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ATIVIDADE

1) O QUE É TRIBUTO?

2) QUAIS AS PRINCIPAIS ESPÉCIES DO TRIBUTO?

3) O QUE É OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA?

4) O QUE É FATO GERADOR?

5) O QUE SIGNIFICA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA COMPULSÓRIA?

6) QUANDO NASCE A OBRIGAÇÃO TRIBITÁRIA?

7) QUEM SÃO O SUJEITO ATIVO E O SUJEITO PASSIVO?

2



ATIVIDADE

1) O QUE É TRIBUTO?
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• Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou
cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato
ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada.



ATIVIDADE

2) QUAIS AS PRINCIPAIS ESPÉCIES DO TRIBUTO?
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• Segundo a CF existem as seguintes espécies tributárias:

- Impostos

- Taxas

- Contribuição de melhoria

- Empréstimo Compulsório

- Contribuições Especiais



ATIVIDADE

3) O QUE É OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA?
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Denomina-se "obrigação tributária" o dever de fazer de um contribuinte,

responsável ou terceiro em função da lei.



ATIVIDADE

4) O QUE É FATO GERADOR?
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O fato gerador do tributo é a ocorrência, em si, que traz a tona a exigência do
respectivo ônus para o contribuinte.

OBRIGAÇÃO PRINCIPAL OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
E a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.

É qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, e não só exclusi-
vamente na lei, impõe a prática ou a
abstenção de ato que não configure
obrigação principal.

Nos artigos 114 e 115 do CTN, encontramos dois conceitos de fato gerador, como
sendo:



ATIVIDADE

5) O QUE SIGNIFICA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA COMPULSÓRIA?
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Prestação pecuniária compulsória é o pagamento Obrigatório em Moeda.

- Ex: Código Tributário Nacional. Art 3° - Tributo é toda prestação pecuniária
compulsória, ou seja, aquilo que o cidadão é obrigado a pagar em moeda ao
governo.



ATIVIDADE

6) QUANDO NASCE A OBRIGAÇÃO TRIBITÁRIA?
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Assim que verificada no mundo dos fatos a situação definida em lei como
hipótese de incidência tributária, nasce a obrigação tributária - que é um
vínculo jurídico entre credor e devedor, tendo por objeto uma prestação em
dinheiro nos moldes do art. 3º do CTN.

- Para o estudo do lançamento, a premissa básica que estabelecemos é que a
obrigação tributária nasce no exato momento da ocorrência do fato gerador.



ATIVIDADE

7) QUEM SÃO O SUJEITO ATIVO E O SUJEITO PASSIVO?
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“Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da
competência para exigir o seu cumprimento”, é aquele que tem o direito de exigir
a obrigação tributária imposta ao sujeito passivo, é o credor, ou seja, o que integra
o polo ativo da relação jurídica tributária.

Sujeito passivo da obrigação acessória, conforme o artigo 122 do CTN, é a pessoa
obrigada às prestações (dever de prestar) que constitui o seu objeto, ou seja, a
pessoa obrigada a fazer, a não fazer ou tolerar uma gama de deveres no interesse
da arrecadação e da fiscalização tributária, ou seja, são componentes do objeto
principal. É a pessoa à qual a legislação tributária atribui deveres diversos do
dever de pagar.



• O judiciário tem entendido que os chamados impostos reais
(sobre a propriedade) não possibilitam, em regra, a
progressividade. Assim, não cabe graduação de alíquotas no caso
do ITBI e do IPVA, exceto o IPTU e o ITR que constam com
expressão previsão constitucional de progressividade (arts. 153,
§ 4º, I e 156, § 1º, I da CF).
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• Embora a destinação do produto da arrecadação de
determinado tributo seja irrelevante para definirmos sua
natureza (art. 4, CTN), importante destacarmos, no caso
dos impostos a vinculação é vedada constitucionalmente.

• Assim, é considerada inconstitucional uma lei que vincule
parte da receita do ICMS a investimentos em habitação,
por exemplo.
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3.2.2. Taxas

• CF – Art. 145, II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou
pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

• Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito
Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições,
têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a
utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível,
prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.
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• Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder
de polícia quando desempenhado pelo órgão competente
nos limites da lei aplicável, com observância do processo
legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como
discricionária, sem abuso ou desvio de poder.
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• Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se:

I - utilizados pelo contribuinte:

a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título;

b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam
postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo
funcionamento;

II - específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas
de intervenção, de unidade, ou de necessidades públicas;

III - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte
de cada um dos seus usuários.
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• CF – Art. 145 (...)

(...)

§ 2º as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.

• Se o imposto tem por fato gerador uma situação desvinculada de
qualquer atividade estatal voltada ao contribuinte, com a taxa
ocorre exatamente o oposto, na medida em que seu fato gerador
é sempre a prestação de um serviço público ou o exercício de
polícia pelo Estado
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• A administração exerce o poder de polícia quando regula a
atuação do particular, limitando ou disciplinando direito,
sempre em razão do interesse público.
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• Como exemplo, embora o direito a propriedade classicamente
permita que o proprietário afixe quaisquer objetos na fachada de
seu imóvel é possível que o poder público, baseado no interesse
público a uma paisagem urbana limpa, limite tal poder, vedando
anúncios, afixados na fachada do imóvel, acima de determinado
tamanho ou abaixo de uma altura mínima. Ao exercer esse poder de
polícia, fiscalizando o cumprimento da postura que limita a afixação
de anúncios, no exemplo dado, o poder público tem um gasto e
poderá ser suportado pelos fiscalizados, por meio de taxa pelo
exercício do poder de polícia.
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• Outros exemplos de exercício do poder de polícia:

- A fiscalização do cumprimento de normas ambientais pelas
empresas.

- A fiscalização do cumprimento de normas urbanísticas quando da
construção de prédios.
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