria, o Constituinte não apenas 

disciplinou as contribuições no Título VI, “Da Tributação e do 

Orçamento”, Capítulo I, “Do Sistema Tributário Nacional”, como 

tornou expresso no próprio caput do art. 149 que deveria ser 

observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, sem prejuízo do 

previsto no art. 195, § 6°, relativamente às contribuições de 

seguridade social. Com isso, tornou inequívoca a conclusão pela sua 
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 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 146.733/SP, relator Ministro 

Moreira Alves. Tribunal Pleno, julgamento em 29.06.1992. 
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 São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº 1.569/1977 e os artigos 45 
e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário. 
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natureza tributária, o que já decorreria, de qualquer modo, da 

constatação das características essenciais das respectivas 

obrigações que evidenciam imposição estatal de caráter 

compulsório, conteúdo pecuniário, finalidade não punitiva e 

destinação ao custeio de atividade do interesse público.252 

A expressão contribuições previdenciárias restou consagrada como gênero, 

figurando como espécies as contribuições sociais de seguridade social sujeitas à 

execução de ofício (art. 195, I, a, e II, da CF).  

A subdivisão deriva da característica comum de destinação 

específica/arrecadação vinculada, de forma que os recursos arrecadados não 

podem ser utilizados para a realização de despesas distintas do pagamento de 

benefícios do regime geral de previdência social (art. 167, XI, da CF), situação 

diversa das demais contribuições sociais de seguridade social, que podem ter como 

destinação, por exemplo, a Saúde ou a Assistência Social.  

As alterações promovidas art. 114, VIII, da CF, com o advento das EC 

20/1998 e EC 45/2004, estabelecem que a execução de ofício perante a Justiça do 

Trabalho restam circunscritas contribuições previdenciárias, (art. 195, I, a, e II, da 

CF), o que, diante da plêiade de contribuições existentes253 levou dúvidas aos novos 

agentes competentes para  constituição de obrigações tributárias sobre  o limite de 

sua competência254. 

Cita-se, a título de exemplo a contribuição ao Seguro de Acidente do 

Trabalho - SAT (art. 7°, XXVIII, e 201, § 10°, da CF; e art. 22, II, da Lei n° 

8.212/1991), tributo com destinação específica/arrecadação vinculada que financia 

os benefícios decorrentes dos riscos ambientais derivados da atividade laboral. 
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 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 562.276/PR, relatora Ministra Ellen 

Gracie. Tribunal Pleno, julgamento em 10.10.2011. 
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 INSS (art. 22, I, da Lei n. 8.212/1991); SAT (art. 22, I, da Lei n. 8.212/1991); adicional de INSS 
para instituições financeiras (art. 22, §1º., da Lei n. 8.212/1991); contribuição dos clubes de futebol 
profissional (art. 22, §6º, da Lei n. 8.212/1991); contribuição da agroindústria (art. 22-A, da Lei n. 
8.212/1991); contribuição do produtor rural pessoa física (art. 25, da Lei n. 8.212/1991); contribuições 
a terceiros sobre folha de salários (sistema “S”, salário educação e INCRA).  
254

 A hipertrofia das contribuições é também percebida também pelos economistas Fernando 
Rezende, Fabrício Oliveira e Érika Araújo na obra O Dilema Fiscal, (p.83-138) por eles intitulado 
efeito cremalheira. 
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O Tribunal Superior do Trabalho 255  pacificou entendimento de que as 

contribuições previdenciárias abarcadas no arquétipo definida no art. 195, I, a, da 

CF, incidentes sobre “a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos 

ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço” alcançam o 

também o SAT: 

 

RECURSO DE REVISTA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DEVIDAS A 

TERCEIROS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 1. A 

partir da interpretação dos arts. 114, VIII, 195, I, "a", e II, e 240 da 

Constituição Federal, firmou-se no Tribunal Superior do Trabalho o 

entendimento de que a competência da Justiça do Trabalho não 

alcança a execução das contribuições sociais devidas a 

terceiros (à exceção do SAT, em conformidade com a 

Orientação Jurisprudencial nº 414 da SbDI-1 do TST). 2. Não 

revela consonância com a atual, notória e iterativa jurisprudência do 

TST acórdão regional que reconhece a competência da Justiça do 

Trabalho para executar contribuições sociais devidas a terceiros. 

Precedentes. 3. Recurso de revista da Reclamada CISAL de que se 

conhece e a que se dá parcial provimento, no particular.  (os grifos 

não constam no original) 

O TST já havia consolidado sua orientação em 2012, com e edição da 

Orientação Jurisprudencial nº 414 da SbDI-1, dispondo que “compete à Justiça do 

Trabalho a execução, de ofício, da contribuição referente ao Seguro de Acidente de 

Trabalho (SAT), que tem natureza de contribuição para a seguridade social (arts. 

114, VIII, e 195, I, “a”, da CF), pois se destina ao financiamento de benefícios 

relativos à incapacidade do empregado decorrente de infortúnio no trabalho (arts. 11 

e 22 da Lei nº 8.212/1991).” 

A citada orientação foi revogada por meio da Resolução TST n. 194/2014, 

dada sua conversão na Súmula n. 454 do TST, sendo mantida a mesma redação256. 
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 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Súmula 454. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO 
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REPÚBLICA.  (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 414 da SBDI-1) – Res. 194/2014, DEJT 
divulgado em 21, 22 e 23.05.2014 
Compete à Justiça do Trabalho a execução, de ofício, da contribuição referente ao Seguro de 
Acidente de Trabalho (SAT), que tem natureza de contribuição para a seguridade social (arts. 114, 



112 
 
 

No mesmo sentido vai a contribuição adicional ao SAT, tendo por fulcro o 

financiamento da aposentadoria especial (art. 201, § 1°, da CF; e §§ 6° e 7° do art. 

57 da Lei n° 8.213/1991) sendo também contribuição destinada à seguridade social.  

O art. 43, § 4°, da Lei n° 8.212/1991, com a redação alterada pela Lei n° 

11.941/2009, estabelece que “no caso de reconhecimento judicial da prestação de 

serviços em condições que permitam a aposentadoria especial após 15 (quinze), 20 

(vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, serão devidos os acréscimos de 

contribuição de que trata o § 6° do art. 57 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991”, o 

que robustece o entendimento de que o adicional destinado às aposentadorias 

especiais está amparado pela à execução de ofício das contribuições 

previdenciárias perante a Justiça do Trabalho. 

Já em relação às contribuições para terceiros257, as destinadas ao Sistema 

“S”, do salário-educação (art. 240 da CF, art. 94 da Lei nº 8.212/1991 e art. 3º da Lei 

nº 11.457/2007), bem como das contribuições ao Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária (INCRA) e, conforme o art. 240 da CF 258 , as contribuições 

compulsórias “dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades 

privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema 

sindical”, não estão submetidos ao art. 195 da CF, não estando, portanto, 

vinculadas à seguridade social e, por conseguinte, ficam de fora do rol de créditos 

tributários aptos a serem constituídos perante a Justiça do Trabalho, nos termos do 

art. 114, VIII, da CF. 

O Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de manifestar sobre o 

tema quando do julgamento do Conflito de Competência n. 108.446/SP, tendo por 

relator o Ministro Luiz Fux. No caso em tela, execução de contribuições 

previdenciárias decorrentes de acordos judiciais homologados na Justiça do 

Trabalho foram objeto de execução fiscal distribuído perante a Justiça Federal.  

                                                                                                                                                                                     
 

VIII, e 195, I, “a”, da CF), pois se destina ao financiamento de benefícios relativos à incapacidade do 
empregado decorrente de infortúnio no trabalho (arts. 11 e 22 da Lei nº 8.212/1991). 
257

 PAULSEN, Leandro. Contribuições: custeio da seguridade social. Porto Alegre, Livraria do 
Advogado, 2007, p. 169. 
258

 CF. Art. 240. Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais contribuições compulsórias dos 
empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades privadas de serviço social e de 
formação profissional vinculadas ao sistema sindical. 
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O Ministro Luiz Fux deixou claro em seu voto que o fato da execução trazer 

em seu bojo certidões de dívida ativa de contribuições devidas a terceiros, por sí só, 

já afasta a competência da Justiça do Trabalho, devendo-se aplicar a regra geral 

contida no art. 109, I, da CF, como resta a seguir evidenciado: 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E 

TRABALHISTA. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO ART. 109, I, DA CARTA 

MAGNA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 

(...). 

2. In casu, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando o recebimento de 

quantia a título de contribuição previdenciária, supostamente devida 

e não recolhida aos cofres públicos, de natureza eminentemente 

fiscal advinda de diversas origens, como bem asseverado na 

decisão suscitante do presente conflito: "A Justiça do Trabalho é 

manifestamente incompetente para apreciação da matéria. Com 

efeito, a teor do art. 114, VII e VIII da CF, a competência para os 

feitos de execução fiscal é restrita a duas hipóteses específicas. A 

primeira, relativamente às penalidades administrativas aplicadas 

pelos órgãos de fiscalização do trabalho, matéria estranha à 

presente demanda. A segunda, concerne à cobrança de 

contribuições previdenciárias de ofício. Ora, execuções que tais, as 

quais independem de provocação da União, são restritas às 

realizadas incidentalmente nos autos de reclamações trabalhistas e 

não alcançam os feitos de natureza exclusivamente fiscal, como no 

caso vertente. 

Registre-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, é 

incabível exegese ampliativa ou extensiva. Ademais, ainda que 

assim não fosse, pelo que se depreende da certidão da dívida 

ativa de fls. 06/16, a pretensão engloba não só contribuições 

decorrentes de ações trabalhistas, mas também outras de 

origens diversas, como as devidas a terceiros (INCRA, SENAI, 

SESI, SEBRAE), o que, por si só, revela a irregularidade do 

procedimento adotado". 

(...) 

6. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a 

competência do JUÍZO DA 3ª VARA FEDERAL DE SANTO 

ANDRÉ.259 (os grifos não constam no original) 

Os tribunais superiores, pelo que se depreende dos arestos paradigmas 

transcritos, elencaram, denotativamente, o rol de contribuições previdenciárias cuja 
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 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Conflito de competência n. 108.446/SP, Rel. Ministro LUIZ 

FUX, Primeira Seção, julgado em 24/02/2010, DJe 10/03/2010. 
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competência de constituição e execução fora atribuída ao Juiz do Trabalho nas 

sentenças condenatórias e homologatórias de acordo. Resta analisar a regra matriz 

de incidência de tais contribuições a fim de dimensionar o limite do exercício de tal 

competência. 

 

4.1. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

O Juiz do Trabalho ao exercer competência que lhe foi outorgada pela 

Constituição Federal – desde que presentes habitualidade, subordinação e 

onerosidade – consegue  reconhecer os fatos da vida, os acontecimentos no mundo 

fenomênico, conferindo-lhes contornos de uma relação de trabalho e, a partir dela, 

irradiar os efeitos correlatos das normas de direito material do trabalho. 

Como já tratado no Capítulo 3, a Constituição Federal, por meio das EC 

20/1998 e EC 45/2004, conferiu uma competência a mais, vinculando através de 

alteração promovida no art. 114, VIII, a necessidade de observância, aplicação e 

execução dos créditos tributários delineados no art. 195, I, do mesmo diploma legal. 

Ao verter em linguagem competente a relação de direito material do trabalho em 

que haja condenação ou acordo com pagamentos a qualquer título, tem o dever de 

promover a incidência da regra-matriz de incidência tributária, mesmo que não 

tenha havido pedido expresso para tanto na petição inicial.  

Dessa forma, alguns problemas são enfrentados pelo magistratura do 

Trabalho, notadamente quanto à análise do critério material da regra-matriz de 

incidência das contribuições previdenciárias. 

Tomando por pressuposto que a relação conflituosa deriva da falha do 

empregador em observar a legislação trabalhista e previdenciária competente, 

deixando de pagar ao empregado verbas de natureza salarial, fá-lo por 

determinação judicial. 

Restam, assim, quatro momentos distintos em que se poderia presumir a 

incidência tributária, a saber: o momento da prestação do serviço, a prolação de 

sentença condenatória/homologatória de acordo pela Justiça do Trabalho, o trânsito 

em julgado da citada norma individual e concreta e, por fim, com o pagamento dos 

valores objetos da condenação/acordo judicial. 
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Necessário, portanto, análise detalhada do comando posto na Constituição 

Federal ao tratar da materialidade das contribuições previdenciárias.  

 

4.2. A HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL  

O art. 195, I, a, da CF estabelece materialidades sobre as quais poderá 

haverá instituição das contribuições previdenciárias da empresa, determinando que 

incidam sobre “a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou 

creditados.”  

Do excerto acima, temos dois verbos que poderão compor o critério 

material260  da  regra-matriz de incidência das contribuições previdenciárias, são 

eles:  “pagar” e “creditar”. Não paira dúvida sobre os rendimentos pagos, pois de 

fácil constatação. É o verbo “creditar” que está na berlinda, não havendo delimitação 

exata de tal conceito. 

É pouco plausível idear o rendimento creditado como aquele depositado em 

conta de instituição financeira, uma vez que estar-se-ia diante de pagamento. O que 

não se pode aceitar é a equivalência entre os dois verbos. 

O verbo “creditar”, pode ser interpretado como crédito jurídico, ou dever de 

remunerar, como expõe Guilherme Guimarães Feliciano 261 , ao esclarecer que 

existem situações em que há salário de contribuição, mas não há prestação de 

serviços correspondente, como as horas in itinere.  

Como veremos a seguir, a Lei n. 8.212/1991, ao regular as contribuições 

previdenciárias, conferiu maior grau de objetividade às materialidades 

constitucionais. 
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 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 22ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 

320-323 
261

 FELICIANO, Guilherme Guimarães. Execução de contribuições sociais na Justiça do Trabalho. 
São Paulo: LTr, 2002, p. 31. 
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4.3. A HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

NA LEI N. 8.212/1991 

O art. 22, I, da Lei n° 8.212/1991 estipula que a contribuição das empresas, 

relativamente aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem 

serviços, incide “sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a 

qualquer título, durante o mês.” Já o inciso III do mesmo artigo estabelece, ao tratar 

da remuneração de contribuintes individuais, que a contribuição das empresas 

incide somente “sobre o total das remunerações pagas ou creditadas”. 

Note-se que fora acrescida a expressão “devida”, figurando o dever de 

remunerar como hipótese de incidência das contribuições previdenciárias. 

A hipótese de pagamento não levanta maiores questionamentos haja vista 

que a declaração em GFIP do trabalho prestado pelos empregados revela a título de 

base de cálculo a folha de salário, servindo esta como forma de constituição das 

obrigações tributárias. 

A questão de maior celeuma é justamente sobre o dever de remunerar. 

As contribuições previdenciárias são as únicas espécies tributárias que 

podem ser constituídas por três sujeitos diferentes, três distintos legitimados para a 

introdução no ordenamento jurídico de norma individual e concreta de natureza 

tributária.  

As contribuições previdenciárias, tributos sujeitos lançamento por 

homologação (norma do contribuinte) devem ser constituídas e pagas pelo agente 

pagador de renda (sujeito passivo da obrigação tributária) que tem o dever de 

remunerar. Constituindo dessa forma tanto a sua fração da obrigação, quanto a do 

empregado que pratica o ato de receber salário. Essas informações são veiculadas 

através da GFIP, que é a linguagem competente para instituição regular dessa 

espécie tributária. 

Dentro do prazo de decadência tem o sujeito ativo da obrigação tributária, no 

caso a União, o dever de apurar a linguagem posta pelo contribuinte e se entender 

ter havido houve descompasso entre a norma individual e concreta (norma do 

contribuinte) e a norma geral e abstrata, impende promover o lançamento da 

diferença apurada, ou mesmo da multa isolada através de um lançamento de ofício. 
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Neste exato momento surge em paralelo aos outros atores procedimentais 

(sujeitos ativo e passivo), a figura do Juiz do Trabalho que também tem 

competência de verter em linguagem competente, trazendo do mundo fenomênico 

pra dentro do dever-ser, a relação de trabalho reconhecida judicialmente em que 

houve condenação/homologação de acordo. 

Independente do sujeito constituidor das obrigações tributárias, o regime de 

direito tributário a ser aplicado é o mesmo. As regras de Constituição da obrigação 

tributária e os limites na sua Constituição valem para todos os agentes habilitados 

no sistema para promover a Constituição da obrigação tributária. 

Ao deixar de remunerar as horas extras efetivamente trabalhadas de seus 

empregados, ou olvidar o pagamento de adicional noturno ou de periculosidade, 

deixa o sujeito passivo da obrigação tributária de constituir parcela significativa das 

obrigações tributárias a que estaria afeto.  

O dever de pagar salário corretamente não foi espelhado na norma individual 

e concreta (GFIP) e cuja imagem disforme poderia ser aferida no momento da 

prestação de informações, no momento em que a linguagem é posta no 

ordenamento jurídico (ressalvada a situação de declaração sem competente 

pagamento, ou mesmo a ausência de declaração, o que provocaria o diferimento do 

início do prazo de decadência). 

Interessante notar o conteúdo do art. 276262 , caput, do Regulamento da 

Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048/1999, notadamente no que 

tange às contribuições previdenciárias executadas perante a Justiça do Trabalho, 

estabelece que o recolhimento das contribuições previdenciárias será realizado até 

o dia dois do mês seguinte ao da liquidação da sentença. 

Cumpre ressaltar que, muito embora a estipulação da data do pagamento em 

nada se relaciona à ocorrência da prestação de serviço, tratando-se apenas de um 

prazo para recolhimento sob pena de execução forçada, o TST, até a alteração no 

artigo 43, §2º., da Lei 8.212/1991 pela Lei n. 11.941/2009, vinha aplicando o prazo 

do art. 276, do Decreto n. 3.048/1999 como início do prazo de fluência de juros, 
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 Dec. 3.048/1999. Art. 276. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos 

à incidência de contribuição previdenciária, o recolhimento das importâncias devidas à seguridade 
social será feito no dia dois do mês seguinte ao da liquidação da sentença. 
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interpretando que a obrigação de pagar as contribuições previdenciárias só surgiria 

ao final do processo de liquidação, como se evidencia de trecho do voto do Ministro 

Vieira de Mello Filho, na julgamento do Recurso de Revista n. RR - 46900-

61.2007.5.06.0371:  

O fato gerador da contribuição previdenciária é o pagamento do 

crédito devido ao empregado e não a data da efetiva prestação 

dos serviços, sendo que os juros incidirão apenas a partir do 

dia dois do mês seguinte ao da liquidação da sentença, 

consoante jurisprudência consolidada desta Corte (TST-AIRR-

333/2005-013-03-40.6, Rel. Min. Lelio Bentes Corrêa, 1ª Turma, DJ 

de 29/08/08; TST-AIRR-3.569/1997-016-12-40.3, Rel. Min. 

Simpliciano Fernandes, 2ª Turma, DJ de 06/02/09; TST-AIRR-

782/2001-126-15-41.2, Rel. Min. Carlos Alberto, 3ª Turma, DJ de 

13/02/09; TST-RR-668/2006-114-15-40.4, Rel. Min. Maria de Assis 

Calsing, 4ª Turma, DJ de 20/02/09; TST-RR-729/2002-022-03-40.1, 

Rel. Min. Emmanoel Pereira, 5ª Turma, DJ de 17/10/08; TST-RR-

11/2005-029-15-85.5, Rel. Min. Aloysio Corrêa da Veiga, 6ª Turma, 

DJ de 12/12/08; TST-AIRR-678/2006-114-15-40.0, Rel. Min. Caputo 

Bastos, 7ª Turma, DJ de 03/10/08; TST-AIRR-1.404/2005-105-03-

40.1, Rel. Min. Dora Maria da Costa, 8ª Turma, DJ de 28/11/08)263  

(os grifos não constam no original) 

No mesmo sentido: 

RECURSO DE REVISTA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 

INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E MULTA - FATO GERADOR. 

Nos casos de contribuições previdenciárias decorrentes de sentença 

trabalhista, o termo inicial dos juros e multa verifica-se no dia dois do 

mês seguinte ao do efetivo pagamento do débito, a teor artigo 276 

do Decreto nº 3.048/99. Assim, somente haverá incidência de juros e 

multa se não for quitada a contribuição previdenciária a partir do dia 

dois do mês seguinte ao da liquidação da sentença, porquanto 

somente a partir daí é que haverá mora. Recurso de revista 

conhecido e desprovido.264  

Ao tratar do momento de constituição do crédito tributário, o relator Min. 

Renato de Lacerda Paiva evidencia o viés interpretativo adotado pelo TST: 

Tem-se, assim, que o fato gerador das contribuições previdenciárias 

encontra previsão expressa no teor do disposto na alínea "a" do 

inciso I do art. 195 da Constituição Federal de 1988, qual seja, o 

momento em que os salários e demais rendimentos do trabalho são 

pagos ou creditados. Significa dizer que o fato gerador do crédito 
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 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. RR - 46900-61.2007.5.06.0371 , Relator Ministro: Luiz 

Philippe Vieira de Mello Filho, Data de Julgamento: 30/03/2011, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 
08/04/2011) 
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 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista 84200-60.2009.5.06.0412, 2ª Turma, 
Relator Ministro: Renato de Lacerda Paiva, Data de Julgamento: 28.03.2011. 
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previdenciário consiste no momento em que ocorre o pagamento 

dos valores reconhecidos e devidos por meio de decisão judicial. 

(...) 

Portanto, o vencimento da obrigação previdenciária ocorrerá 

após a liquidação do valor, quando for fixado o quantum 

debeatur, tanto no caso das sentenças, quanto nos casos em 

que forem firmados acordos. (os grifos não constam no original) 

Muito embora os julgamentos sejam datados de 2011, a situação fática nos 

casos em análise são de 2007 e 2009, respectivamente, período em que ainda não 

vigia a alteração no art. 43, §2º. da Lei n. 8.212/1991 (pela Lei n. 11.941/2009) que 

considera “ocorrido fato gerador das contribuições sociais na data da prestação do 

serviço". 

Dessa forma, e a permanecer a redação e aplicação do art. 276, o Decreto n. 

3.048/1999 haveria no sistema consequências diferentes ou relações jurídicas 

distintas a depender do sujeito que promovesse a constituição do crédito tributário.  

De modo que, constituído o crédito tributário por sujeito ativo – lançamento de 

ofício – ou passivo – norma do contribuinte/lançamento por homologação – ao 

pagamento intempestivo somam os juros, que deverão retroagir até a data do 

vencimento da obrigação.  

Por sua vez, se constituído pela Justiça do Trabalho, em sentenças 

condenatórias/homologatórias de acordo só haveria incidência de juros caso o 

jurisdicionado/contribuinte deixasse de efetuar o pagamento até o segundo dia útil 

do mês subsequente a sentença de liquidação. O que não nos parece adqueado. 

O aludido art. 276, caput, teria perdido sua eficácia técnica pelo art. 43, § 3º 

da Lei 8.212/1991, de modo que o prazo de recolhimento seria o “mesmo prazo em 

que devam ser pagos os créditos encontrados em liquidação de sentença ou em 

acordo homologado." 

Para Sérgio Pinto Martins265, o fato gerador ocorreria somente após trânsito 

em julgado da decisão da Justiça do Trabalho, na medida em que seria a partir de 

tal marco temporal que a obrigação tributária seria de fato devida pelo sujeito 

passivo da obrigação tributária. 
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 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da seguridade social, 19. ed. São Paulo Atlas, 2003, p. 266. 
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Sustenta o autor que o fato gerador não seria o pagamento, servindo este 

apenas como causa de extinção da obrigação tributária consubstanciada no título 

judicial. Ademais a incidência dos juros e multa de mora ostenta natureza punitiva, 

de maneira que somente poderiam incidir após o trânsito em julgado da condenação 

ou, ao menos, da sua liquidação. 

Mesmo com as alterações promovidas pela Lei n° 11.941/2009, em que 

indica expressamente a prestação de serviços como o marco temporal inicial para a 

parte do TST tem deixado de aplicar a nova redação, decidindo-se que a despeito 

do que consta no art. 43, § 2º, da Lei nº 8.212/1991, exigindo que haja constituição 

da mora para que se considere ocorrido o fato gerador. 

Firmou-se no TST266 entendimento de que o legislador infraconstitucional, ao 

dispor sobre as contribuições devidas e não apenas pagas ou creditadas excedeu a 

competência constitucional disposta no art. 195, I, da CF, mesmo para situações 

havidas após a alteração acima descrita. 

No julgamento do Recurso de Revista n. 191000-86.1998.5.15.0044, o voto 

do Ministro relator Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira revela de forma clara a 

posição do tribunal em sentido diametralmente oposto ao que vem decidindo o 

Supremo Tribunal Federal:  

O caput do art. 276 do Decreto nº 3.048/99 dispõe que “nas ações 

trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à 

incidência de contribuição previdenciária, o recolhimento das 

importâncias devidas à seguridade social será feito no dia dois do 

mês seguinte ao da liquidação da sentença”. 

Isso porque somente com o trânsito em julgado da sentença 

passa-se a ter certeza do crédito trabalhista pleiteado, 

consolidando-se, aí, o fato gerador da contribuição 

previdenciária. 

Não há, portanto, que se cogitar em mora o reclamado, quando não 

ultrapassado o prazo para recolhimento das contribuições 

previdenciárias devidas em decorrência de direitos reconhecidos 

nesta ação. 

(...) 
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 RR 191000-86.1998.5.15.0044, RR   156600-92.2008.5.04.0661, RR  46901-94.2004.5.15.0114, 

RR   111100-85.2000.5.01.0040, AIRR   1759-41.2010.5.03.0001, AIRR   53200-93.2009.5.01.0246, 
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Registro que, com relação à possibilidade de conhecimento de 

recurso de revista, em execução de sentença, por violação direta e 

literal do art. 195, I, “a”, da Constituição Federal, no que se refere à 

determinação do momento próprio para o cômputo da multa e 

dos juros de mora sobre as contribuições previdenciárias, 

manifestava posicionamento na linha da jurisprudência 

uniforme do Col. STF (...), no sentido de que o fato gerador das 

contribuições previdenciárias tem regência infraconstitucional. 

Porém, a Eg. SBDI-1 vem decidindo em sentido contrário, 

conforme demonstrado nos precedentes transcritos.267 (os grifos 

não constam no original) 

Conforme expusemos no Capitulo 3, a certeza do crédito tributário realmente 

somente surge no ordenamento jurídico com a norma individual e concreta posta 

por um dos agentes habilitados no sistema.  

Na situação em questão o Juiz do Trabalho é o agente indicado, de modo 

que somente com a sentença é possível haver a certeza do crédito tributário sendo 

que nesta particular forma de constituição a liquidez, reforçamos, pode vir no 

mesmo momento cronológico (sentença homologatória de acordo) ou em momento 

posterior (sentença de liquidação). 

Independente, contudo, do agente habilitado de quem provem o ato, os juros 

são devidos desde a data do vencimento da obrigação, por imperativo legal. Ainda 

que o artigo 276, do Decreto 3.048/1999 disponha acerca de data específica para 

pagamentos das contribuições constituídas na Justiça do Trabalho, deve retroagir 

até a data do vencimento da obrigação tributária.  

A esse respeito o Código Tributário Nacional, valendo-se da competência que 

lhe foi atribuída pelo artigo 146, III, b, da CF, trata detidamente dessas duas 

questões pagamento e juros, dispondo em seu artigo 161268 que o crédito “não 

integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o 

motivo determinante da falta”, ou seja independentemente da razão pelo qual não 

houve pagamento há mora por parte do devedor, sendo irrelevante a forma de 

constituição do crédito tributário.  
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 BRASIL. Tribunal Superior de Justiça. Recurso de Revista n. 191000-86.1998.5.15.0044. 3ª 

Turma, Relator Ministro: Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Data de Julgamento: 25.03.2015. 
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 CTN 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. 
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 Situação distinta é que trata artigo 160269, também do CTN, ao dispor que 

“quando legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, o vencimento do 

crédito ocorre trinta dias depois da data em que se considera sujeito passivo 

notificado do lançamento”. São situações distintas: a data do pagamento em caso 

de notificação de lançamento – ou intimação para pagamento de crédito tributário 

judicial – outra é o momento em que a obrigação deveria ter sido cumprida. 

A equivalência entre institutos distintos pela Justiça do Trabalho pode ser 

comprovada pelo que dispõe o artigo 83 da Consolidação dos Provimentos da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, nos seguintes termos: 

"O fato gerador da incidência da contribuição previdenciária, 

constitutiva do débito, é o pagamento de valores alusivos a parcelas 

de natureza remuneratória (salário-de-contribuição), integral ou 

parcelado, resultante de sentença condenatória ou de conciliação 

homologada, efetivado diretamente ao credor ou mediante depósito 

da condenação para extinção do processo ou liberação de depósito 

judicial ao credor ou seu representante legal." 

Dessa forma, se verificado um erro por parte do contribuinte na formação da 

obrigação tributária deve o agente que revisar o ato do contribuinte/empregador – 

seja  a administração pública através do lançamento, quer seja o Juiz do Trabalho 

através da sentença condenatória e homologatório de acordo – retroagir seus 

efeitos até o momento do vencimento da obrigação, que para as contribuições 

previdenciárias é o dia vinte do mês subsequente ao da competência conforme 

dispõe o art. 30, I, b, Lei n. 8.212/1991. 

Transcrevemos abaixo precedentes do Supremo Tribunal Federal acerca do 

tema, tendo a Suprema Corte afastando a alegação de inconstitucionalidade 

indireta, apontando caráter infraconstitucional da discussão: 

EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. 

Contribuição previdenciária. Fato gerador. Mês de competência do 

pagamento de salários. Art. 30, I, "b", da Lei nº 8.212/91. Alegação 

de ofensa ao art. 195, I, "a", da Constituição Federal. Ofensa 

constitucional indireta. Agravo regimental não provido. Não cabe 

recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que, 

irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de 

inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à 

Constituição da República. 2. RECURSO. Agravo. Regimental. 
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 Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, o vencimento do crédito 

ocorre trinta dias depois da data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 
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Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente 

abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 

557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a 

interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, 

deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.270 

(AI 545124 AgR, Relator(a):  Min. CEZAR PELUSO, Primeira Turma, 

julgado em 11/10/2005, DJ 11-11-2005 PP-00021 EMENT VOL-

02213-08 PP-01456)  

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO 

EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. MOMENTO DE 

OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. MATÉRIA 

INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal 

Federal possui entendimento consolidado de que possui caráter 

infraconstitucional a discussão acerca do momento em que ocorre o 

fato gerador e a exigibilidade da contribuição previdenciária devida 

pelo empregador e incidente sobre a folha de salários. Precedentes. 

2. Agravo regimental improvido.271 

(RE 437642 AgR, Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, Segunda 

Turma, julgado em 17/08/2010, DJe-164 DIVULG 02-09-2010 

PUBLIC 03-09-2010 EMENT VOL-02413-04 PP-00733 LEXSTF v. 

32, n. 381, 2010, p. 216-218) 

 

Diante de tal cenário, o Superior Tribunal de Justiça, desde há muito, vem 

decidindo que a fato gerador da contribuição previdenciária não é o efetivo 

pagamento dos salários, mas o fato de o empregador encontrar-se em débito para 

com seus empregados, por serviços prestados. Por conseguinte, o tributo deve ser 

recolhido à Receita Federal do Brasil até o segundo dia do mês, conforme dispõe o 

art. 22, c/c o art. 30, I, b da Lei nº 8.212/91, como se vê:  

(...)  

3. Porém, no que concerne aos débitos previdenciários resultantes 

de ações trabalhistas, o art. 114, inciso VIII, com a redação que lhe 

foi conferida pela EC 45/2004, estabelece a competência da Justiça 

do Trabalho para "a execução, de ofício, das contribuições sociais 

previstas no art. 195, I, a , e II, e seus acréscimos legais, 

decorrentes das sentenças que proferir". Na mesma linha são os 

arts.832, § 3º, e 876, caput e parágrafo único, da CLT, e art. 43 da 

Lei n. 8.212/1991. 
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4. Com efeito, a Constituição Federal quis criar um direito novo com 

a imposição de que a Justiça do Trabalho execute, de ofício, os 

créditos previdenciários resultantes diretamente da sentença 

proferida. Por essa ótica, a constituição do crédito tributário pela 

via administrativa do lançamento, da qual resulta um título 

extrajudicial (CDA, ex vi do art. 585, inciso VII, do CPC), não se 

confunde com o crédito materializado no título executivo 

judicial no qual foi reconhecida uma obrigação tributária, 

nascida com o fato gerador, cuja ocorrência se dá "na data da 

prestação do serviço" (art. 43, § 2º, da Lei n. 8.212/1991). 

5. Assim, a controvérsia desata-se com a constatação de que a 

sentença da Justiça Laboral - que condenou o empregador a uma 

obrigação de caráter trabalhista e, por consequência, reconheceu a 

existência do fato gerador da obrigação tributária - insere-se na 

categoria geral de "sentença proferida no processo civil que 

reconhe[ce] a existência de obrigação de fazer, não fazer, entregar 

coisa ou pagar quantia" (art. 475-N, CPC), consubstanciando, ela 

própria, o título executivo judicial no qual subjaz o crédito para 

a Fazenda Pública.
 272

 273(os grifos não constam no original) 

Diante da posicionamento da Suprema Corte, determinando que a resolução 

de tal ponto seja dirimir apenas quando da análise questionamentos 

infraconstitucionais, resta plenamente possível a coexistência de interpretações 

distintas acerca da fenomenologia tributária aplicadas por dois tribunais superiores.  

Não se fala aqui em conflito de competências, mesmo porque o Supremo 

Tribunal Federal já fixou na Súmula Vinculante n. 54, a plena competência da 

Justiça do Trabalho para executar as contribuições previdenciárias constituída em 

sentenças condenatórias e acordos homologados. Competência não apenas para 

executar, mas para tratar sobre qual o momento da ocorrência do fato gerador.  

Posicionamentos mais recentes TST denotam divisão em suas turmas com 

relação a aplicação das alterações no art. 43 parágrafo segundo da Lei de custeio 

promovidas pela Lei 11.941/2009, feita justamente para que o regime jurídico 

tributário fosse aplicado de forma harmônica por todos os tribunais superiores. 

 A fim de evidenciar tal descompasso, trasladamos abaixo trecho voto 

expedidos por ministro do TST, afastando a aplicação das alterações trazidas pela 

Lei n. 11.941/2009, em que pugna pela inconstitucionalidade do citado dispositivo – 
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esse entendimento é partilhado pela Primeira274, Segunda275, Terceira276, Sexta277 e 

Oitava278 Turmas: 

“A norma constitucional definiu o fato tributável, e a leitura da norma 

infraconstitucional deve ser feita em consonância com o dispositivo 

constitucional. 

Os parágrafos 2º e 3º da Lei nº 11.941/2009 devem ser apreciados 

em consonância com o artigo 195, I, "a", da Constituição Federal, 

que determina que a materialidade das contribuições instituídas com 

apoio naquela alínea seja a folha de salários e demais rendimentos 

do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física 

que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. 

(...) 

Ante tal entendimento, deve-se considerar que o fato gerador da 

contribuição previdência é a decisão judicial que determinou a 

condenação em prestações a serem adimplidas na execução, 

pois a norma legal não tratou de determinar, também nas 

condenações judiciais, que o cálculo dos juros de mora da 

contribuição previdência se dê também pela data da prestação 

de serviços. 

(...) 

Constatada a incidência de contribuição previdenciária sobre 

parcelas salariais reconhecidas por força de decisão judicial, dou 

provimento ao recurso de revista para determinar que os juros de 

mora e a correção monetária sobre as contribuições previdenciárias 

incidam, também em relação ao período posterior a publicação da 

MP 449/2008, apenas a partir do dia dois do mês seguinte ao da 

liquidação de sentença, ex vi da regra inserta no caput do artigo 276 

do Decreto nº 3.048/99." 279(os grifos não constam no original) 

O restante das Turmas do TST acata a alteração legislativa, aplicando-a, 

contudo, somente para as competências posterias a vigência da MP. 449/2008, 

posteriormente convertida na Lei n. 11.941/2009: 

Percebe-se que o art. 43, § 2º, da Lei nº 8.212/91 realmente estabelece como 

fato gerador das contribuições previdenciárias a data da prestação dos serviços. 

Além disso, o art. 43, § 3º, da Lei nº 8.212/91 é expresso em fixar 

que as contribuições previdenciárias devem ser apuradas mês a 
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mês, de acordo com o período da prestação dos serviços, devendo 

incidir as alíquotas, limites do salário de contribuição e acréscimos 

legais moratórios relativamente a cada uma das competências 

abrangidas. 

De acordo com a parte final do mesmo art. 43, § 3º, da Lei nº 

8.212/91, somente o recolhimento das contribuições sociais deve ser 

efetuado no mesmo prazo em que devam ser pagos os créditos 

encontrados em liquidação de sentença ou em acordo homologado. 

Logo, a partir de 4/12/2008, data da entrada em vigor da Medida 

Provisória nº 449/2008, observado o prazo nonagesimal, 

posteriormente convertida na Lei nº 11.941/2009, as contribuições 

previdenciárias têm como fato gerador a prestação dos serviços, 

devendo os juros e a multa moratória incidir desde a data da efetiva 

realização do trabalho.280 

É, no entanto, curioso notar que a própria Súmula 368 281 , do TST, ao 

estabelecer “que a contribuição do empregado, no caso de ações trabalhistas, seja 

calculada mês a mês, aplicando-se as alíquotas previstas no art. 198, observado o 

limite máximo do salário de contribuição”, reconhece que as contribuições 

previdenciárias incidem mês a mês, no regime de competência, e, de modo que a 

incidência tributária ocorre também periodicamente, o que se mostra incompatível 

com o posicionamento de que o fato gerador dessas contribuições previdenciárias 

ocorreria no trânsito em julgado do decisório. 
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5 – DECADÊNCIA DOS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS NA JUSTIÇA DO 

TRABALHO 

 

Ao tratar da diferença dos institutos da prescrição e decadência, Luciano 

Marinho de Barros Souza Filho pondera que o juízo feito de que a prescrição não 

atinge o direito em si, mas sua pretensão, implica que seu titular pode vir a 

satisfazê-lo por outro meio. É admitir a preservação do direito, que pode ser 

recomposto, por exemplo, através da satisfação espontânea da pretensão282. 

 

 

5.1. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO: DEFININDO OS CONCEITOS 

 

Podemos definir o conceito de decadência do crédito do fisco como a perda 

da competência administrativa do fisco para constituir o crédito tributário em 

decorrência do decurso de certo período de tempo sem que a tenha exercitado. 

Christine Mendonça assevera que: 

Interessa-nos os conceitos jurídicos de decadência e de 

prescrição. A Constituição Federal não prescreve esses 

conceitos. Só iremos encontrar o conteúdo dessas expressões 

no campo infraconstitucional. Tanto a decadência como a 

prescrição são tratadas no ordenamento infra como formas 

extintivas de direitos subjetivos. Em regra geral, se se trata da 

perda do direito constante numa relação jurídica de direito 

material (relação prescrita na norma primária dispositiva ou 

norma primária sancionadora), temos a decadência. Agora, se 

estamos diante da perda do direito de exercer a ação (relação 

prescrita na norma secundária), temos a prescrição283. 
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Surgem, pois, tais formas extintivas de direito a partir nascem da omissão do 

exercício de um direito somada ao transcurso de tempo. 

Assim, temos a prescrição do fisco como a perda do direito do fisco de 

ingressar com o processo executivo de cobrança do crédito tributário em 

decorrência do decurso de certo período de tempo sem que o tenha exercitado. 

 

5.2. PECULIARIDADES DO PROCESSO DE POSITIVAÇÃO DOS CRÉDITOS 

TRIBUTÁRIOS CONSTITUÍDOS NAS RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS  

 

Fixadas as premissas quanto ao início da fluência do termo inicial do prazo 

do direito do Fisco em constituir o crédito tributário, passamos a analisar como se 

opera a fenomenologia de decadência dos créditos tributários constituídos no bojo 

de ações ajuizadas perante a Justiça do Trabalho. 

É possível constatar que o fato jurídico tributário próprio às contribuições 

previdenciárias em questão (antecedente da norma tributária individual e concreta 

cujo consequente é obrigação tributária) é justamente o dever de remunerar o 

empregado, o que nada mais é do que o consequente da norma trabalhista concreta 

e individual, cujo antecedente é o fato jurídico do vínculo empregatício. 

Nesse contexto toda vez que se verificar juridicamente o dever de remunerar 

estar-se-á, a um só tempo, verificando-se a existência do vínculo empregatício - fato 

jurídico trabalhista antecedente da norma concreta individual cujo consequente é a 

relação jurídica composta pelo dever de remunerar - e também da obrigação 

tributária que dele decorre (relação jurídica cujo antecedente ao fato jurídico 

consubstanciado no dever de remunerar). 

Conclui-se, portanto, que o dever de remunerar ocupa simultaneamente a 

posição sintática de consequente da norma individual e concreta que prescreve o 

vínculo trabalhista e, ainda, a posição sintática de antecedente da norma também 

concreta e individual que veicula obrigação tributária decorrente da incidência das 

regras matrizes relativas às contribuições previdenciárias. Trata-se de verdadeiro 

ponto de intersecção entre o Direito do Trabalho e o Direito Tributário, que, no caso, 
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entrelaçam-se, nos dizeres de Lourival Vilanova, num mesmo “fluxo jurídico 

causal”284.  

Tal assertiva, ao contrário do que possa parecer, não tem relevância 

meramente teórica, visto que é de extrema importância para compreendermos a 

lógica do que está por detrás das competências atribuídas a Justiça do Trabalho 

pelo artigo 114, VIII, da Constituição Federal e desta forma delinear 

pragmaticamente o âmbito da aplicação do instituto. 

As demandas trabalhistas nascidas das ações laborais, em que se busca 

evidenciar lesões ou ameaças de lesões e direitos subjetivos verificados nos bojo 

das relações de emprego, tem por finalidade a cobrança de verbas devidas pelo 

empregador em função do vínculo empregatício e que, ao serem acolhidos pelo 

juízo implicam necessariamente o reconhecimento daquele evento conotado na 

hipótese de incidência das contribuições previdenciárias como dever de 

remunerar285. 

Em outras palavras, o dever de remunerar, objeto da demanda trabalhista, é 

justamente o evento conotado na hipótese de incidência das contribuições 

previdenciárias. Daí a conveniência de se valer do processo judicial trabalhista 

como instrumento extraordinário de cobrança dos créditos tributários 

previdenciários286. 

Observe-se que a Lei Ordinária 8.212/91 “acrescentou” mais um momento 

para a realização do fato imponível tributário que não estava expressamente 

previsto na Constituição: quando os rendimentos forem “devidos”, 

independentemente de terem sido pagos (efetiva entrega de dinheiro) ou creditados 

(lançamento contábil ou fiscal de escrituração de crédito). 
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Assim, não há dúvida de que o Momento da Decantação do Fato Gerador da 

Exação Previdenciária ocorre no último dia do mês trabalhado, ainda que o 

pagamento venha a ocorrer no 5º (quinto) dia útil do mês subsequente (art. 459, 

parágrafo único, da CLT).287 

Isto é assim porque, se o salário devido não for pago, a contribuição 

previdenciária irá incidir mesmo assim, independentemente de o pagamento ou 

crédito do salário ter sido feito ou não. Basta que ele seja devido.288  

 Não nos parece que a Lei 8.212/91 tenha exorbitado ao acrescentar a 

palavra “devido”, uma vez que está implícita na ideia de crédito. Ora, não se pode 

falar que o empregado tenha direito ao crédito salarial sem que antes ele seja 

devido. Aliás, débito e crédito são as duas faces da mesma moeda. 

Assim, para os casos normais (em que não houve a necessidade de 

processo judicial) e ao longo do contrato de trabalho, não há dúvida de que o ocorre 

o fato imponível tributário no último dia do mês trabalhado, ainda que o pagamento 

venha a ocorrer no 5º (quinto) dia útil do mês subsequente (art. 459, parágrafo 

único, da CLT). 

Dessa forma, podemos concluir que a contribuição previdenciária decorrente 

de um processo trabalhista nasce somente com o trânsito em julgado da sentença 

ou com a homologação do acordo e será a partir disso que aquela dúvida jurídica 

que persistia será sanada e, portanto, o rendimento trabalhista passa a ser devido. 

Nem se diga também que a sentença apenas “declarou” o crédito trabalhista 

que já existia.289 Não. A competência constitucional para executar a contribuição 

previdenciária exige que a sentença seja condenatória e, portanto, somente a partir 

do trânsito em julgado da sentença é que o crédito do empregado é devido. Isto 

porque não se pode falar que teria “nascido o tributo” sem antes ter ocorrido o fato, 
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reconhecido no mundo jurídico, como suficiente a dar nascimento à obrigação 

tributária (ser juridicamente devido o crédito trabalhista). 

Regra geral, o início da contagem do prazo de decadência é o primeiro dia do 

exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, 

I, do CTN). Assim considerando-se que não haverá lançamento do tributo a ser 

executado na Justiça do Trabalho, o início da contagem da decadência é a data da 

realização do fato imponível tributário, conforme salienta o insigne Paulo de Barros 

Carvalho.290  

São clássicas as lições sobre o instituto da prescrição estudado com afinco 

por Antonio Luiz da Câmara Leal 291  que, para sua ocorrência, prevê algumas 

condições elementares: “1ª) existência de uma ação exercitável (actio nata); 2ª) 

inércia do titular da ação pelo seu não exercício; 3ª) continuidade dessa inércia 

durante certo lapso de tempo; 4ª)ausência de algum fato ou ato, a que a lei atribua 

eficácia impeditiva, suspensiva ou interruptiva do curso prescricional”. 

Com o trânsito em julgado da sentença, nasce a obrigação tributária e, com 

ela, o direito subjetivo da autarquia de exigi-la que, em outras palavras, denomina-

se crédito tributário, pois débito e crédito são duas faces da mesma moeda. 

Contudo, certo é que aquele crédito não tem valor definido, uma vez que ainda não 

foi objeto de liquidação e, portanto, não pode ser exigido. Faltam-lhe os requisitos 

da liquidez e da exigibilidade, presentes em qualquer título executável, como é o 

caso da sentença condenatória trabalhista. Se é assim, ainda não existe uma ação 

exercitável e, portanto, não se pode falar em início da contagem do prazo 

prescricional.292 

Não se cogita, também, neste interregno, de “suspensão do prazo de 

prescrição”, pois ele sequer começou a ser contado. Antes da apuração definitiva do 

quantum, o que está suspensa é a exigibilidade do crédito tributário e não do prazo 
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prescricional. É por isso que o caput do art. 174 do CTN prevê que: a ação para 

cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contado das data da sua 

constituição definitiva. Entenda-se constituição definitiva, no caso em estudo, como 

a homologação da conta de liquidação ou do acordo entabulado entre as partes 

que, necessariamente, deverá conter o valor devido à previdência social (art. 879, § 

1º - A, da CLT). 

Considerando-se que a execução terá início, de ofício (art. 114, § 3º, da 

CF/88 e art. 876 da CLT), raramente293 ocorrerá a prescrição do direito de ação 

executiva do INSS, mesmo porque o crédito previdenciário será executado 

juntamente com o do empregado (art. 880 da CLT, com a nova redação que lhe deu 

a Lei 10.035/2000). Não haverá tempo suficiente (transcorrem-se cinco anos) para 

tanto. A exceção fica por conta da prescrição intercorrente, que será vista no tópico 

seguinte. 

A Consolidação das Leis do Trabalho não tem norma a dispor sobre 

prescrição intercorrente da execução tributária que irá se desenvolver sob o manto 

da Justiça Especializada. Isso força o intérprete a buscar fundamentos na legislação 

própria, que deve ser aplicada subsidiariamente, in casu, a Lei 6.830/80 (LEF – Lei 

de Execução Fiscal), por força do art. 889 da CLT. 

A conversão deste evento em fato jurídico, dando ensejo ao nascimento da 

obrigação tributária, depende de efetivo exercício de competência que, nos termos 

do que dispõe o art. 114, VIII, da Constituição Federal, é da própria autoridade 

prolatora da sentença que pôs fim à lide trabalhista e que se aproveitou da 

coincidência de facticidade do fato jurídico trabalhista do dever de remunerar, 

reconhecido em sentença, e que possui as mesmas notas identificadoras do evento 

que conotam a hipótese de incidência própria às contribuições previdenciárias para, 

assim, atribuir a autoridade judiciária uma função que ordinariamente lhe é estranha. 

Entrementes, em que pese o enunciado do artigo 114, VIII, da Constituição 

Federal aparentemente fixar tão somente a atribuição da Justiça do Trabalho para 

executar, de ofício, as contribuições sociais previstas no art. 195, I, “a” e II, e “seus 
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acréscimos legais decorrentes das sentenças que proferir”, fato é que o exercício de 

tal competência eminentemente jurisdicional pressupõe a efetivação de outra, 

atipicamente administrativa, implícita no enunciado constitucional que condiz 

justamente com o poder para constituir o próprio crédito tributário líquido, certo e 

exigível – certeza e liquidez que serão aferidas em momentos cronologicamente distintos 

quando da formação do crédito tributário nas sentenças condenatórias proferidas pela 

Justiça do Trabalho. 

Nesse sentido preleciona Rodrigo Dalla Pria294: 

“Esta competência, conquanto seja exercida por autoridade judicial, 

dista de ser jurisdicional, pois não decorre de situação jurídica 

conflituosa, perfazendo exercício de função administrativa atribuída, 

a tipicamente, pelo texto constitucional, autoridade judiciária. Aliás, o 

fato jurídico tributário decorrente de sentença trabalhista 

(condenatória e o homologatório) surge, justamente, No momento 

em que se põe fim a conflituosidade laboral o que só confirmar 

assertivo anterior.”  

Surge daí a grande quebra de paradigma. Não caberia em tese ao Poder 

Judiciário participar dos procedimentos de constituição do crédito tributário, mas 

apenas controlá-los, nas situações em que os preceitos legais e constitucionais 

deixassem de ser observados por um de seus sujeitos envolvidos na relação jurídica 

tributária. 

O mesmo, contudo, não se dá com as contribuições previdenciárias. A atual 

competência atribuída à Justiça do Trabalho pelo artigo 114, VIII, da Constituição 

Federal, concentra-se no órgão judicial o foco ejetor tanto da norma individual e 

concreta responsável por documentar a incidência das regras-matrizes das 

contribuições previdenciárias, que formalizarão tanto crédito tributário a ser 

executado, quanto dos atos de constrição e expropriação patrimoniais a serem 

desencadeados em caso de inadimplência por parte do contribuinte.295 
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Cumpre aclarar que o crédito tributário previdenciário não integra o núcleo da 

sentença que acolhe a demanda trabalhista, pois não compõem o objeto da lide 

laboral (causa de pedir ou pedido).  

Trata-se, em verdade, de mera decorrência da sentença (nos exatos termos 

do enunciado constitucional), consubstanciando verdadeiro efeito anexo da 

sentença trabalhista, assim entendido como aquele (perfeito) que decorre da 

previsão legal (no caso, constitucional), e não do próprio conteúdo da decisão296.  

Importante destacar que a prolação da sentença trabalhista de natureza 

condenatória serve como o primeiro ato do procedimento judicial, atipicamente 

administrativo, de constituição do crédito tributário, o qual será sucedido por outro, 

destinado à liquidação do crédito tributário previdenciário, composto por série de 

atos destinados à apuração da quantia devida. 

Tal procedimento prevê a participação do Fisco Federal, terceiro estranho à 

lide trabalhista, mas que sofre os efeitos anexos tributários produzidos por ela, 

dando-lhe oportunidade de manifestar-se a respeito dos cálculos elaborados, 

garantida a possibilidade de recorrer das decisões que tratarem de questões 

atinentes ao cálculo das contribuições previdenciárias. 

Nesse tocante, a legislação ordinária, a pretexto de regulamentar o preceito 

constitucional sob análise, parece ter criado um modelo normativo híbrido que, no 

mesmo ambiente procedimental processual, dá conta de disciplinar o exercício das 

funções institucionais (administrativa e jurisdicional) efetivamente distintas, 

conquanto relacionadas. 

Este regime jurídico, a seu turno, convive lado a lado com aquele outro 

ordinário que disciplina a constituição e a cobrança das contribuições 

previdenciárias em ambiente procedimental processual externo à Justiça do 

Trabalho. 

Esta circunstância propicia o surgimento de uma série de situações concretas 

nas quais as competências de ambos os órgãos judiciais – Federal e do Trabalho – 
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tendem a se chocar havendo de se estabelecer pragmaticamente os critérios de 

solução dos indigitados conflitos. 

A eventual conflituosidade não pode prescindir que o agente autorizado a 

promover a constituição do crédito tributário previdenciário, não altera o início do 

cômputo da decadência, como será demonstrado a seguir, devendo ser observadas 

as regras prescritas no artigo 150, § 4º ou 173, I, ambos do Código Tributário 

Nacional297. 

Há de se ressaltar, contudo, que este ponto não é pacífico na doutrina 

nacional, tampouco nos tribunais superiores. 

Robson Maia Lins 298 , em artigo que cuida do “Instituto da prescrição e 

decadência do direito tributário nas execuções de contribuições previdenciárias na 

Justiça do Trabalho” ao tratar do início do cômputo decadência estabelece que tal 

se daria somente por ocasião do pagamento/creditamento do salário,  redação essa 

tida pela leitura do art. 43, da lei federal 8.212/1991: 

Art. 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de 
direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o juiz, 
sob pena de responsabilidade, determinará o imediato recolhimento 
das importâncias devidas à Seguridade Social. 

 

O citado artigo não trazia referência expressa a início do cômputo da 

decadência ou principalmente de quando se haveria necessidade de pagamento, 

valendo-se do Decreto 3.048/1999, que em seu art. 276 assim estabelece: 

Art. 276. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de 
direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o 
recolhimento das importâncias devidas à seguridade social será feito 
no dia dois do mês seguinte ao da liquidação da sentença. 
§ 1º No caso do pagamento parcelado, as contribuições devidas à 
seguridade social serão recolhidas na mesma data e 
proporcionalmente ao valor de cada parcela. 
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§ 2º Nos acordos homologados em que não figurarem, 
discriminadamente, as parcelas legais de incidência da contribuição 
previdenciária, esta incidirá sobre o valor total do acordo 
homologado. 
§ 3º Não se considera como discriminação de parcelas legais de 
incidência de contribuição previdenciária a fixação de percentual de 
verbas remuneratórias e indenizatórias constantes dos acordos 
homologados, aplicando-se, nesta hipótese, o disposto no parágrafo 
anterior. 
§ 4º A contribuição do empregado no caso de ações trabalhistas 
será calculada, mês a mês, aplicando-se as alíquotas previstas no 
art. 198, observado o limite máximo do salário-de-contribuição. 
§ 5º  Na sentença ou acordo homologado, cujo valor da contribuição 
previdenciária devida for inferior ao limite mínimo permitido para 
recolhimento na Guia da Previdência Social, é autorizado o 
recolhimento dos valores devidos cumulativamente com as 
contribuições normais de mesma competência. (Incluído pelo 
Decreto nº 4.032, de 2001) 
§ 6º  O recolhimento das contribuições do empregado reclamante 
deverá ser feito na mesma inscrição em que são recolhidas as 
contribuições devidas pela empresa.(Incluído pelo Decreto nº 4.032, 
de 2001) 
§ 7º  Se da decisão resultar reconhecimento de vínculo 
empregatício, deverão ser exigidas as contribuições, tanto do 
empregador como do reclamante, para todo o período reconhecido, 
ainda que o pagamento das remunerações a ele correspondentes 
não tenham sido reclamadas na ação, tomando-se por base de 
incidência, na ordem, o valor da remuneração paga, quando 
conhecida, da remuneração paga a outro empregado de categoria 
ou função equivalente ou semelhante, do salário normativo da 
categoria ou do salário mínimo mensal, permitida a compensação 
das contribuições patronais eventualmente recolhidas.(Incluído pelo 
Decreto nº 4.032, de 2001) 
§ 8º  Havendo reconhecimento de vínculo empregatício para 
empregado doméstico, tanto as contribuições do segurado 
empregado como as do empregador deverão ser recolhidas na 
inscrição do trabalhador.(Incluído pelo Decreto nº 4.032, de 2001) 
§ 9º  É exigido o recolhimento da contribuição previdenciária de que 
trata o inciso II do art. 201, incidente sobre o valor resultante da 
decisão que reconhecer a ocorrência de prestação de serviço à 
empresa, mas não o vínculo empregatício, sobre o valor total da 
condenação ou do acordo homologado, independentemente da 
natureza da parcela e forma de pagamento.(Incluído pelo Decreto nº 
4.032, de 2001) 

 

Este critério, como preleciona Sérgio Pinto Martins299 é eivado de ilegalidade 

pois o art. 43, da Lei 8.212/1991 dispõe que o recolhimento deve ser feito de 

imediato, não esclarecendo que será no dia dois do mês subsequente ao da 
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liquidação da sentença, como dispôs do decreto adrede referido, carecendo, 

portanto, de fundamento de validade.  

A citada lei foi alterada pela Medida Provisória 449/2008, posteriormente 

convertida na Lei 11.941/2009, acrescendo parágrafos ao art. 43, estabelecendo 

expressamente como critério temporal para incidência das contribuições 

previdenciárias a data da prestação de serviços, apontando, desta forma, o dever de 

remunerar como evento apto a ensejar a incidência da regra matriz de incidência 

tributária. 

Como exemplo, a partir do trabalho de um empregado desempenhado em 

uma dada competência surgiria ao contribuinte no mês subsequente, o dever de 

informar o Fisco Federal, através de dever instrumental próprio (GFIP), o salário 

percebido e o montante devido a título dos tributos descritos no artigo 195, I, “a” e II, 

da Constituição Federal. Dada a prática de erro de fato ou de direito praticado pelo 

contribuinte, crédito tributário suplementar poderia ser constituído pelo Fisco – 

através de lançamento de ofício – ou através de efeito anexo na sentença 

condenatória havida dentro da Justiça do Trabalho. 

Tal entendimento, contudo, não é o aplicado pelo Tribunal Superior do 

Trabalho, como se evidencia na Ementa no TST-RR-38000-88.2005.5.17.0101300, 

expedida pela Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal 

Superior do Trabalho, em que se lê: 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CRÉDITOS 
TRABALHISTAS RECONHECIDOS EM JUÍZO. FATO GERADOR. 
ARTIGO 195, I, a, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PERÍODO 
ANTERIOR À VIGÊNCIA DA ATUAL REDAÇÃO DO ARTIGO 43, § 
2º, DA LEI Nº 8.212/91, COM A ALTERAÇÃO DA LEI Nº 
11.941/2009. JUROS E MULTA MORATÓRIA.  
1. Em relação a período abrangido pela antiga redação do artigo 43 
da Lei nº 8.212/91, somente serão devidos juros e multa moratória 
se não quitada a contribuição previdenciária até o dia dois do mês 
seguinte ao da liquidação da sentença que determinou a 
obrigatoriedade do pagamento de verbas trabalhistas ao empregado. 
Entendimento consentâneo com as normas insculpidas nos arts. 
195, I, a, da Constituição Federal, 43 da Lei nº 8.212/91, em sua 
antiga redação, e 276, caput, do Decreto nº 3.048/99. Precedentes. 
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2. Embargos de que se conhece, por divergência jurisprudencial, e a 
que se dá provimento.  

Nota-se a adoção de critério de aplicação da alteração promovida pela MP 

449/2008,  posteriormente convertida na Lei 11.941/2009, aplicando-a somente para 

os períodos de trabalho anteriores à alteração legislativa. 

Ocorre que na fundamentação trazida pelo relator Ministro JOÃO ORESTE 

DALAZEN acerca da análise da constitucionalidade da alteração trazida, houve por 

bem ponderar que a redação do art. 195, I, da Constituição Federal teria indicado 

como critério material para as contribuições previdenciárias apenas os valores 

pagos ou creditados, silenciando sobre os valores devidos. Sendo assim o 

dispositivo trazido no inciso primeiro do art. 22 da Lei 8212 ao dispor sobre a 

expressão devidos, ou seja, permitindo que fosse tributado o dever de remunerar ou 

o dever de pagar salário teria excedido a competência trazida pela carta 

constitucional, ex vi: 

“Entendo, em arremate, data venia da Eg. Oitava Turma, que a 
consideração da prestação dos serviços como fato gerador da 
contribuição previdenciária, máxime em hipótese regida pela antiga 
redação do artigo 43 da Lei nº 8.212/91, implicou afronta às 
disposições do artigo 195, I, a, da Constituição Federal.” 

 

Tal interpretação foi seguida por outras turmas do Tribunal Superior do 

Trabalho como resta evidenciado pelas ementas abaixo transcritas: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 
ACÓRDÃO PUBLICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 
13.015/2014. EXECUÇÃO. ART. 896, § 2º, DA CLT. 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FATO GERADOR. 
INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA. O v. acórdão, ao adotar o 
entendimento de que o termo inicial para a incidência dos juros e da 
multa de mora ocorre no momento do pagamento do crédito 
trabalhista, e não no da prestação dos serviços pelo empregado, 
está em conformidade com a jurisprudência consolidada nesta Corte 
Superior. Precedentes. Incidem, portanto, a Súmula nº 333 desta 
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Corte e o art. 896, § 4º, da CLT como óbices ao prosseguimento da 
revista. Agravo de instrumento não provido. 301 

 

É interessante notar a ressalva feita pelo Ministro Alberto Luiz Bresciani de 

Fontan Pereira quando do julgamento do recurso de revista número TST-RR-

191000-86.1998.5.15.0044 em que, muito embora ciente de que a interpretação 

conferida pelo Supremo Tribunal Federal ser no sentido de que as contribuições 

previdenciárias incidam a partir do dever de remunerar, devidas, portanto, a partir da 

prestação do serviços, termina por acompanhar a interpretação consolidada no 

Tribunal Superior do Trabalho: 

Registro que, com relação à possibilidade de conhecimento de 
recurso de revista, em execução de sentença, por violação direta e 
literal do art. 195, I, “a”, da Constituição Federal, no que se refere à 
determinação do momento próprio para o cômputo da multa e dos 
juros de mora sobre as contribuições previdenciárias, manifestava 
posicionamento na linha da jurisprudência uniforme do Col. STF 
(RE-437642AgR/RS, Rel. Ministra Ellen Gracie; AI-545122AgR/SC, 
Rel. Ministro Joaquim Barbosa; RE- 442179/SC, Rel. Ministro 
Joaquim Barbosa; AI-555265AgR/SC, Rel. Ministro Ayres Britto; AI-
533602AgR/SC, Rel. Ministra Cármen Lúcia; AI-545124AgR/SC, Rel. 
Ministro Cezar Peluso; AI-508398AgR/RS, Rel. Ministro Carlos 
Velloso), no sentido de que o fato gerador das contribuições 
previdenciárias tem regência infraconstitucional.  

Porém, a Eg. SBDI-1 vem decidindo em sentido contrário, conforme 

demonstrado nos precedentes transcritos. 

Queremos crer que a criação de nova competência atípica para que a Justiça 

do Trabalho possa constituir o crédito tributário não alterou os prazos de 

constituição das obrigações tributárias, permanecendo, pois o dever de remunerar 

como critério material das contribuições previdenciárias, de modo que somente as 

condições estatuídas no artigo 150, §4º, e 173, ambos do Código Tributário 

Nacional estão aptos a influenciar no termo inicial da constituição do crédito, 

interpretação esta ratificada pela alteração trazida pela Lei 11.941/2009 que 

determina a incidência dos juros por ocasião do dever do pagamento dos salários, e 
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não mais a partir do segundo da útil do mês subsequente ao pagamentos das 

verbas salariais no bojo de ação trabalhista. 

A solução desta dúvida passa pela resposta a uma indagação simples: se um 

empregado presta serviços a determinado empregador, mas, ao final do mês, este 

empregador não paga ao empregado a respectiva remuneração, há incidência da 

contribuição previdenciária sobre o montante devido e não pago? A resposta é 

desenganadamente positiva.  

No caso da obrigação de contribuir para os cofres da Seguridade Social 

(especificamente a contribuição sobre a folha de salários), o fato gerador que lhe dá 

ensejo não é o pagamento de salários, mas, antes, a prestação ade serviços em 

relação empregatícia da qual aquele (o “pagamento” do salário) decorre. 

A interpretação ora consolidada junto ao TST pode levar a crer 

equivocadamente que o mero inadimplemento por parte do empregador impediria o 

surgimento da própria obrigação  previdenciária, o que é absolutamente 

inadmissível. 

Sobre a possibilidade das contribuições previdenciárias costumeiramente 

reconhecidas perante a Justiça do Trabalho com a desqualificação da relação 

jurídica: 

i) os contribuintes defendiam que, ante a inexistência da manifestação do 

órgão competente (Justiça do Trabalho) que atestasse a existência de vínculo 

empregatício ou a existência verdadeiramente remuneratória de uma verba paga 

sob outra roupagem, não caberia à autoridade fiscal interferir na relação mantida 

entre a empresa e o trabalhador, para requalificar as características dessa relação; 

ii) a autoridade fiscal sempre defendeu que  a sua autuação não impactava 

diretamente a relação laboral empresa-trabalhador, mas sim a relação tributária 

empresa-INSS, na medida em que a referida requalificação apenas afetaria o 

recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre as remunerações pagas 

ao trabalhador, mas não qualquer outro direito deste último. Em outras palavras, a 

autoridade fiscal sustenta que, como a qualificação por ela atribuída à relação 

laboral ou a determinado pagamento gera reflexos apenas na relação tributária 

entre a empresa e o Fisco, está compreendida na competência que lhe é atribuída 
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para apurara e lançar a contribuição previdenciária, inclusive sobre todo qualquer 

pagamento realizado pela empresa ao trabalhador, caso constate a existência de 

relação empregatícia ou pagamento da verba remuneratória etc. 

Neste ponto, é bom frisar que, se a autoridade fiscal tem competência – como 

ela própria defende – para averiguar e mensurar o fato gerador (prestação de 

serviço), lançando a respectiva contribuição previdenciária, sem depender de 

nenhuma autorização por parte da Justiça do Trabalho, surge a conclusão lógica de 

que a contribuição previdenciária poderia ser constituída desde a ocorrência 

daquele fato gerador. 

Nesse sentido: 

“TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – INSS 
– COMPETÊNCIA– FISCALIZAÇÃO – AFERIÇÃO – VÍNCULO 
EMPREGATÍCIO. 

1. A autarquia previdenciária, por meio de seus agentes fiscais, tem 
competência parareconhecer vínculo trabalhista para fins de 
arrecadação e lançamento de contribuiçãoprevidenciária. 

(...). 

Recurso parcialmente conhecido e improvido.” (REsp nº 894.571/PE, 
Rel. Min.Humberto Martins, 2ª Turma, julgado em 16.09.2008, DJe 
13.10.2008)302 

 

Em suma, por ser tributo sujeito ao lançamento por homologação, também 

nos termos da jurisprudência pacífica, o prazo decadencial de cinco anos para a 

constituição de créditos tributários referentes a contribuições previdenciárias inicia-

se a partir da ocorrência do fato gerador (prestação de serviço), no caso de haver 

pagamento parcial (art. 150, parágrafo 4º, do CTN); ou a partir do primeiro dia do 

exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, ou seja, e que 

ocorreu o fato gerador, caso não tenha havido pagamento nenhum (art. 173, I, do 

CTN). 

Ao tratar da decadência, notadamente sobre a possibilidade de sua 

interrupção, Renata Elaine Silva303 aponta para a hipótese descrita no artigo 173, II, 

do Código Tributário Nacional em que é delineada a possibilidade de reabertura 

                                                           

302
 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 894.571/PE, Rel. Min.Humberto Martins, 2ª Turma, 

julgado em 16.09.2008. 
303

 SILVA. Renata Elaine. Curso de decadência e de prescrição no direito tributário: regras do direito 
e segurança jurídica. São Paulo: Noeses, 2013, p. 188-206. 
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prazo em sua integralidade, a partir da intimação de decisão administrativa que 

anula o crédito tributário formado em auto de infração (lançamento de ofício) desde 

que motivada por vicio formal. 

A interpretação aplicada pelo TST e apresenta no Capítulo 4, quanto ao 

marco temporal da decadência se principiar pelo trânsito em julgado da sentença 

condenatória, teria o mesmo ato como marco inicial da decadência, reaberto em sua 

integralidade, figurando como nova hipótese de interrupção da decadência.  

Retomando a situação paradigma, temos as contribuições previdenciárias 

como tributos sujeitos a lançamento por homologação (norma do contribuinte), 

tendo por termo inicial da decadência o fato gerador304 caso o contribuinte tenha 

cumprido o seu dever instrumental de forma aprazada e efetuado pagamento ainda 

que irrisório (art. 150, §4º., CTN), ou o primeiro dia do exercício subsequente ao 

qual ele deveria fazê-lo quando não há pagamento, não há declaração, haja dolo 

fraude e simulação (art., 173, I, doc. CTN). 

Esse prazo ele deve ser observado por todos os agentes habilitados para 

constituição do crédito tributário.  

Tem o contribuinte/empregador a partir de uma dessas duas datas cinco anos 

para que possa revisar a sua norma individual e concreta (constituída mesmo fora 

do prazo regular de apresentação – sujeito, claro, às multas não só pelo pagamento 

da obrigação principal,mas como pelo descumprimento de seu dever instrumenta) – 

norma do contribuinte. 

Tem o sujeito ativo da obrigação tributária também cinco anos para analisar a 

escrita fiscal do contribuinte/empregador e promover o lançamento de valor que 

reputar devido a pretexto de erro de fato ou de direito praticado pelo contribuinte  – 

lançamento de ofício.  

Tem também o Juiz do Trabalho, na sentenças que proferir ou acordos que 

homologar, os mesmos cinco anos. Nesta situação, porém, há um requisito objetivo 

adicional, pois além da observância do prazo decadencial de cinco anos é 
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 Mês da prestação de serviços. 
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necessário o cotejo e o acúmulo com outro prazo que é o biênio legal previsto pelo 

art. 7º., XXIX, da Constituição Federal305 – crédito judicial tributário. 

Passaremos analisar especificamente esta última possibilidade. 

A Constituição Federal garante ao trabalhador demitido o prazo de dois anos 

para que ingresse com ação perante a Justiça do Trabalho para questionar 

eventuais direitos que repute violados, pleiteando dessa forma verbas de natureza 

salarial sobre as quais incidirão as contribuições previdenciárias. 

Caso seja detectada ação intempestiva poderá o magistrado eventualmente 

reconhecer a existência do vínculo sem, contudo, promover a condenação do 

contribuinte/empregador ao pagamento de verbas de natureza salarial, tão pouco 

promover a constituição de créditos tributários. Deve intimar a União para que se, 

entender cabível, promova a fiscalização e ulterior e eventual lançamento se ainda 

não transcorreu em sua integralidade o prazo decadencial. 

Dado, porém, o fato da ação pleiteando direitos laborais ter sido intentada 

dentro do biênio legal possui o Juiz do Trabalho competência plena para reconhecer 

a relação de direito material do trabalho nos termos pleiteado no pedido e, se 

houver condenação ou acordo dentro dos autos, constituir – o juiz do trabalho – os 

créditos tributários incidentes sobre as verbas de natureza salarial constituídas. 

 

Esses procedimentos, esse somatório de atos, deve ocorrer dentro do prazo 

de cinco anos, cujo início de fluência é regulado ora pelo artigo 173, I, ora pelo art. 

150,§4º., ambos do CTN. 

A ideia de conferir início do prazo de decadência para o momento do 

pagamento após o trânsito em julgado da decisão desrespeita o regime jurídico 

tributário, uma vez que reabriria o prazo de cinco anos para que o próprio juiz 

                                                           

305
 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: 
(...) 
XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 
cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do 
contrato de trabalho; 



144 
 
 

fizesse a liquidação processual conferindo se liquidez A um crédito tributário tornado 

certo pelo trânsito em julgado. 

O que levaria a outra incompatibilidade técnica, pois se já existe crédito 

tributário certo, ainda que ilíquido, não se pode mais falar em decadência e sim em 

prescrição. 

Diante da prestação de serviço habitual, onerosa e com subordinação, resta 

ao sujeito ativo da obrigação tributária e ao Juiz do Trabalho – terceiro que não tem 

nenhuma relação direta com a obrigação tributária mas tem o dever de constitui-la, 

caso detecte à sua frente situação fática em que se afigure perfeita a aposição da 

moldura jurídica das contribuições previdenciárias – têm ambos o mesmo prazo. O 

que apenas reforça importância da seguridade social dentro do ordenamento 

jurídico brasileiro, dispondo a legislação de dois agentes distintos para cuidar da 

fiscalização e exato cumprimento da legislação previdenciária com competência 

concorrente. 

Tem, nesse cenário, o sujeito ativo – União – a partir do termo inicial do prazo 

de decadência cinco anos para constituir o crédito tributário promovendo o 

lançamento de ofício e intimando o sujeito passivo de sua existência. Tudo isso 

dentro do prazo de cinco anos. O contribuinte cientificado do crédito tributário 

constituído ao arrepio de sua vontade tem a possibilidade de questioná-lo no âmbito 

administrativo, existindo neste momento um crédito provisório: certo, líquido, mas 

com exigibilidade suspensa por força do art. 151, III, do Código Tributário Nacional. 

A fenomenologia perante a Justiça do Trabalho é semelhante. 

O dever do Juiz do Trabalho constituir a obrigação tributária dentro do prazo 

de cinco anos se efetiva com a sentença. Não com a trânsito em julgado a sentença 

condenatória ou homologatória de acordo, mas a sentença de primeira instância, 

pois tanto ela quanto o lançamento de ofício configuram norma individual e concreta 

de agente competente para realizar a constituição do crédito tributário preenchendo 

todos os elementos da regra-matriz de incidência. 
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Reforçamos a ideia construída no Capitulo 3 acerca das peculiaridades do 

crédito tributário formado nesse tegumento jurídico, bastante diverso da regular 

forma de construção do crédito tributário. 

É a única forma de constituição de crédito tributário em que a certeza e 

liquidez podem ocorrer em momentos cronologicamente distintos. A sentença 

condenatória confere certeza ao crédito, sobrevindo a liquidez ao final do processo 

de liquidação306.  

Equivalem as condutas do sujeito ativo – lançamento – e do Juiz do Trabalho 

– crédito judicial tributário – pois, a fim de evitar a decadência, devem introduzir no 

ordenamento jurídico norma individual e concreta conferindo certeza e liquidez no 

caso do sujeito ativo, e certeza para o Juiz do Trabalho. Ambos devem promover o 

ingresso dos atos individuais e concretos no interregno do prazo de decadência, 

tendo para ambos o mesmo termo inicial de cômputo. 

Equipara-se aqui a sentença condenatória e homologatória de acordo com o 

lançamento tributário para fins de verificação da atividade de fiscalização e 

constituição do crédito suplementar evitando-se assim a ocorrência da decadência. 

Tem o sujeito ativo da obrigação tributária contar do termo inicial da 

decadência cinco anos para promover os procedimento de fiscalização e constituir o 

crédito tributário. Tem o Juiz do Trabalho, a partir do mesmo termo inicial, o mesmo 

prazo de cinco anos para analisar o pedido consubstanciado na petição inicial e 

promover o reconhecimento da relação de direito material de trabalho cujo efeito 

anexo é a constrição de crédito tributário certo, porém ilíquido. 

É possível que entre a distribuição da demanda dentro do biênio legal e a 

prolação da sentença haja transcurso temporal em que se possa constatar a 

decadência do crédito tributário. Não se afeta a relação de direito material do 

trabalho que já teve a prescrição interrompida por conta do protocolo da demanda 

tempestivamente. Contudo, o efeito anexo não pode mais ser produzido. 

                                                           

306
 Nos acordos homologados perante a Justiça do Trabalho é comum a indicação dos valores de 

natureza salarial e também dos previdenciários. Nessa situação muito específica a liquidez e certeza 
ocorrem no mesmo momento, como acontece na quase totalidade das espécies tributárias. 
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A partir da constituição definitiva do crédito tributário por força do art. 174, do 

Código Tributário Nacional passar fluir o prazo cinco anos para que ocorra a 

prescrição. 

 Deve, de acordo com tal dispositivo, o sujeito ativo, titular do direito subjetivo 

ao crédito tributário, buscar através de medidas extrajudiciais ou judiciais  satisfação 

da obrigação. Tem, portanto, o prazo de cinco anos para acionar o estado juiz para 

que promova a constrição patrimonial do contribuinte/empregador. 

No cenário jurídico objeto do presente estudo só haverá crédito tributário 

definitivo com o advento do trânsito em julgado da sentença condenatória ou 

daquela que homologar o acordo.  

Ocorre que, tanto a prescrição, quanto a decadência só são verificadas 

quando detectados dois requisitos objetivos:  o transcurso do tempo e a inércia da 

parte. Tal  situação, entretanto, é de impossível ocorrência na execução de créditos 

tributários na Justiça do Trabalho, pois o processo executivo tramita de ofício, 

impulsionado não pelo credor, mas pelo próprio juiz, diferente do que ocorre nas 

execuções fiscais em quem o impulso do poder judiciário é feito pelo próprio credor. 

Não se pode olvidar a existência de execução fiscal perante a Justiça do 

Trabalho, mas é reservada apenas para execução de multas do Ministério do 

Trabalho que são inscritas em dívida ativa e executadas pela União que figura como 

exequente que impulsiona o poder judiciário para buscar a satisfação da obrigação. 

Situação diversa da execução de ofício. 

Na execução de ofício, o Juiz do Trabalho, autoridade competente pela 

constituição do crédito tributário, deve impulsionar os atos de liquidação307, em que 

o sujeito ativo da obrigação participa da formação do crédito dentro dos 10 dias que 

dispõe para analisar os cálculos efetuados em tal fase. 

Assim sendo, não havendo na execução de ofício impulso da parte 

exequente para o início dos atos de constrição patrimonial, não há que se falar na 

ocorrência de prescrição de créditos tributários perante a Justiça do Trabalho, pois 

não se pode imputar a culpa pelo descaso ou inércia ao titular do crédito, que não 
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 Tratamos no Capítulo 3 das especificidades de tal procedimento. 
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participa ativamente nem da formação do crédito, nem lhe é permitido promover 

impulso inicial. 

 Está-se diante de um processo eminentemente inquisitorial, não processo de 

conhecimento, apenas a execução de ofício. 

Durante a execução de ofício, contudo, o sujeito ativo da obrigação tributária 

é chamado inúmeras vezes para atualizar o débito ou prestar informações para 

localização do executado ou indicação de bens. 

Assim, é plenamente possível, diante da inércia do credor, a aplicação dos 

efeitos da prescrição intercorrente, não aquela prevista no art. 40, §4º., da Lei de 

Execução Fiscais, mas a prevista no art. 921, §§1º., e 4º., do novo Código de 

Processo Civil, uma vez que na lacuna eventualmente apresentada pela sele ter na 

execução de tais créditos é de rigor aplicação do Código de Processo Civi. 
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CONCLUSÃO 

Até o advento da Emenda Constitucional 20/1998, a Justiça do Trabalho não detinha 

nenhuma competência em matéria propriamente previdenciária, ainda que a legislação e a 

normatização dos Tribunais atribuíssem o dever de efetivação dos descontos legais e a 

comprovação dos recolhimentos à chancela do Juiz do Trabalho. 

Com o advento da Emenda Constitucional nº 20/1998, atribuiu-se à Justiça do 

Trabalho a competência para a execução “de ofício, as contribuições sociais previstas no 

art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir.”  

Ainda que alguns doutrinadores entendam ser inconstitucional a execução de ofício 

das contribuições previdenciárias, o instituo é compatível com os princípios constitucionais 

da ampla defesa, do contraditório, do devido processual legal e da separação de poderes. 

Também foi visto que a regulamentação legal da previsão constitucional não foi 

imediata, somente vindo com a edição da Lei nº 10.035/2000. A referida lei sistematizou a 

aplicação do instituto, ao menos nos aspectos processuais, com a inserção de diversos 

dispositivos e alterações de alguns outros. O aperfeiçoamento do procedimento seguiu-se 

com as Leis nos 11.457/2007 e 11.941/2009. Importa destacar que a Lei nº 11.457/2007 

atribuiu à Secretaria da Receita Federal do Brasil, antes denominada apenas Secretaria da 

Receita Federal, a incumbência de planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades 

relacionadas à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das 

contribuições previdenciárias. 

Passando para a análise das contribuições previdenciárias, foram estudadas suas 

principais características e a adequação de sua execução dentro de um processo judicial 

trabalhista. Quanto à natureza jurídica das contribuições sociais para a seguridade social, 

hoje prevalece o entendimento de que estas constituem espécie tributária. Foi mencionado 

que o objeto da competência da execução de ofício são as contribuições sociais para a 

seguridade social, previstas no art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, o que inclui o 

Seguro de Acidente do Trabalho - SAT (art. 7°, XXVIII, e 201, § 10°, da CF; e art. 22, II, da 

Lei n° 8.212/1991) e seu adicional, que se direciona ao financiamento da aposentadoria 

especial (art. 201, § 1°, da CF; e §§ 6° e 7° do art. 57 da Lei n° 8.213). Por outro lado, a 

competência constitucional não alcança as contribuições compulsórias dos empregadores 

sobre a folha de salários, destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação 

profissional vinculadas ao sistema sindical, referidas no art. 240 da CF. 

Foi visto ainda que, diante da ampliação de competência da Justiça do Trabalho 

para processar e julgar demanda oriunda de qualquer relação de trabalho - Emenda 
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Constitucional n° 45/2004 -, a execução de ofício das contribuições previdenciárias não 

mais se restringe à incidência sobre as remunerações de segurados empregados, podendo 

alcançar, inclusive, as remunerações de contribuintes individuais, ou mesmo das demais 

classes de segurados. 

Ainda quanto à adequação da execução das aludidas contribuições no processo do 

trabalho, dispôs-se a respeito da celeuma existente sobre a definição do momento da 

ocorrência do fato gerador das contribuições previdenciárias. Apontou-se que a doutrina e a 

jurisprudência se posicionam, basicamente, em quatro vertentes, havendo quem defenda 

que o fato gerador se aperfeiçoaria com a prolação da decisão pela Justiça do Trabalho; 

com o trânsito em julgado do referido decisório; com o pagamento dos valores objeto da 

condenação; ou já, antes, quando da prestação dos serviços. 

Afirmou-se que, na linha do entendimento do STF e do STJ, o fato gerador das 

contribuições previdenciárias ocorre já com a prestação dos serviços. Ademais, hoje resta 

expresso, especificamente quanto às contribuições executadas de ofício na Justiça do 

Trabalho, que se considera “ocorrido o fato gerador das contribuições sociais na data da 

prestação do serviço”, conforme § 2° do art. 43 da Lei n° 8.212/1991, acrescentado pela Lei 

n° 11.941/2009. 

Quanto ao fato gerador das contribuições previdenciárias, apontou-se ainda que a 

Súmula 368 do TST, ao estipular “que a contribuição do empregado, no caso de ações 

trabalhistas, seja calculada mês a mês, aplicando-se as alíquotas previstas no art. 198, 

observado o limite máximo do salário de contribuição”, está reconhecendo que as 

contribuições previdenciárias incidem mês a mês, no regime de competência, e, portanto, 

que o fato gerador ocorre também periodicamente, o que se mostra incompatível com o 

posicionamento do próprio TST de que o fato gerador dessas contribuições previdenciárias 

ocorreria no trânsito em julgado do decisório. 

Após o estudo das contribuições previdenciárias e de sua aplicação no processo do 

trabalho, passou-se a analisar como se dá a apuração das contribuições previdenciárias na 

execução de ofício. Foi visto que, em regra, ocorre por intermédio da liquidação da 

sentença, em clara exceção ao sistema geral disciplinado pelo art. 142 do CTN, que prevê o 

lançamento administrativo como pressuposto para a cobrança de tributos. Mesmo quanto às 

sentenças líquidas ou homologatórias de acordo, há a previsão de um momento processual 

próprio para a discussão da questão relativa à incidência de contribuições previdenciárias, 

ainda que restrito. 
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Assim, a sentença líquida, a de homologação de acordo e a de liquidação, após o 

trânsito em julgado, constituem título executivo hábil para que a União execute as 

contribuições previdenciárias. Já nas hipóteses legais de dispensa de ciência e 

manifestação da União (art. 832, § 7°, e art. 879, § 5°, ambos da CLT), não se forma título 

executivo judicial, pois não há participação do credor ou sujeito ativo do tributo, sendo a 

execução um mero consectário da sentença, tal como ocorre com as custas processuais 

não pagas, na forma do art. 790, § 2°, da CLT. Em sequência à definição da formação do 

título executivo que serve de base para a execução de ofício das contribuições 

previdenciárias, analisou-se uma das questões mais relevantes quanto à importância do 

instituto, que se refere ao alcance da competência contida no art. 114, VIII, da CF, às 

sentenças meramente declaratórias. Foi visto que a CF não impõe qualquer restrição à 

natureza das sentenças sujeitas à execução de ofício, não elegendo que a contribuição 

deva decorrer de sentença com obrigação de pagar. Tratando-se de expressão com 

significação própria e ampla, não é compatível com qualquer redução do seu campo de 

incidência pela regulamentação legal ou mesmo pelo Poder Judiciário, em virtude do 

princípio da máxima eficácia, eficiência ou interpretação efetiva da norma constitucional. 

Isso sem falar que, diante de princípios como o da celeridade, economia processual ou da 

efetividade dos direitos do trabalhador segurado, não faria sentido imaginar tal restrição. 

Estipulados os principais aspectos objetivos quanto ao instituto, passou-se a analisar 

os limites de atuação das partes na execução de ofício das contribuições previdenciárias. 

Foi visto que a participação da União no processo de conhecimento tem o condão de formar 

título executivo judicial transitado em julgado, inclusive em face dela própria, na relação 

jurídico-processual que se forma entre a União e as partes do processo. 

Na liquidação de sentença, conforme previsto no art. 879, § 3°, da CLT, a União já 

passa a figurar como parte, ostentando interesse e legitimidade próprios (art. 3°do CPC), 

sendo a sua atuação tão ampla quanto a das demais partes do processo, podendo, 

inclusive, impugnar a sentença de liquidação (art. 884, § 4°, da CLT). Da mesma forma, a 

União segue como parte no processo de execução, ostentando todos os direitos e deveres 

inerentes às partes, tendo equivalente interesse na solução do litígio. 

Conclui-se que as alterações postas pelas emendas constitucionais 20/1998 e 

45/2004 muito mais do que permitirem a simples execução das contribuições 

previdenciárias perante a Justiça do Trabalho, alteraram significativamente o panorama 

jurídico no que tange à constituição das obrigações tributárias.  

Habilita-se mais um agente competente para que não só constitua as obrigações 

tributárias sobre as sentenças condenatórias que proferir, mas que a realize, atuando ex 
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officio para a satisfação da execução, sem, contudo, descuidar na necessidade de 

observação de princípios constitucionais tributários, aplicáveis independentemente de quem 

esteja formalizando o crédito, evitando assim conferir tratamento desigual entre 

contribuintes que se encontram em situação equivalente, ao aplicar, de forma distinta, os 

critérios da legislação tributária relativamente aos valores a serem pagos, para contribuintes 

que possuem débitos de mesma natureza, devidos à Previdência Social e referentes a 

períodos idênticos ou semelhantes.  
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