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VÍDEO
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Linha do tempo da tributação
HI à FG à OT à CT
HI – Hipótese de incidência – descrição legal de um fato tributário
FG – Fato Gerador – materialização da HI
OT – Obrigação Tributária CT – Crédito Tributário
Considerações Iniciais
Causal à Fato Gerador
Objetivo à Conteúdo da obrigação (fazer/não fazer/dar – principal/acessória)
Subjetivo à Sujeitos envolvidos (ativo e passivo)
Temporal à Momento em que se considera surgida a obrigação
Elemento Causal – Teoria do fato gerador
•

Imprecisão terminológica:

•

Em termos mais técnicos, tem-se:

Fato Gerador – Classificação necessária
1. Instantâneos (ou simples)
2. Periódicos ou complexivos
3. Continuados (IPTU – IPVA – alguns casos no ISS)
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Elemento temporal – Momento da ocorrência do fato gerador

Fato Gerador – Aspecto Temporal
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; - efetiva entrada de um bem no
mercado nacional
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos
de direito aplicável. – compra e venda, doação.
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.
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.
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Elementos da Obrigação Tributária
Sujeito Ativo
Sujeito Passivo
Objeto
Causa ou elemento objetivo (CTN, 114 e 115)
•

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.
• 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.
Fato Gerador e Princípio da Legalidade
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no inciso I do § 3º do
artigo 52, e do seu sujeito passivo;
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57
e 65;
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras
infrações nela definidas;
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de
penalidades.
§ 1º Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais
oneroso.
§ 2º Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste artigo, a atualização do
valor monetário da respectiva base de cálculo.
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.
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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.
•

Evasão, elisão e elusão tributária:

• Norma geral de antielisão fiscal:
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.
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).
Elementos subjetivos da obrigação tributária
•

Sujeito ativo da obrigação tributária:

CTN, Art. 119. Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência para
exigir o seu cumprimento.
CTN, Art. 120. Salvo disposição de lei em contrário, a pessoa jurídica de direito público, que se constituir pelo
desmembramento territorial de outra, subroga-se nos direitos desta, cuja legislação tributária aplicará até que
entre em vigor a sua própria.
JURISPRUDÊNCIA
STJ, Súmula 396 (DJe 07.10.2009): A Confederação Nacional da Agricultura tem legitimidade ativa para a
cobrança da contribuição sindical rural.
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