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Elemento objetivo – Conteúdo da obrigação
CTN, Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1.º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2.º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
• A “transformação” de principal em acessório:
CTN, Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
(...)
§ 3.º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal
relativamente à penalidade pecuniária.
•

Definição legal de fato gerador de obrigação principal e acessória:

CTN, Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente
à sua ocorrência.
CTN, Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável,
impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal.
Elemento objetivo – Conteúdo da obrigação
Fato Gerador e Princípio da Legalidade:
•

A controvérsia doutrinária

Fato Gerador e Princípio da Legalidade:
A prática – CTM/Fortaleza (LC 159/2013)
Art. 259. A forma, prazo, conteúdo das informações e condições de cumprimento das obrigações acessórias
previstas neste Código serão estabelecidos em regulamento e nos atos normativos pertinentes, editados com
o fim de facilitar o lançamento, fiscalização e cobrança do imposto.
Art. 188. O descumprimento de obrigações acessórias previstas na legislação tributária sujeitará o obrigado
às multas previstas nesta Seção, conforme a espécie de obrigação.
Art. 189. O descumprimento das normas que imponham obrigações relacionadas com os cadastros
municipais será punido com multa de:
I - R$ 600,00 (seiscentos reais) pelo descumprimento da obrigação de realizar a inscrição nos cadastros
municipais, nos prazos estabelecidos na legislação;
II - R$ 300,00 (trezentos reais) pela não comunicação de alteração de dados de cadastramento obrigatório
dentro do prazo estabelecido na legislação tributária;
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Elemento temporal – Momento da ocorrência do fato gerador
CTN, Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus
efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias materiais
necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos
de direito aplicável.
IPTU – São Paulo - Decreto 58.420/2018
Art. 1º Constitui fato gerador do Imposto Predial a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel
construído, localizado na zona urbana do Município. (Art. 2º da Lei nº 6.989, de 29/12/66)
§ 1º Considera-se ocorrido o fato gerador do Imposto Predial: (Acrescido pela Lei nº 15.406, de 08/07/11)
I - em 1º de janeiro de cada exercício;
II - no primeiro dia do mês subsequente ao que ocorrer:
a) construção ou modificação de edificação que implique alteração do valor venal do imóvel, nos termos
da Lei nº 10.235, de 16 de dezembro de 1986, com as alterações posteriores;
b) constituição de novo terreno, sobre o qual haja edificação incorporada;
c) instituição de condomínio edilício em planos horizontais ou em planos verticais.

IPTU – Recife – CTM
Art. 16 Considera-se ocorrido o fato gerador a 1º (primeiro) de janeiro de cada ano, ressalvados:
I - os prédios construídos ou reformados durante o exercício, cujo fato gerador ocorrerá na data da concessão
do "habite-se" ou "aceite-se", ou ainda, quando constatada a conclusão da construção ou reforma,
independentemente da expedição dos referidos alvarás;
II - os imóveis que forem objeto de parcelamento do solo durante o exercício, cujo fato gerador ocorrerá na
data da aprovação do projeto pelo órgão competente da municipalidade
• Situações jurídicas condicionadas:
CTN, Art. 117. Para os efeitos do inciso II do artigo anterior e salvo disposição de lei em contrário, os atos ou
negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados:
I – sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu implemento;
II – sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio.
Norma geral de antielisão fiscal
•

Evasão, elisão e elusão tributária:
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Licitude do Comportamento

Momento da Ocorrência

Elisão

Lícita (planejamento
tributário)

Em regra, antes do fato gerador
(exemplo de exceção: declaração de
IR)

Evasão

Ilícita (evita o conhecimento
da ocorrência do fato gerador
pela autoridade)

Em regra, após o fato gerador
(exemplo de exceção: notas fiscais
fraudulentas)

Formalmente lícita, mas com
abuso de forma jurídica

Antes ou após o fato gerador

Elusão
(ou elisão
ineficaz)

• Critérios para detecção da elusão fiscal
- teoria da consideração (ou consistência) econômica do fato gerador;
- teoria da finalidade negocial teste do propósito negocial (business purpose test).
JURISPRUDÊNCIA
“A interpretação econômica se impõe, uma vez que a realidade econômica há de prevalecer sobre a simples
forma jurídica” (STJ, 1.ª T., REsp 696.745/CE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 07.06.2005, DJ 28.08.2005).

Business purpose test
TJRS - JAFC Nº 70068958545 “O legislador constituinte, ao imunizar a transmissão de bens ou direitos
incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em integralização de capital (art. 156, § 2º, I, da CF), pretendeu
exclusivamente incentivar o crescimento da empresa, evitando que o recolhimento do ITBI se transformasse
num estímulo contrário à formalização dos negócios. Qualquer desvio de finalidade da norma constitucional,
direcionada a beneficiar pessoalmente os sócios, deve ser coibida. A prova documental revela, na situação
examinada, mais que a mera realização de capital social em prol das finalidades da pessoa jurídica,
evidenciando que a integralização dos imóveis ao patrimônio da empresa teve, ao fim e ao cabo, o propósito
de transmitir os bens aos descendentes sem o pagamento do imposto municipal. Constatado que a
incorporação dos bens ao patrimônio da pessoa jurídica não atendeu à finalidade do art. 156, § 2º, I, da CF,
com isso, ausente o direito líquido e certo da impetrante à imunidade fiscal, é de ser confirmada a sentença
que denegou a segurança.
CTN, Art. 116. (...) Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei
ordinária.
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Norma geral de antielisão fiscal – necessidade de regulamentação
CARF – Acórdão n° 3401005.228 (2017)PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS
E NEGÓCIOS JURÍDICOS. FALTA DE REGULAMENTAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 116 CTN.
ERRO DE FUNDAMENTAÇÃO. O parágrafo único do art. 116 do CTN, introduzido pela Lei Complementar nº
104/2001, trata-se de regra antidissimulação, e prevê a possibilidade de desconsideração de atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei
ordinária que até o momento não foi editada, não podendo, portanto, ser utilizado como fundamento da
decisão.
Prática – Lei Municipal 14.133/2006 – São Paulo
Art. 19…
§ 2º - Para desconsiderar ato ou negócio jurídico simulado que visem a reduzir o valor do tributo, a evitar ou
postergar seu pagamento ou a ocultar os verdadeiros aspectos do fato gerador ou a real natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária, dever-se-á levar em conta, entre outras, a ocorrência de:
I - falta de propósito negocial; ou
II - abuso de forma.
§ 3º - Considera-se indicativo de falta de propósito negocial a opção pela forma mais complexa ou mais
onerosa, para os envolvidos, entre duas ou mais formas para a prática de determinado ato.
§ 4º - Para o efeito do disposto no inciso II do § 2º, considera-se abuso de forma a prática de ato ou negócio
jurídico indireto que produza o mesmo resultado econômico do ato ou negócio jurídico dissimulado.
§ 4º - Para o efeito do disposto no inciso II do § 2º, considera-se abuso de forma a prática de ato ou negócio
jurídico indireto que produza o mesmo resultado econômico do ato ou negócio jurídico dissimulado.
Prática – Lei nº 7988 de 14 de junho de 2018 (Estado do RJ)
Art. 1º O Auditor Fiscal da Receita do Estado do Rio de Janeiro poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador de tributo estadual ou a
natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária no curso da fiscalização, observados os
procedimentos fixados nos parágrafos deste artigo e demais normas regulamentares a serem editadas pela
Secretaria de Estado de Fazenda.
§ 1º A desconsideração deverá estar fundamentada para o lançamento de ofício do respectivo crédito
tributário mediante a lavratura de auto de infração. Ver tópico
§ 2º O Auditor Fiscal, para a realização da desconsideração do ato ou negócio jurídico prevista no caput deste
artigo, após o início da ação fiscal, deverá: Ver tópico
I - intimar o sujeito passivo, observado o disposto no § 3º deste artigo, a prestar esclarecimentos e
informações, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre os fatos, causas, motivos e circunstâncias que levaram à
prática do ato ou do negócio jurídico com indício de dissimulação; Ver tópico
II - após a análise dos esclarecimentos e informações prestadas nos termos do inciso I deste § 2º, caso decida
no sentido da desconsideração, ao promover o lançamento de ofício: Ver tópico
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a) discriminar os elementos ou fatos caracterizadores de que os atos ou negócios jurídicos foram praticados
com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador de tributo ou a natureza dos elementos
constitutivos da obrigação tributária;
b) descrever os atos ou negócios a serem tributados em decorrência da desconsideração prevista na alínea
a deste inciso II, explicitando as respectivas normas de incidência; e Ver tópico
c) demonstrar o resultado produzido pela tributação dos atos ou negócios referidos na alínea b deste inciso
II, com a especificação, por imposto, da base de cálculo, da alíquota incidente e dos acréscimos legais. Ver
tópico
§ 3º O não atendimento da intimação a que se refere o inciso I do § 2º deste artigo ou a apresentação de
informações ou esclarecimentos incompletos ensejará a realização da desconsideração, devendo esta
circunstância constar de forma expressa da própria intimação. Ver tópico
§ 4º Além do procedimento de que trata o inciso I do § 2º deste artigo, o direito ao contraditório e a ampla
defesa será exercido no contencioso relativo ao auto de infração lavrado com base no disposto neste artigo.
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