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ATIVIDADE

1) O QUE É COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA?

2) QUAIS OS TIPOS DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA?

3) QUAIS AS  ESPÉCIES DE TRIBUTO?

4) O QUE É O PODER FISCAL? QUEM TEM?

5) O QUE REPARTIÇÃO?

6) O QUE SIGNIFICA FPE/FPM?

7) O QUE É OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA?
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5- Fato Gerador
Definição – obrigação principal e acessória – CTN, arts. 114 e 115.
Art. 114. “Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como

necessária e suficiente a sua ocorrência”.
Art. 115. “Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da

legislação aplicável, impõe a pratica ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal”.

Fato gerador – obrigação principal – definido em lei (sentido estrito).
Fato gerador – obrigação acessória – definido na legislação tributaria (decreto,

portaria etc).
Hipótese de incidência (ou fato gerador abstrato) – situação hipotética descrita na

lei.
Fato gerador (ou fato gerador concreto) – situação ocorrida no mundo real;
Subsunção do fato à norma: a ocorrência da hipótese de incidência faz surgir

imediata e automaticamente a obrigação tributaria – (chama-se fato gerador da obrigação
tributária).
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5.1- Momento de Ocorrência do Fato Gerador (CTN, art. 116)
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.

A) Situação de fato – não exige requisito legal – Ex.: prestação de serviço
de qualquer natureza.

B) Situação jurídica – necessidade do cumprimento de requisitos legais –
Ex.: propriedade de um bem imóvel (IPTU ou ITR). Com o registro ocorre o fato
gerador. O requisito legal é o registro.
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8- Sujeito Ativo e Sujeito Passivo

8.1- Sujeito Ativo:
Definição: art. 119 do CTN.
“Art. 119. Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público,
titular da competência para exigir o seu cumprimento.”

Regra geral é sujeito ativo aquele que detém a competência tributária
(capacidade de instituir o tributo).

8.2- Sujeito Passivo
Da obrigação principal: é a pessoa obrigada a pagar tributo ou multa tributária.
Da obrigação acessória: é a pessoa obrigada a fazer ou deixar de fazer
qualquer coisa que não seja pagar um tributo ou multa tributária.
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8.3 - Em relação à obrigação principal o sujeito passivo pode ser:

1) Contribuinte (sujeito passivo direto): é aquele que possui relação
pessoal e direta com o fato gerador. É quem se encontra na situação descrita
como fato gerador. Ex.: fulano trabalha – adquire renda – é contribuinte do IR.

2) Responsável (sujeito passivo indireto): é quem, sem ser contribuinte
(possuir relação pessoal e direta), é obrigado a recolher o tributo, em razão de
expressa disposição de lei. Ex.: a empresa (fonte pagadora) é obrigada a
recolher o IRRF (imposto de renda retido na fonte) de seus funcionários.
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6 - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Conceito: O regime de ST é uma obrigação tributária que transfere ao
sujeito passivo a responsabilidade pelo pagamento do imposto ou
contribuição, no qual o fato gerador deverá ocorrer logo após ao fato ocorrido,
o que assegura que a restituição da quantia seja paga, mesmo que o fato
gerador não se realize.

Em outras palavras, o Estado cobra o imposto da venda do produto no
momento que ele sai da indústria, elegendo uma terceira pessoa para o
cumprimento da obrigação tributária. O principal objetivo da ST é facilitar o
processo de fiscalização dos tributos “plurifásicos”, ou seja, aqueles tributos
que incidem várias vezes no decorrer da cadeia de circulação de uma
determinada mercadoria ou serviço.
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A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto incidente sobre uma
ou mais operações ou prestações, sejam antecedentes, concomitantes ou subsequentes,
inclusive ao valor decorrente da diferença entre alíquotas interna e interestadual nas
operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em
outro Estado, que seja contribuinte do imposto.

A atribuição de responsabilidade dar-se-á em relação a mercadorias, bens ou
serviços previstos em lei de cada Estado.

Dependência de Convênio e Aplicação
A adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais

dependerá de acordo específico celebrado pelos Estados interessados.
O contribuinte substituto para cálculo e recolhimento do ICMS da substituição

tributária observará as normas da legislação da unidade da Federação de destino da
mercadoria.


