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Resumo: Visando a contribuição para o entrelace a Teoria do 
Fato Jurídico com o Direito Tributário, tendo como base as obras 
do Professor Marcos Bernardes de Mello. O presente trabalho 
abordará alguns conceitos essenciais a essa Teoria, fazendo o 
cruzamento entre essas ideias e um dos principais institutos do 
direito tributário, o fato gerador. Com o estudo do fato gerador 
da obrigação tributária sob a perspectiva Teoria do Fato Jurídico, 
analisando a forma como ele é empregado pelo legislador e pela 
doutrina tributarista. Sendo observado que a expressão fato ge-
rador é utilizada por vezes de forma equivocada, algumas como 
suporte fático, outras como fato jurídico. Entretanto esse entre-
lace leva a conclusão de que o fato gerador da obrigação tribu-
tária é um fato jurídico, ou mais precisamente, um ato-fato 
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jurídico, diante dos elementos dos seus suportes fáticos.  
 
Palavras-Chave: Fato Jurídico; Fato Gerador; Tributário; Mar-
cos Mello. 
 
TAX GENERATOR FACT IN THE LIGHT OF THEORY OF 
LEGAL FACT 
 
Abstract: Aiming at contributing to the interweaving the Legal 
Fact Theory with Tax Law, based on the works of Teacher Mar-
cos Bernardes de Mello. This paper will address some concepts 
essential to this theory, making the intersection between these 
ideas and one of the main institutes of tax law, the generating 
fact. With the study of the fact that generates the tax obligation 
from the perspective of Legal Fact Theory, analyzing the way it 
is employed by the legislator and the tax doctrine. It is observed 
that the expression fact generator is sometimes used in a wrong 
way, some as factual support and others as legal fact. However, 
this interlacing leads to the conclusion that the fact generating 
the tax obligation is a legal fact, or more precisely, a legal act-
fact, in the face of the elements of its factual supports. 
 
Keywords: Legal Fact; Generator suit; Tax; Marcos Mello 
 
1. INTRODUÇÃO  
 

 ser humano é um produto do meio onde ele vive. 
No decorrer da evolução humana diversos proces-
sos de adaptação social foram criados para possi-
bilitar a convivência do homem em sociedade, 
sendo o direito um deles.  

O direito surge como maneira de pacificação da socie-
dade, diante da necessidade de determinar regras e aplicar san-
ções, visando a regulação da conduta do indivíduo em sociedade. 
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Dessa necessidade nascem as normas jurídicas onde são estabe-
lecidos mandamentos e sanções. 

O Direito Tributário é construído nesse contexto de re-
gramento da vida em sociedade, tendo como vetor o interesse 
público, visando o patrocínio das necessidades da coletividade, 
com a contribuição dos seus integrantes.   

Por sua vez a Teoria do Fato Jurídico nasce em um berço 
civilista, coberta pelo direito privado, que se desenvolve tor-
nando-se uma Teoria Geral do Direito, apta a ser empregada aos 
diversos ramos do Direito. Essa teoria possui conceitos bem de-
finidos e gerais, de aplicação imediata e infalível. 

O presente trabalho, visa a contribuir para o entrelaça-
mento dessa Teoria com o Direito Tributário, estudando o fato 
gerador da obrigação tributária pela perspectiva da Teoria do 
Fato Jurídico, elaborada pelo Professor Marcos Bernardes de 
Mello.  

Trazendo uma sucinta análise da trilogia literária (Teoria 
do Fato Jurídico: Plano da Existência; Plano da Validade e Plano 
da Eficácia) do referido autor, seguida por um cruzamento com 
um dos principais institutos do direito tributário, o fato gerador. 

Observando a forma como o fato gerador é empregado 
pelo legislador e por parte da doutrina, para poder enquadrá-lo 
na referida Teoria, não como suporte fático, mas sim como fato 
jurídico. 

 
2. A TEORIA DO FATO JURÍDICO POR MARCOS BER-
NARDO DE MELLO 

 
Antes de analisar o Fato Gerador da obrigação tributária 

sob a perspectiva da Teoria do Fato Jurídico, é essencial dominar 
alguns conceitos e premissas inerentes à Teoria, que teve subs-
tancial contribuição do Professor Marcos Mello, que, em sua tri-
logia literária, aborda as minucias do Fato Jurídico. 

A norma jurídica nasce de um desejo da comunidade, 
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produzindo um retrato da conduta humana almejada, sendo um 
fruto da valoração de fatos simples, com o objetivo de discipli-
nar a vida do homem em sociedade.4  

Os processos de adaptação social são fontes das normas 
jurídicas, os principais deles são: a moral, a religião, a ciência, 
as artes, a etiqueta, a economia e o direito.  O direito nasce como 
um processo necessário de adaptação social, que sofre influência 
dos demais, sendo o único cogente.  

O simples acontecimento de um fato só interessa ao di-
reito quando passível de ser relacionado a um ser humano, as-
sim, estando ligado a um indivíduo quando um fato previsto na 
norma ocorre no mundo e recebe a incidência, realiza o direito. 
Só depois da incidência é que se adentra ao mundo jurídico, 
como uma unidade, um conjunto. 

Para Marcos Mello o fenômeno jurídico acontece em três 
dimensões: dimensão política, dimensão normativa e dimensão 
sociológica.  

A dimensão política corresponde a dimensão axiológica 
do direito, nessa dimensão ocorre a valoração dos fatos existen-
tes no mundo dos fatos. Havendo uma “revelação da norma ju-
rídica”, já existente na sociedade.5 

A segunda dimensão é a normativa, que possui caráter 
dogmático, onde ocorre a incidência da norma sobre o suporte 
fático, diante do acontecimento no mundo dos fatos que faz in-
cidir a norma sobre o fato valorado, suporte fático, transfor-
mando-o em fato jurídico. 

Por sua vez esse fato jurídico constituído ingressa na di-
mensão sociológica, correspondente à terceira dimensão, onde 
será aplicado, sendo um “dever-ser”. Nessa dimensão deveriam 
ocorrer as consequências previstas na norma para aquele deter-
minado fato jurídico, porém essa é a dimensão concreta, real, 

 
4  MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 
21 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 48. 
5  MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 
21 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 49. 
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passível de erros por seu aplicador. 
O aplicador do direito não necessariamente tem que ser 

um jurista, uma autoridade competente, qualquer pessoa é capaz 
de “fazer o direito”. Quando uma pessoa compra uma televisão 
em uma loja, pratica um ato, que por ser previamente valorado 
pela norma jurídica e ter concretizado os elementos previstos 
para o suporte fático, faz com que aconteça a incidência da 
norma, surgindo o fato jurídico. 

Para Marcos Mello6, “a incidência é, assim, o efeito da 
norma jurídica de transformar em fato jurídico a parte do seu 
suporte fáctico considerado relevante para ingressar no mundo 
jurídico”. A incidência realiza-se em um plano lógico, no plano 
da valência, sendo automático e infalível. 

Em contrapartida a esse conceito de incidência, Paulo de 
Barro Carvalho, desloca a incidência para o final do processo. A 
norma para ele é a aplicação do texto, traduzida em linguagem 
competente. Nesse contexto, a incidência ocorre após a aplica-
ção, só haveria incidência se uma autoridade competente afir-
masse sua ocorrência.  

O referido entendimento, na visão de Marcos Mello, é 
contrário à doutrina de Pontes de Miranda, a qual considera que 
a norma jurídica é ditada pelo legislador e não pelo aplicador, 
bem como, é inverso ao pensamento do momento da incidência, 
que está presente no momento em que o fato jurídico é constitu-
ído, não fazendo sentido aparecer apenas no final do processo.7   

A norma jurídica tanto prescreve o suporte fático, quanto 
os preceitos do fato jurídico, que podem vir juntos no mesmo 
dispositivo da lei ou em dispositivos diversos.  Os preceitos são 
consequências ou efeitos do fato jurídico que serão produzidos 
no plano da eficácia da norma. 

O suporte fático é um “conceito do mundo dos fatos, não 
 

6  MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 
21 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 118. 
7  MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 
21 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 136. 
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do mundo jurídico, porque somente depois que se concretizam 
no plano da realidade todos os elementos que o compõe é que se 
dá a incidência da norma, jurisdicizando-o e fazendo surgir o 
fato jurídico.”8  

Podendo depreender que o suporte fático é o fato do 
mundo geral ainda não carimbado, estando no mundo dos fatos, 
ingressando no mundo jurídico quando sofre a incidência da 
norma jurídica. 

Um outro ponto muito importante da Teoria do Fato Ju-
rídico são os planos pelos quais o fato jurídico perpassa, quais 
sejam:  o Plano da Existência, o Plano da Validade e o Plano da 
Eficácia. Sendo planos distintos e independentes, contudo a 
existência é o primeiro e o único plano essencial do fato jurídico. 

O Plano da Existência é o plano do ser, “ao sofrer a inci-
dência de norma jurídica juridicizante, a parte relevante do su-
porte fático é transportada para o mundo jurídico, ingressando 
no plano da existência.”9 

O suporte fático suficiente ingressa no plano da existên-
cia após sofre a incidência da norma, nesse momento não é ana-
lisada a validade ou a eficácia do fato recém-formado, o que se 
analisa é se o suporte fático foi preenchido e se houve a incidên-
cia da norma, gerando o fato jurídico existente. 

Caso o suporte fático não seja suficiente o fato jurídico é 
inexistente, entretanto essa inexistência não constitui uma san-
ção do ato, apenas um não acolhimento no mundo jurídico.  

O plano da validade é o segundo estágio percorrido pelo 
fato jurídico existente, desde que a vontade seja elemento essen-
cial do suporte fático, sendo feita uma filtragem onde serão se-
parados os atos jurídicos perfeitos e os que estão maculados por 
alguma invalidade.10  

 
8  MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 
21 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. P.83. 
9  MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 
21 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 161. 
10  MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 
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A invalidade é a reação do sistema à imperfeição do ato 
jurídico, configurando uma sanção, essa visa a manutenção da 
integridade do sistema jurídico. O sistema jurídico não deixa de 
ter sua eficácia e seus efeitos tão somente porque não se cumpre 
o que ele determina. Uma norma jurídica pode ser desrespeitada 
e não perder sua validade. 

Somente os atos jurídicos passam pelo filtro da validade, 
não sendo “possível ter-se como inválido um fato jurídico stricto 
sensu, porque seria sem sentido dizer-se que um fato da natureza 
é nulo ou anulável. A natureza é infensa à vontade humana”11, 
ou seja, o fato jurídico que independe da vontade humana não 
pode ser invalidade por essa vontade. 

Por último, o fato jurídico passa pelo Plano da Eficácia 
onde produzirá os seus efeitos ou consequências jurídicas. Con-
tudo para chegar a esse plano o fato jurídico terá que passar obri-
gatoriamente pelo plano da existência, pois só produz efeito ju-
rídico o fato existente, mas não necessariamente terá que entrar 
no plano da validade, pois um fato jurídico invalido é apto a pro-
duzir efeitos jurídicos  

Sendo assim, não existi nenhum fato jurídico completa-
mente ineficaz, até mesmo o ser nulo já é um efeito jurídico. 

O plano da existência quanto o plano da validade são pla-
nos abstratos ou dogmáticos, por sua vez o plano eficácia é onde 
o fato jurídico se concretiza produzindo efeitos e consequências, 
que podem ser previstas ou não na norma jurídica. 

Para o Professor Marcos Mello existem três tipos de efi-
cácia: a) eficácia normativa; b) eficácia jurídica; e, c) eficácia 
social.  

A eficácia normativa acontece quando a incidência trans-
forma o suporte fático em fato jurídico. Por sua vez, eficácia ju-
rídica corresponde às consequências dos fatos jurídicos, os 

 
21 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 162. 
11  MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da validade. 
14 ed. São Paulo: Saraiva, 2015. pp. 54-55. 
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direitos, os deveres. Por fim, a eficácia social é a realização do 
direito no mundo social, sendo sinônimo de efetividade. 

Para classificar o fato jurídico o Marcos Mello adotou o 
critério dos fatos jurídicos “conformes a direito”, que são os fa-
tos jurídicos lato sensu Lícitos, e “contrário a direito” que são os 
fatos jurídicos lato sensu Ilícitos. Dentro dessa classificação in-
dicou e conceituou suas espécies, conforme a “presença, ou não, 
de conduta humana volitiva à base do suporte fáctico.”12 

Diante desses critérios o fato jurídico pode ser classifi-
cado: 
Figura 1 

 
Fonte: elaborada pela autora13 

 
12  MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 
21 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 183. 
13  Inspiração na figurada do livro: MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do 
fato jurídico: plano da existência. 21 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 185. 

FA
T

O
 J

U
R

ÍD
IC

O
 

LA
TO

 S
E

N
SU

CONFORME 
A DIREITO 

(LÍCITO)

fato jurídico 
stricto sensu

ato-fato 
jurídico

ato jurídico 

lato sensu

ato jurídico

stricto sensu

negócio
jurídico

CONTRÁRIO 
A DIREITO 
(ILÍCITO)

segundo o 
suporte fático

absoluto

relativo

ato ilícito 

criminal

segundo a 
eficácia

ato ilícito 
indenizativo

ato ilícito 
caducificante

ato ilícito 
invalidante



RJLB, Ano 7 (2021), nº 4________287_ 
 

 

Considerando essa classificação, os fatos jurídicos lato 
sensu “conforme a direito” são os lícitos. Tendo o fato jurídico 
stricto sensu como fatos apenas da natureza, ou seja, seu suporte 
fático não possui como núcleo o ato humano. 14 

Por sua vez, o ato-fato jurídico pressupõe uma conduta 
que resulta sempre em um resultado fático, aqui o que interessa 
é o resultado, não importando se o ato humano possuía ou não 
elemento volitivo.  

Contudo, o fato jurídico que possui como núcleo do seu 
suporte fático a “exteriorização consciente de vontade, que tenha 
por objeto obter um resultado juridicamente protegido ou não 
proibido e possível” é denominado de ato jurídico lato sensu. 
Que por sua vez subdivide-se em: ato jurídico stricto sensu e 
negócio jurídico. 15 

O ato jurídico stricto sensu é aquele em que a vontade 
expressa pelo indivíduo limita-se a compor o suporte fático, po-
rém seus efeitos necessários são previstos pelas normas jurídicas 
correspondente, denominando-os de efeitos ex lege. Por seu 
turno, no negócio jurídico o elemento volitivo não se encontra 
somente no núcleo do suporte fático, a vontade permeia-se pelos 
efeitos do negócio jurídico. 

Por outro turno, os fatos jurídicos contrários a direito são 
os ilícitos, mesmo sendo contrário ao sistema, o fato ilícito não 
deixa de ser jurídico, produzindo seus efeitos no mundo jurídico. 
Assim sendo, a mesmas classificações se reproduzem nos fatos 
jurídicos ilícitos, exceto a de negócio jurídico: fatos jurídicos 
stricto sensu, atos-fatos e atos ilícitos.  

Estabelecidos essas ideias basilares da Teoria do Fato Ju-
rídico, será feita uma integração entre esses conceitos e o Fato 
Gerador da obrigação tributária. 

 
 

14  MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 
21 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 193. 
15  MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 
21 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 206 
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3. O FATO GERADOR TRIBUTÁRIO NA TEORIA DO 
FATO JURÍDICO 

 
A Teoria do Fato Jurídico é vista como uma teoria essen-

cialmente civilista, sendo pouco abordada no Direito Tributário, 
tendo aqui um desafio de entrelaça-la a esse ramo do direito que 
possui regras tão específicas, fazendo uma análise do fato gera-
dor tributário à luz da Teoria do Fato Jurídico. 

Tanto o Código Tributário Nacional, quanto a Constitui-
ção Federal, fazem menção a expressão Fato Gerador, expressão 
essa que corresponde a uma liberalidade do legislador, porém 
não é uma expressão adotada pela Teoria do Fato Jurídico de 
Marcos Bernardes de Mello, nem pela doutrina lógico-semântica 
de Paulo de Barros Carvalho. 

O Código Tributário Nacional prevê, no artigo 116, que 
ocorre o fato gerador e seus correspondentes efeitos, quando:  

I - Tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o 
se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que pro-
duza 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 apli-
cável.16 

A expressão Fato Gerador é aplicada pela legislação bra-
sileira de forma equivocada porque ela se revela ambígua e con-
fusa, chegando a aludir ao mesmo tempo a três realidades essen-
cialmente distintas, como suporte fático abstrato; suporte fático 
concreto; ou ainda como fato jurídico. No entanto, o fato gerador 
concretiza-se,  

para fins de incidência e consequente jurisdicização, dá-se 
quando presentes os elementos relativos aos sujeitos e ao 
objeto, materializa-se o seu elemento cerne, a que a doutrina 

 
16  BRASIL. Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema 
Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, 
Estados e Municípios. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 
DF, 27 out 1966. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/leis/l5172.htm>. Acesso em: 01 ago. 2019. 
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costuma referir-se como hipótese de incidência, pressuposto de 
fato, fato imponível, situação-base, dentre outras locuções usa-
das para designar aqueles fatos, atos ou estados de fato ou si-
tuações jurídicas descritas na lei como “eventos de expressão 
econômica” que constituem “o critério material” previsto na 
hipótese da regra matriz (...).17 

Diante desse conceito é possível depreender que o fato 
gerador tributário não significa suporte fático por si só, mas um 
fato jurídico, ou seja, o suporte fático juridicizado pela incidên-
cia.  

Hugo de Brito Machado corrobora da ideia, ao afirmar 
que “o estudo do fato gerador é de grande importância, mas não 
constitui sequer especificidade do Direito Tributário. Os direitos 
em geral têm seus fatos geradores. São os fatos jurídicos”.  

Assim, para Machado “ainda que se trate de um ato jurí-
dico, no sentido dessa expressão no Direito Civil, o fato gerador 
da obrigação tributária há de ser sempre considerado como 
fato.”18 

Podendo sintetizar, no dizer de José Antônio Garrido, o 
fato gerador tributário como: “(i) um fato exaustivamente pre-
visto em lei, integrante de um tipo tributário (princípios da lega-
lidade e da tipicidade); (ii) de conteúdo econômico; (iii) para 
cuja concretização a vontade é irrelevante; (iv) que tem a espe-
cífica eficácia jurídica de criar a obrigação tributária.”19 

Entende-se que o fato jurídico se identifica com o próprio 
conceito de fato gerador, o qual corresponde ao fato imponível, 
aquele passível de sofrer imposição, que surge a partir da inci-
dência automática da norma sobre o fato, desabrochando a rela-
ção jurídica, desencadeando o surgimento de um direito 

 
17  MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 
21 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 102. 
18  MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 28 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007. p. 154. 
19  GARRIDO, José Antônio Ferreira. Fato Gerador da Obrigação Tributária 
como Ato-Fato Jurídico. 228 p. Tese (Mestrado em Direito), Universidade Federal da 
Bahia. Faculdade de Direito, Salvador, 2012. p. 115. 
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subjetivo da Fazenda Pública e de um dever jurídico do contri-
buinte, 
apto a produzir efeitos jurídicos. 

Indo mais além, Garrido, por meio de uma análise dos 
artigos 109, 118 e 126, do Código Tributário Nacional - CTN, 
chega à conclusão que o fato gerador da obrigação tributária se 
equipara ao ato-fato jurídico: 

O primeiro afirma que os princípios gerais de direito privado 
são utilizados para a definição, o conteúdo e o alcance de seus 
institutos, conceitos e formas, mas não influenciam na defini-
ção dos efeitos tributários, de sorte que a norma tributária atri-
bui eficácia autônoma aos fatos tributários. Segundo o art. 118, 
o fato gerador deve ser interpretado com a abstração da vali-
dade jurídica dos atos que compõem o suporte fático de inci-
dência da norma jurídica, de modo que, inserido neste, o fato 
tributário não se submete a exame de validade. Além destes 
dispositivos, a interpretação do art. 126 do CTN induz à des-
vinculação da capacidade de exercício tributária passiva (apti-
dão de se tornar sujeito passivo do tributo por ter praticado o 
fato tributário) à capacidade civil as pessoas físicas bem assim 
à transitória restrição ao exercício de capacidade jurídica espe-
cífica destas; dessarte, mesmo o sujeito que não tem capaci-
dade de manifestar sua vontade na prática do ato ou na defini-
ção dos efeitos jurídicos deste, pratica fato tributário e se torna 
sujeito passivo do tributo.20 

Podendo inferir que o fato gerador tributário corresponde 
ao fato jurídico lato sensu, mais especificamente ao ato-fato ju-
rídico, em seu cerne existe uma conduta mais um evento, preva-
lecendo o evento, pois ele é irremovível. Desta forma a conduta 
leva sempre a um resultado fático, prevalecendo o fato, não a 
conduta.  

Em outras palavras, o suporte fático se concretiza inde-
pendente do aspecto volitivo, podendo até aparecer no núcleo do 
suporte fático, mas não é essencial para incidência da norma, ou 

 
20  GARRIDO, José Antônio Ferreira. Fato Gerador da Obrigação Tributária 
como Ato-Fato Jurídico. 228 p. Tese (Mestrado em Direito), Universidade Federal da 
Bahia. Faculdade de Direito, Salvador, 2012.p. 5. 
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seja, acontecendo o fato da natureza ou o ato humano descrito, 
ocorrerá a incidência da norma tributária, desde que concretiza-
dos os elementos previstos no texto da lei, independente da von-
tade humana. 

O artigo 118 do Código Tributário Nacional, preconiza 
que a definição legal do fato gerador dever ser analisada abs-
traindo a “validade jurídica dos atos efetivamente praticados pe-
los contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natu-
reza do seu objeto ou dos seus efeitos” 21, levando a conclusão 
de que o fato gerado, ou melhor definindo o fato jurídico tribu-
tário, não passa pelo plano da validade, pois a vontade do indi-
víduo de praticar ou não o fato gerador é irrelevante, por conse-
guinte o fato gerador tributário passa apenas pelos plano da exis-
tência e plano da eficácia.22 

Perante esses preceitos é possível depreender que:  
o ato-fato que tem por eficácia jurídica o nascimento da obri-
gação tributária é um ato-fato jurídico da categoria dos atos re-
ais, pois (i) exaustivamente previsto em lei, integrante de um 
tipo tributário (princípios da legalidade e da tipicidade); (ii) de 
necessário conteúdo econômico (de resultado econômico); (iii) 
para cuja concretização a vontade é irrelevante; (iv) que tem a 
específica eficácia jurídica de criar a obrigação tributária (efi-
cácia constitutiva), sendo que o chamado fato resultante é o re-
levante para essa eficácia.23  

Na realidade do direito tributário, citando como exemplo 
a disposição do artigo 19 do Código Tributário Nacional24, que 

 
21  BRASIL. Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema 
Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, 
Estados e Municípios. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 
DF, 27 out 1966. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/leis/l5172.htm>. Acesso em: 01 ago. 2019. 
22  GARRIDO, José Antônio Ferreira. Fato Gerador da Obrigação Tributária 
como Ato-Fato Jurídico. 228 p. Tese (Mestrado em Direito), Universidade Federal da 
Bahia. Faculdade de Direito, Salvador, 2012. p. 162.  
23  GARRIDO, José Antônio Ferreira. Fato Gerador da Obrigação Tributária 
como Ato-Fato Jurídico. 228 p. Tese (Mestrado em Direito), Universidade Federal da 
Bahia. Faculdade de Direito, Salvador, 2012. p. 164. 
24  BRASIL. Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema 
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institui o imposto de importação de produtos estrangeiros, define 
como suporte fático, erroneamente denominado de “fato gera-
dor”, a entrada no território nacional de produtos estrangeiros.  

Nessa situação, presume-se um ato humano que fará com 
que um produto estrangeiro transponha as fronteiras brasileiras, 
porém o fato de ter adentrado ao Brasil, independe da vontade 
ou não do indivíduo de querer concretiza-lo, ou seja, a norma 
jurídica que prevê o referido imposto incidirá infalivelmente.  

Caso semelhante ocorre com a previsão normativa do ar-
tigo 32, também do Código Tributário Nacional, que dispõe so-
bre o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, 
conhecido como IPTU, tem como suporte fático, denominado 
mais uma vez equivocadamente como “fato gerador”, a proprie-
dade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou 
por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona 
urbana do Município.25 

Para a concreção desse fato jurídico tributário e sua con-
sequente incidência normativa, é necessário que aconteçam os 
elementos cerne do suporte fático, alguém tenha a “propriedade, 
o domínio útil ou a posse de bem imóvel”, e que este bem esteja 
localizado na zona urbana. 

Presume-se que houve um ato humano antecedente para 
a concreção desse fato jurídico, para incidência da norma não 
importa qual era a vontade de quem praticou o ato, bastando o 
preenchimento dos requisitos para que nasça a obrigação tribu-
tária. 

A incidência da norma tributária sobre o correspondente 
 

Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, 
Estados e Municípios. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 
DF, 27 out 1966. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/leis/l5172.htm>. Acesso em: 01 ago. 2019. 
25  BRASIL. Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema 
Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, 
Estados e Municípios. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 
DF, 27 out 1966. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/leis/l5172.htm>. Acesso em: 01 ago. 2019. 
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suporte fático faz nascer a relação jurídica tributária, entre o Ente 
responsável (credor) e o contribuinte (devedor), mas nessa rela-
ção jurídica não produz seu conteúdo eficacial de imediato, “ 
enquanto sejam apenas direitos e deveres, não contém, em si, 
exigibilidade, pois os poderes e faculdades, como ônus e sub-
missões, que seja seus conteúdos, somente existem in poten-
tia”.26 

Para que esse tributo seja exigível é necessário o seu lan-
çamento, que corresponde ao suporte fático do fato jurídico tri-
butário, sendo responsável pela eficácia final, tornando o crédito 
exigível. “O lançamento, assim, constitui ato jurídico stricto 
sensu necessário e vinculado a que o contribuinte possa pagar o 
tributo devido; é ato jurídico que integra sem o compor”. 27 

A relação jurídica tributária é definida como resultado do 
fato jurídico tributário, que tem por eficácia a “imposição finan-
ceira destinada a financiar atividade pública”.28 Essa relação 
sempre terá natureza:  

(a) de direito público, mesmo quando o titular de seu polo ativo 
seja entidade de direito privado, (b) de direito relativo, uma vez 
que seu sujeito passivo é sempre determinado, e (c) de direito 
pessoal de crédito, pois a obrigação principal que dela resulta 
consiste em uma promessa do sujeito passivo de pagamento do 
tributo (lato sensu) devido.29   

No sentir do Professor Marcos Mello, não se pode excluir 
da vontade do sujeito que praticou o ato que de alguma forma 
gerou a incidência da norma. Mesmo diante do caráter cogente 
e efeito compulsório dos deveres e obrigações da norma jurídica 
que incide sobre o fato jurídico tributário.30  

 
26  MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 
21 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 103-104. 
27  MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 
21 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. Passim. 
28  MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da eficácia: 
1ª Parte. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p.244. 
29  MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da eficácia: 
1ª Parte. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 275. 
30  MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da eficácia: 
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Por serem circunstância impositivas, os efeitos dessas re-
lações jurídicas, estabelecidas pela incidência da norma tributá-
rias “não altera o ser uma promessa do contribuinte o objeto da 
relação jurídica tributária, uma vez que ninguém é contribuinte 
senão inserir-se em situação fáctica ou jurídica que constitua su-
porte fáctico de norma jurídica tributário. ”31 

Quando o artigo 32 do Código Tributário Nacional esta-
belece o suporte fático do Imposto sobre a Propriedade Predial 
e Territorial Urbana - IPTU, em seguida vem o artigo 34, para o 
complementar, definindo o sujeito passivo dessa relação, adu-
zindo que: “Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, 
o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. 
”32 

Ser proprietário, titular ou possuidor é necessário um ato 
de vontade prévio que embora não seja o cerne do suporte fático, 
ele o compõe, não podendo ser desprezado, porém esse ato ou 
vontade de produzi-lo não será considerado na produção dos 
efeitos que a norma jurídica impôs para aquele determinado fato 
jurídico tributário, não importando a vontade ou a capacidade de 
quem produziu o ato. 

 
4. CONCLUSÃO  

 
Analisando o fato gerador da obrigação tributária sob a 

perspectiva da Teoria do Fato Jurídico, de Marcos Mello, ob-
serva-se como a expressão fato gerador é empregada, erronea-
mente ou com múltiplos sentidos pelo legislador. 

O entrelace entre a referida Teoria e o fato gerador 
 

1ª Parte. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 248. 
31  MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da eficácia: 
1ª Parte. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 276. 
32  BRASIL. Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema 
Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, 
Estados e Municípios. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 
DF, 27 out 1966. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/leis/l5172.htm>. Acesso em: 01 ago. 2019. 
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tributário, levou a depreender que muitas vezes ele é aplicado 
pelo legislador com sinônimo de suporte fático, mas na verdade 
é corresponde ao fato jurídico. 

Quando o suporte fático se concretiza fazendo incidir a 
norma jurídica tributária, gerando o fato jurídico tributário. Que 
por sua vez passará pelo plano da existência, como porta de en-
trada ao sistema jurídico e em seguida passará pelo plano da efi-
cácia, onde será verificada a possibilidade de produção de efei-
tos.  

Existem algumas particularidades nesse processo do fato 
jurídico tributário: 1) ele não passa pelo plano da validade, por 
expressa disposição legal (artigo 118, Código Tributário Nacio-
nal), pois não se leva em conta o elemento volitivo do ato hu-
mano, não sendo desprezado, mas não será valorado; 2) as con-
sequências não serão produzidas imediatamente, pois a relação 
jurídica fruto desse processo só será exigível após o lançamento 
do crédito tributário. 

Diante dos exemplos apresentados, retirados do Código 
Tributário Nacional à luz da Teoria do Fato Jurídico, é possível 
depreender que o fato gerador da obrigação tributária tem como 
elementos do suporte fático o acontecimento de um ato que ge-
rará um fato, mas o essencial para a incidência da norma é a con-
cretude desse fato.  

Não sendo desprezado o ato praticado, mas ele não é in-
dispensável para o nascimento da obrigação tributária, ou seja, 
o indivíduo não pode dizer que comprou a casa, mas que não 
tem a intenção de ser proprietário dela e que por isso não pagará 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 
IPTU. Ele tornar-se-á responsável tributário apenas pelo fato de 
ser proprietário do imóvel. 

Todos esses elementos levam a conclusão de que o fato 
gerador da obrigação tributária sob o prisma da Teoria do Fato 
Jurídico, é um fato jurídico lato sensu, e mais especificamente, 
um ato-fato jurídico, pois a vontade ou a capacidade do homem 
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não é essencial para incidência da norma jurídica e a produção 
dos efeitos por ela previstos. 
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