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“O sistema constitucional tributário brasileiro 

é o mais rígido de quantos se conhece, além de complexo e 

extenso. Em matéria tributária tudo foi feito pelo constituinte, 

que afeiçoou integralmente o sistema, entregando-o pronto e 

acabado ao legislador ordinário, a quem cabe somente 

abedecê-lo, em nada podendo contribuir para plasmá-lo”. 
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RESUMO 

 

A presente dissertação visa a apresentar a distribuição das competências 

tributárias para implementar a instituição dos tributos, segundo a Constituição; bem como 

investigar e solucionar o problema referente à natureza do seu exercício, com o intuito de 

demonstrar tratar-se de dever atribuído aos entes da Federação, e não de mera faculdade. 

Para tanto, além de traçar noções básicas relativas aos modelos de Estado 

Federal, que exigem sejam distribuídas competências entre seus entes, a presente dissertação 

classificará e apresentará as competências em geral e as de natureza tributária para, em 

seguida, analisar a natureza jurídica destas. 

A conclusão de que a implementação dos tributos é dever dos entes 

federados contará com a análise dos seguintes temas: o poder-dever do Estado; a 

imprescindibilidade do exercício do poder tributário; a força normativa da Constituição e a 

imperatividade das normas de competência; a inconstitucionalidade da omissão do dever de 

legislar; a autonomia financeira dos entes da Federação; a Lei de Responsabilidade Fiscal, a 

limitação da discricionariedade do Poder Legislativo, contida na Constituição; a manutenção 

do equilíbrio da participação do custeio estatal pelos contribuintes, mediante a implementação 

de todos os tributos; a identificação da norma jurídica determinante da implementação dos 

tributos, a partir de seus fragmentos contidos na doutrina e na Constituição e, por fim, a 

rigidez do sistema constitucional tributário brasileiro. 
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INTRODUÇÃO 

1. O objetivo, o problema e a hipótese de trabalho 

A presente dissertação consiste no exame e na apresentação das 

competências tributárias legislativas dos entes da República Federativa do Brasil, nos termos 

da Constituição Federal de 1988, enfocando a classificação e a distribuição, bem como a 

natureza jurídica do exercício da referida competência, ou seja, do ato legislativo que leva a 

efeito a instituição dos tributos, seja pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 

Municípios. 

Além de apresentar, como pressuposto, a forma federativa de Estado e a 

distribuição das competências tributárias entre seus entes, nos termos da Constituição de 

1988, a idéia central da investigação volta-se para a análise e solução da seguinte indagação: 

a competência tributária deve ser entendida como uma faculdade ou como uma obrigação dos 

entes da Federação? Pergunta-se se o exercício da competência tributária legislativa, vale 

dizer, se a efetiva instituição dos tributos idealizados na constituição, deve ou simplesmente 

pode ser levada a efeito pelos entes da República Federativa do Brasil. Trata-se de atribuição 

ou mera permissão a eles conferidas? 

Assim, mais especificamente, este trabalho objetiva investigar o problema a 

partir das seguintes considerações principais: por um lado, a idéia de que o poder estatal, 

como adverte MIGUEL REALE1, na esteira dos ensinamentos de SANTI ROMANO, deve ser 

entendido como um poder-dever, já que se confere poderes para que o Estado disponha dos 

instrumentos necessários à satisfação de suas funções; a doutrina que define a competência, 

inclusive a tributária para instituir tributos, como medida do poder estatal; por outro lado, a 

noção de que o exercício de tal competência se efetiva com a edição de lei, atitude estatal 

marcada por um alto grau de discricionariedade. 

Tal problema remete, obviamente, a duas soluções possíveis, quais sejam: 

uma no sentido de que os tributos idealizados pelo Poder Constituinte devam ser 

                                                           
1 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 22ª ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 260. 
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implementados por determinação normativa da própria Constituição; e outra no sentido de 

que sua implementação seja apenas por ela autorizada aos entes da Federação sendo, portanto, 

faculdade destes a implementação dos tributos de sua competência. 

Cumpre registrar que a primeira alternativa de solução do problema 

proposto é a acolhida como hipótese de trabalho da presente dissertação. 

Outrossim, a matéria aqui abordada tem natureza constitucional e tributária, 

cujo objeto se encontra no âmbito da forma federativa do nosso Estado, o que inevitavelmente 

levou o Poder Constituinte pátrio a conferir a todos os entes da Federação uma parcela do 

exercício do poder de tributar, a fim de viabilizar, tanto à União, quanto aos Estados, aos 

Municípios e ao Distrito Federal, os meios necessários à realização de suas atribuições 

constitucionais. Sendo certo que tais meios dizem respeito à imprescindível necessidade de 

recursos, como também ao estratégico caráter extrafiscal da atividade tributária por eles 

desenvolvida. 

O exame de todo o conteúdo a ser apresentado, além de inserir o leitor na 

discussão acerca da natureza jurídica do exercício da competência tributária, possibilitar-lhe-á 

um considerável conhecimento do poder de tributar, definido pela Constituição pátria, 

conferindo-lhe uma visão panorâmica do federalismo brasileiro, no que diz respeito à 

distribuição da competência tributária entre os seus entes. 

2. Interesse pela pesquisa e sua relevância 

A presente pesquisa justifica-se, do ponto de vista acadêmico, à medida que 

contribui para a compreensão e conhecimento do tema que ora se propõe analisar. Certamente 

isso será possível, sobretudo, em decorrência da rigidez com que o poder de tributar foi 

delineado na Constituição de 1988, a qual, de modo acertado ou não, concebeu um sistema 

tributário em nível constitucional bastante completo, como bem observado por GERALDO 

ATALIBA2 e por PAULO NAPOLEÃO NOGUEIRA DA SILVA3, na oportunidade em que buscavam 

                                                           
2 ATALIBA, Geraldo. Sistema constitucional tributário brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968, p. 

21.  
3 SILVA, Paulo Napoleão Nogueira da. Direito constitucional do mercosul. 1ª ed. Rio de janeiro: Forense. 2000. 

pp. 290 a 295. 
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traçar um paralelo entre o sistema constitucional tributário pátrio e aqueles adotados por 

outros países. 

O problema ora investigado não vem sendo explorado pela doutrina, embora 

dele já tenha tratado o XI Curso de Aperfeiçoamento em Direito Constitucional Tributário4, 

promovido pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários – IBET, em novembro de 1985, 

coordenado pelos professores GERALDO ATALIBA e PAULO DE BARROS CARVALHO, cujo 

temário contava com a seguinte indagação: Tributos – Faculdade ou dever de instituir? 

Todavia, infelizmente, não se fez possível o acesso aos registros das conclusões ou opiniões, 

então apresentadas, talvez por inexistentes. 

Por outro lado, o presente trabalho investigativo tem uma relevância prática, 

tendo em vista o atual momento político vivenciado, o qual, além de exigir uma reforma 

tributária constitucional que certamente contará com mudanças relativas à distribuição das 

competências tributárias, impõe uma maior responsabilidade fiscal às entidades federativas, 

consoante o disposto na Lei Complementar nº 101 reveladora, como será demonstrado, de 

situações em que a não instituição dos impostos acarreta sanção, inviabilizando a 

transferência de verbas voluntárias. 

É notório o fato de que em países como o Brasil, comprometido com o 

social, mas carente de recursos, a atividade tributária é extremamente importante. No entanto, 

permanece ignorada por muitos, chegando a ser realizada para atender às finalidades diversas 

daquelas para as quais foi idealizada. 

O estudo da natureza jurídica do exercício da competência tributária 

legislativa que implementa a instituição dos tributos definidos na constituição, muito 

contribuirá para ressaltar a importância da tributação seja para equilibrar as finanças públicas, 

seja para promover as intervenções necessárias nos domínios econômico, social e político, 

bem como para garantir maior justiça tributária, com melhor distribuição dos custos estatais 

aos contribuintes. 

                                                           
4 Evento nº 85/02. http://www.iga-idepe.org.br/igaperfil.html, em 28/01/2002.  
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Por outro lado, a relevância da análise relativa à natureza jurídica do 

exercício da competência tributária, também se faz presente pelo fato de que, dependendo da 

solução do problema proposto, tem-se como inconstitucional, ou não, a omissão dos entes 

federados na implementação dos tributos de sua competência, a exemplo do que se verifica 

em relação ao imposto sobre grandes fortunas e às contribuições de melhoria. Assim, 

dependendo da posição defendida, da solução alcançada, poder-se-ia, ou não, utilizar a ação 

declaratória de inconstitucionalidade por omissão com o intuito de forçar o pleno exercício da 

competência tributária, definida na Constituição, sempre em prol da coletividade. 

Registra-se, também, que a atividade fiscal pressupõe arrecadação, gestão e 

aplicação de recursos públicos. Assim, percebe-se ser imprescindível a instituição dos 

tributos, sem os quais, a atividade financeira estatal não logrará atender à finalidade precípua 

de suprir as necessidades públicas. 

De fato, não é possível satisfazer as necessidades públicas sem o exercício 

de uma atividade tributária que pressuponha o pleno exercício da competência tributária pelos 

entes federativos. Não há como garantir efetividade dos direitos sociais, das normas 

constitucionais programáticas, em resumo, da própria razão de ser do Estado, sem as 

intervenções e os recursos indispensáveis decorrentes de uma efetiva atividade tributária 

plena, idealizada e instituída na própria Constituição de 1988, que estabeleceu um rígido 

sistema constitucional tributário. Daí o interesse pela presente pesquisa. Daí sua relevância. 

3. Estrutura e objeto da dissertação 

Ressalta-se que, embora o objeto específico de investigação da presente 

dissertação consista na análise da natureza jurídica do exercício da competência tributária, 

atribuída aos entes da República Federativa do Brasil, é indispensável a apresentação de tais 

competências que, inexoravelmente, exige abordagem, ainda que sucinta, da forma federativa 

de Estado. 

Desenvolver-se-á a dissertação em duas partes, uma mais descritiva e outra 

mais investigativa. A primeira ocupar-se-á de apresentar a distribuição do exercício do poder 

de tributar entre as entidades da Federação, ou seja, das competências tributárias legislativas. 

A segunda fará a análise da natureza jurídica do exercício de tais competências, ocasião em 
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que serão abordados os diversos argumentos que nos levarão a concluir que tal exercício além 

de poder é um dever atribuído a todos os entes competentes para realizar a imprescindível 

atividade tributária, sem a qual, nenhuma outra atividade estatal poderá ser implementada. 

Deste modo, a dissertação inicia abordando o federalismo e a repartição das 

competências tributárias legislativas. Em seguida, investiga a natureza jurídica do exercício 

da competência tributária, oportunidade em que apresenta argumentos tendentes a demonstrar 

sua obrigatoriedade. 

Assim, serão apresentadas as características dos modelos federais, em 

contraposição ao modelo unitário, bem como suas variações em face da assimetria do 

federalismo e dos conceitos de federalismo dual e cooperativo. Outrossim, será dado um 

destaque ao federalismo brasileiro. 

A abordagem da forma federativa de Estado será limitada à apresentação 

dos conceitos de interesse para a compreensão e contextualização da distribuição das 

competências tributárias e do seu exercício pelos entes da Federação brasileira. 

Posteriormente, será apresentada a distribuição das competências tributárias 

entre os entes da Federação, nos termos da Constituição de 1988. Oportunidade em que serão 

abordadas as técnicas de repartição de competências, da sua classificação e distribuição, de 

um modo geral, para posteriormente apresentar, de modo especifico, as técnicas de repartição, 

a classificação e a distribuição das competências tributárias entre os entes federativos. Deste 

modo, as espécies de competência de natureza tributária serão abordadas de forma 

contextualizada, ou seja, sem perder de vista o contexto no qual elas estão inseridas. 

Por fim, a primeira parte da dissertação também se ocupara da distinção 

entre poder tributário, competência e capacidade tributária, bem como da apresentação das 

principais características da competência tributária legislativa. 

A partir daí, em um segundo momento, já na segunda parte da dissertação, 

será analisado o problema acima apresentado, referente à natureza jurídica do exercício da 

competência tributária legislativa, se facultativa ou se obrigatória. Neste momento serão 

apresentados os principais argumentos contrários e favoráveis à tese de que o exercício da 
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competência tributária é obrigatório, com evidente destaque aos argumentos que levam a 

conclusão de que os entes da Federação devem exercer plenamente suas competências 

tributárias nos termos definidos na Constituição. 

A definição do exercício da competência tributária legislativa como uma 

atribuição ou um dever, terá suporte nas críticas opostas à idéia de que tal exercício é mera 

faculdade. 

Os principais argumentos a serem considerados na defesa da tese de que a 

implementação dos tributos definidos na Constituição é uma obrigação estatal dizem respeito, 

dentre outras, às seguintes idéias, as quais serão tratadas em capítulos distintos: a) a visão do 

poder estatal como um instrumento garantidor da concretização de seus deveres, pelo que há 

falar em poder-dever do Estado; b) a noção do exercício do poder tributário como um dever 

necessário à satisfação das demais atribuições do Estado; c) a força normativa da Constituição 

demonstrada por KONRAD HESSE5 e a imperatividade das normas de competência definidas na 

Constituição, consoante ensinamentos de GOFFREDO TELLES JÚNIOR6: d) a questão da 

omissão legislativa e da ação direta de inconstitucionalidade por omissão; e) a necessidade da 

autonomia financeira dos entes da Federação em face do princípio federativo; f) a visão da 

recente Lei de Responsabilidade Fiscal, que veda as transferências voluntárias aos entes 

estatais que não instituírem impostos de sua competência7; g) a idéia de que a 

discricionariedade conferida aos entes da Federação para exercitarem suas competências está 

contida nos limites positivos e negativos da própria Constituição, que não faculta e sim atribui 

competências;  h) a necessidade de melhor distribuir os custos estatais entre os contribuintes 

por meio da implementação de todos os tributos de competência dos entes da autônomos; nos 

termos idealizados pela Constituição; i) a noção de que a norma jurídica de onde emana que 

determina a instituição dos tributos não se encontra positivada em um único enunciado, mas 

resulta da relação de diversos enunciados jurídicos constantes das fontes do Direito; j) e, por 

fim, a própria rigidez do sistema tributário brasileiro definido na Constituição. 

                                                           
5 HESSE. Konrad. A Força normativa da constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: 

Sérgio Antônio Fabris Editor, 1991. 
6 TELLES Júnior, Goffredo. Iniciação na ciência do direito. São Paulo: Saraiva, 2001.p. 64.  
7 Artigo 11 e parágrafo único da Lei Complementar nº 101. 
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Outrossim, ainda acerca da obrigatoriedade da instituição de tributos, será 

abordada a forma como ela se impõe diante da competência para instituir tributos vinculados 

e não-vinculados, tendo em vista as peculiaridades próprias das referidas espécies de 

competência tributária. Pela mesma razão, também de modo destacado, abordar-se-á a 

questão concernente à obrigatoriedade do exercício das competências enumerada e residual. 

Ademais, desnecessário dizer, serão apresentadas as considerações finais, 

imprescindíveis à constatação das principais impressões do autor. 

Por fim, cumpre registrar que a estrutura da presente dissertação está muito 

aquém da considerada ideal, em que pese o esforço dispensado para tanto. Todavia, convém 

ressaltar que a obrigatoriedade da instituição dos tributos pelos entes da Federação não foi 

objeto de estudo específico por parte da doutrina, o que de certo modo, coloca como original 

a presente tentativa de sistematização do tema, ou ao menos da reunião de argumentos, em 

um único documento, voltados à idéia da obrigatoriedade do exercício da atividade tributária 

pelos entes da Federação em sua plenitude, desde a sua instituição até a efetiva arrecadação 

dos tributos. Por tal razão, o presente trabalho não pode ser visto como algo acabado, mas sim 

como um passo rumo à noção de que os tributos definidos na Constituição Federal devem ser 

implementados obrigatoriamente pelas entidades competentes. 

4. Critérios metodológicos utilizados 

O exame do conteúdo da presente dissertação, além de posições pessoais do 

autor, contará com ensinamentos doutrinários e jurisprudenciais, sempre tendo como base de 

investigação a própria Constituição de 1988, e nem poderia ser diferente, pois tal diploma 

legal, como expressão da soberania nacional e como pacto federativo, estabelece o poder e o 

dever de tributar conferido às unidades federativas da República Federativa do Brasil, como 

será demonstrado. 

As regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas serão observadas 

com notas de rodapé e as citações freqüentemente utilizadas de modo uniforme, a fim de 

garantir o caráter científico indispensável à confiabilidade da presente dissertação. 
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Com o intuito de conferir mais comodidade ao leitor será utilizado o 

chamado sistema completo ao fazerem-se referências às fontes bibliográficas utilizadas e 

registradas sempre no rodapé da página respectiva. Outrossim, ao fim da dissertação serão 

registradas todas as fontes bibliográficas utilizadas. 

As aspas reservar-se-ão para citações ipsis literis; o negrito para os trechos 

que se pretende sejam destacados por sua relevância; o itálico para as expressões estrangeiras, 

para os princípios e institutos jurídicos e para as palavras ou expressões que exerçam uma 

função diferenciada no corpo do texto. 

Ademais, como restou demonstrado quando da apresentação da estrutura da 

dissertação, e como será constatado quando de sua leitura, cada ponto analisado se 

contextualizará de modo a conferir ao leitor visão ampla e sistematizada dos tópicos 

abordados. 

 



 

PARTE I – A DISTRIBUIÇÃO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA 

LEGISLATIVA DEFINIDA NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

CAPÍTULO 1. FORMA FEDERATIVA DE ESTADO 

1.1. Considerações preliminares 

A presente dissertação não tem como objeto de investigação a forma 

federativa de Estado. Todavia, a noção do princípio federativo é imprescindível para a 

compreensão da distribuição de competências entre as entidades federativas, dentre as quais, 

se incluem as competências tributárias legislativas para instituir tributos, que serão abordadas. 

Daí porquê, ainda que de forma não exaustiva, será apresentada uma noção do modelo 

federativo suficiente à compreensão dos objetivos a serem alcançados por esta dissertação. 

A distribuição de competências ente entidades politicamente autônomas é 

tema próprio do federalismo que ora se pretende abordar. 

Tal capítulo será destinado à apresentar as principais características e 

modelos do federalismo, desde sua concepção clássica até a cooperativa, com evidente 

destaque ao modelo adotado pela República Federativa do Brasil na Constituição de 1988. 

1.2. Estado unitário e Estado federal 

Este tópico visa destacar o modelo federal de outras formas de organização 

estatal concebidas sob o ponto de vista do direito publico internacional e interno.  

Na perspectiva do direito público internacional, costuma-se conceituar os 

Estados como simples ou compostos. O simples corresponderia a um grupo populacional 

homogêneo, com o seu território tradicional e seu poder público constituído por uma única 
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expressão, que é o Governo; já o composto consistiria na união de dois ou mais Estados, 

apresentando duas esferas distintas de poder governamental, e obedecendo a um regime 

jurídico especial, variável em cada caso, sempre com a predominância do governo da união 

como sujeito de direito público internacional. Como exemplo cita-se a antiga União Soviética 

sob a hegemonia da Rússia. 

Assim, o Estado composto seria uma pluralidade de Estados como é o caso 

das Confederações, caso em que os Estados confederados não sofrem qualquer restrição à sua 

soberania interna, nem perdem a personalidade jurídica de direito público internacional, mas 

surge uma entidade supra-estatal, com as suas instituições e autoridades constituídas.  

Atualmente, melhor falar em blocos econômicos, como a União Européia e 

o novel Mercosul, do que em Estados compostos ou Confederações, que parecem 

inexistentes. 

Sob o ponto de vista do direito público interno, mais especificamente do 

direito constitucional, os Estados apresentam-se como unitário ou federal. 

O unitário revela-se como uma organização política singular com um único 

governo cuja jurisdição é nacional, sem divisões internas, ressalvadas aquelas de caráter 

meramente administrativo. Tais organismos são considerados padrão, ou seja, configuram a 

estrutura política normal dos Estados. Como exemplos de Estados unitários citam-se, dentre 

outros, a França, a Holanda, o Uruguai e o Peru, os quais, embora se subdividam em distritos 

ou departamentos, tais divisões, como dito, não possuem autonomia política; ao contrário, 

apenas se restringem à realização de atividades administrativas. 

Já o federal, modelo que se pretende apresentar por tratar-se de tema 

intimamente relacionado ao modo pelo qual a Constituição brasileira distribuiu as 

competências tributárias entre os entes da Federação, apresenta-se como um organismo 

constituído de entes dotados de autonomia político-administrativa. Aliás, a forma federativa 

consiste essencialmente na descentralização política e administrativa. As unidades federadas 

elegem os próprios governantes e elaboram as leis relativas ao seu peculiar interesse, agindo 

com autonomia predefinida, dentro dos limites que elas mesmas estipularam no pacto 

federativo. 
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JOSÉ MAURÍCIO CONTI8 explica que a descentralização administrativa e 

legislativa existente no Estado Unitário “está à mercê do poder central’, já que este pode 

suprimi-la, amplia-la ou restringi-la ao seu arbítrio. Ao passo que o Estado Federal, 

compostos por Estados-membros, “se asseguram poderes autônomos a estas entidades, 

havendo uma participação delas no poder central”, nos termos da Constituição. 

1.3. Principais características do federalismo 

O Estado federal caracteriza-se pelo fato de exercer-se, harmônica e 

simultaneamente, a ação pública de dois governos distintos: o federal e o estadual sobre o 

mesmo território e sobre as mesmas pessoas 

FERNANDA MAIA SALOMÃO ALVES9 destaca que “o Estado Federal 

pressupõe, no mínimo, duas ordens jurídicas, uma central e outra parcial”. 

De fato, consoante lição de JOSÉ AFONSO DA SILVA 10, “o cerne do conceito 

de Estado federal está na configuração de dois tipos de entidades: a União e as coletividades 

regionais autônomas (Estados federados)”. 

Na oportunidade convém deixar clara a distinção entre soberania e 

autonomia. A soberania é o atributo que se confere ao poder do Estado, em virtude de ser ele 

juridicamente ilimitado. Um Estado não deve obediência jurídica a nenhum outro Estado. Isso 

o coloca, pois, numa posição de coordenação com os demais integrantes da cena internacional 

e de superioridade dentro do seu próprio território. Portanto é possível dizer ser a soberania 

um poder sobre o qual não se encontra nenhum outro. A autonomia, por outro lado, é a 

margem de discrição que uma pessoa goza para decidir sobre os seus negócios, mas sempre 

delimitada pelo próprio direito. No modelo federal brasileiro os municípios são autônomos 

porque ao lado da União e dos Estados-Membros, atua dentro de um quadro ou de um 

moldura jurídica definida pela Constituição Federal. 

                                                           
8 CONTI, José Maurício. Federalismo Fiscal e Fundos de Participação. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001, p. 

5. 
9 ALVES, Fernanda Maia Salomão. Competência reformadora do Congresso Nacional, em matéria tributária, 

em face do princípio federativo. Revista de Informação Legislativa. Brasília: ano 38, nº 149, janeiro/março, 
2001, p. 145. 
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ADERSON DE MENEZES11 também ensina que no Estado federal verifica-se o 

exercício, harmônico e simultâneo, da ação política de dois governos distintos, federal e 

estadual, sobre o mesmo território e sobre as mesas pessoas. 

Neste diapasão, PINTO FERREIRA12 entende que “o Estado federal é uma 

organização formada sob a base de uma repartição de competências entre o governo nacional 

e os governos estaduais, de sorte que a União tenha a supremacia sobre os Estados-Membros, 

e estes sejam entidades dotadas de autonomia constitucional perante a mesma União”. 

MARLON ALBERTO WEICHERT T

                                                                                                                                                                                    

13 também enfatiza que a característica 

essencial do federalismo é dada pela “coexistência de, no mínimo, dois centros 

constitucionais de governo autônomos sobrepostos, ou seja, atuando sobre um mesmo 

território e uma mesma população”. 

Registra-se que o federalismo brasileiro conta cm três governos: o federal, o 

estadual e o municipal. 

ELCIO FONSECA REIS14, ressalta que a descentralização do poder se verifica 

no federalismo, mas com este não se confunde, já que o modelo federal conta com a 

autonomia constitucional dos Estados-membros. “O Estado Federal, passa necessariamente 

pelo processo de descentralização do poder, com repartição de competências entre os diversos 

níveis, atuação diversificada, autonomia administrativa, política e financeira”.  

Conforme registrado por FLÁVIA PESSOA SANTOS e LEONARDO NORONHA15, 

na esteira de ensinamentos de JOSÉ ALFREDO DE OLIVEIRA BARACHO16, o Estado federal 

 
10 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 102 
11 MENEZES, Aderson. Teoria geral do estado. 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 192. 
12 FERREIRA, Pinto. Curso de direito constitucional, 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 232. 
13 WEICHERT, Marlon Alberto. O sistema único de saúde no federalismo brasileiro. Revista de Direito 

Constitucional e Internacional.   Ano 8, nº 32, julho-setembro de 2000, p. 157. 
14 REIS, Elcio Fonseca Reis. Federalismo Fiscal: competência concorrente e normas gerais de direito 

tributário. Belo Horizonte: Malheiros, 2000, p. 24. 
15 SANTOS, Flávia Pessoa; NOGUEIRA, Leonardo Nogueira. Aspectos jurídicos do federalismo. In Revista do 

Legislativo, nº 25, janeiro/março de 1999. 
16 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Descentralização do poder: Federação e município. Revista Inf. 

Legislativa Brasileira, a. 22, nº 85, jan/mar, pp. 151 e ss. 
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apresenta os seguintes pontos invariáveis, independentemente dos exemplos históricos de 

federalismo: a) divisão de poderes entre União e Estados-membros, de modo a estabelecer-se 

entre eles um vínculo de coordenação e independência; b) equilíbrio da pluralidade com a 

unidade; c) limites à descentralização, de modo que se evite a dissolução da comunidade 

jurídica nacional; d) soberania do Estado perante as demais pessoas jurídicas de direito 

internacional, sendo que tal atributo não se confere individualmente aos Estados-Membros, 

mas à comunidade jurídica nacional; e) preeminência de Constituição Federal, donde 

promana a validade das ordens jurídicas estaduais; f) sistema de repartição de competências, 

do qual resultam relações como coordenação e participação entre a União e os Estados-

membros. 

A rigor, a invariabilidade das características acima apontadas, 

independentemente de experiências históricas, deve ser considerada em termos. Mesmo 

porque, no caso do Brasil, inegável a diferença existente entre o federalismo de 1988 e aquele 

fixado em 1967/69, se é tal modelo pode ser considerado federativo. 

Como reforço, JOSÉ ALFREDO DE OLIVEIRA BARACHO17, ao analisar a 

estrutura do Estado Federal, considerando-o como técnica de desconcentração do poder no 

plano territorial em decorrência de sua divisão funcional, arrola as seguintes características do 

federalismo: a) a Federação é uma técnica para dividir, sem romper, a soberania entre os 

Estados membros; b) é uma união que expressa a vontade de um conjunto de soberanos, como 

forma de participação de províncias autônomas na formação da vontade geral; d) o Estado 

central é o único soberano, dentro do qual atuam sessões com autoridades próprias; e) os 

membros são círculos normativos de validez espacial diferente, com unidade na constituição, 

da qual são delegados; f) sistema de relações de autoridade entre governos locais e federais 

que não são modificáveis senão com o consentimento de ambos os grupos; g) trata-se de 

concepção do ideal de autogoverno, que consagra autonomia constitucional e legislativa às 

partes, assim como intervenção nos assuntos comuns. 

Ainda acerca das características do Estado Federal, cumpre registrarem-se 

aquelas enumeradas por RAUL MACHADO HORTA18: a) indissolubilidade do vínculo 
                                                           

17 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria Geral do Federalismo. Belo Horizonte: FUMARC/UCMG, 
1982, pp. 55 a 56.    

18 HORTA, Raul Machado. Direito Constitucional. 2ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, pp. 482 a 483. 
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federativo; b) pluralidade dos entes constituídos; c) soberania da União; d) autonomia 

constitucional e legislativa dos Estados; e) repartição de competências; f) intervenção federal 

nos Estados; g) organização bicameral do Poder Legislativo assegurando-se a existência da 

Segunda Câmara, órgão da representação dos Estados na Federação; h) iniciativa das 

Assembléias Legislativas Estaduais, para propor emenda à Constituição Federal; i) Poder 

judiciário da União, com a inclusão neste Poder de um Supremo Tribunal para exercer a 

guarda da Constituição; j) Poder judiciário Estadual, distinto, na organização e competência, 

do Poder Judiciário Federal; k) competência tributária da união e dos Estados, observada a 

particularização dos tributos de cada pessoa do Direito Público Interno. 

Para o referido autor, a ausência de uma das características, acima 

apontadas, “poderá significar a falta de amadurecimento da experiência federal, a resistência 

de tradições que dificultam a implantação de um federalismo racionalizado”, dando lugar a 

um federalismo incompleto. 

Essas são as principais características do federalismo, apontadas pela 

doutrina. 

1.4. Federalismo dual ao federalismo cooperativo 

Neste tópico serão apresentados o federalismo dual ou clássico, consagrado, 

inicialmente, na Constituição norte-americana de 1787, e o federalismo cooperativo, ou 

contemporâneo, introduzido nas Constituições de Weimar de 1919 e da Áustria de 1920, para 

atingir sua forma mais evoluída na Lei Fundamental de Bonn de 1949, considerada a sede de 

repartição de competências do federalismo contemporâneo. 

Como não poderia deixar de ser, tais modelos de federalismo têm por base a 

repartição de competências, que, na expressão do Professor RAUL MACHADO HORTA19, 

representa o centro de gravidade do poder federal. 

O referido autor ensina que, no federalismo dual, a repartição clássica de 

competências, como ficou concebida no texto norte-americano de 1787, compreendia a dual 
                                                           

19 HORTA, Raul Machado. As novas tendências do federalismo e seus reflexos na Constituição Brasileira de 1988. 
In Revista do legislativo, nº 25, janeiro/março de 1999, www.almg.br/revistalegis, em 11.05.2002. 
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distribuição dos poderes numerados à União e dos poderes reservados aos Estados. Tal 

modelo projetou-se nos modelos federativo argentino, brasileiro, mexicano e venezuelano. 

Atravessou o século XIX e só veio a conhecer contraste de formulações inovadoras no 

federalismo do primeiro e do segundo períodos pós-guerra, em demarcação que serve para 

abrigar a tendência contemporânea da repartição de competências. 

Em resumo, o chamado federalismo dual caracteriza-se pela distribuição do 

poder político entre duas entidades políticas componentes de um Estado, sendo que tal 

modelo separa as entidades federativas em campos exclusivos e mutuamente limitativos. 

Já o federalismo cooperativo foi, ao longo da história, solidificando-se, 

sobretudo, com a configuração das repartições de competências nas Constituições da Áustria 

(1920), da Alemanha (1949) e da Índia (1950). A clássica repartição dual deu lugar a formas 

mais complexas de distribuição de competências consistentes numa articulação entre a esfera 

federal e os estados, com a conseqüente ruptura do sistema no qual os entes da Federação 

eram iguais, já que cada um detinha sua competência exclusiva. Essa espécie de federalismo 

faz uso das conhecidas competências comum e concorrente, oportunamente abordadas neste 

trabalho. 

Acerca do tema em análise, convém registrar o estudo elaborado pelo já 

referido autor RAUL MACHADO HORTA20, com relação aos Estados Unidos da América e à 

Alemanha, que representam a tendência do federalismo contemporâneo. 

Segundo leciona, a relação entre federalismo e cooperação, de modo geral, 

sugere, na etimologia da palavra federal, derivada de foedus = pacto, ajuste, convenção, 

tratado, e entra na composição de laços de amizade, foedus amicitae. Assim, enfatiza que a 

associação das partes componentes acha-se na origem do Estado Federal, tornando 

inseparáveis, como lembra CHARLES EISENMANN21, as idéias de união, aliança e cooperação. 

                                                           
20 HORTA, Raul Machado. As novas tendências do federalismo e seus reflexos na Constituição Brasileira de 

1988. In Revista do legislativo, nº 25, janeiro/março de 1999, www.almg.br/revistalegis, em 11.05.2002. 
21 EISENMANN, Charles. Centralisation et Déetralisation: Esquisse düne théorie gênérale. Paris: LGDJ. 1946, 

p. 274/275. Apud HORTA, Raul Machado. As novas tendências do federalismo e seus reflexos na 
Constituição Brasileira de 1988. In Revista do legislativo, nº 25, p.14-25, janeiro/março de 1999. 
www.almg.br/revistalegis, em 11.05.2002.
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Registra, ainda, que CARL J. FRIEDRICH22 destaca a solidariedade como característica do 

federalismo, ao envolver “permanentes contatos entre a comunidade central e as comunidades 

parciais”. Outrossim, ressalta que em estudo concentrado no exame da cooperação na 

República Federal Alemã, ENOCH ALBERTI ROVIRA23 assinalou que o federalismo 

contemporâneo se distingue pela cooperação. 

Assim, entende que a concepção do dual federalismo, que se expandiu nos 

Estados Unidos, fundado nas relações de justaposição entre os ordenamentos da União e dos 

Estados, recebeu a contribuição do "novo federalismo", a partir do Governo F. D. ROOSEVELT, 

que intensificou a ajuda federal aos Estados, sob a forma de programas e convênios. É que, 

como por ele registrado, o nascimento do federalismo cooperativo, no caso norte-americano, 

como observado por ENOCH ALBERTI ROVIRA não se apresentou como o desenvolvimento 

planejado de um princípio, mas sob a versão de método pragmático, destinado a resolver 

casuisticamente problemas concretos. Por isso afirma que ao contrário do pensamento 

dogmático alemão, orientado na criação de sistemas, “o procedimento norte-americano não se 

deteve no tratamento global e sistemático da cooperação, dando origem ao casuísmo no 

desdobramento das relações cooperativas”, ressaltando ilustrarem o federalismo cooperativo 

norte-americano “as técnicas da legislação recíproca (reciprocal legislation), pela qual dois 

ou mais Estados ajustam concessões recíprocas; a legislação uniforme (uniform legislation) 

na disciplina de matéria de interesse comum; e a legislação paralela (parallel legislation), 

quando dois ou mais Estados promulgam, simultaneamente, uma lei com idêntica finalidade e 

conteúdo”. 

Portanto, considerando os ensinamentos de RAUL MACHADO HORTA24, 

esclarece-se que além das técnicas legislativas, situam-se no plano do federalismo 

cooperativo norte-americano os organismos de relacionamento entre o governo federal e os 

                                                           
22 FRIEDRICH Carl. J. Teoria constitucional federal y propuestas emergentes. In “Practica Del Federalismo”: 

Editor Bibliográfica Argentina. Buenos Aires. 1959, p. 546. Apud HORTA, Raul Machado. As novas 
tendências do federalismo e seus reflexos na Constituição Brasileira de 1988. In Revista do legislativo, nº 
25, p.14-25, janeiro/março de 1999. www.almg.br/revistalegis, em 11.05.2002.  

23 ROVIRA, Enoch Albert. Federalismo y coperacion em la República Federal Alemana. Centro de Estudios 
Constitucionales. Madre. 1986. p. 345. Apud HORTA, Raul Machado. As novas tendências do federalismo 
e seus reflexos na Constituição Brasileira de 1988. In Revista do legislativo, nº 25, p.14-25, janeiro/março 
de 1999. www.almg.br/revistalegis, em 11.05.2002.

24 HORTA, Raul Machado. As novas tendências do federalismo e seus reflexos na Constituição Brasileira de 
1988. In Revista do legislativo, nº 25, janeiro/março de 1999. www.almg.br/revistalegis, em 11.05.2002. 
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governos estaduais, como o Conselho dos Governos Estaduais (“Council of States 

Government”), criado em 1933, do qual participam os Estados-membros; a Conferência dos 

Governadores (‘Governor’s Conference”), formada pelos governadores dos Estados e a 

Conferência Nacional para Uniformidade das Leis Estaduais (“National Conference of 

Comissioners on Uniform States Law”). Acrescenta-se que, nos Estados Unidos, a 

cooperação financeira encontra poderoso instrumento nos “federal grants in aid”, e que 

levantamento de WILLIAM SHULTZ25 “indica a modéstia da subvenção federal aos Estados, no 

período de 1915/19, com as dotações convergindo para a educação, sem alcançar os setores 

de estradas, agricultura, saúde, socorro e bem-estar”.  

Registra-se, ainda, que a partir de 1925, foi ampliada a ajuda federal. 

Todavia, somente no período presidencial de FRANKLIN ROOSEVELT, ela ingressa no domínio 

da saúde, socorro e bem-estar, assumindo o primeiro lugar no volume da ajuda federal. É que 

a cooperação financeira da União passou a abranger “subsídios de emergência (emergency 

grants) e subsídios ordinários (regular grants)”. No caso dos subsídios de emergência, o 

governo federal pode financiar totalmente o custo do serviço, enquanto no de subsídios 

ordinários, geralmente os Estados complementam a contribuição federal. 

Neste contesto, destaca-se que a concessão de volumosas verbas, a título de 

subsídios de emergência, demonstra falta de elasticidade da estrutura financeira estatal e 

local. Na verdade, refere-se à observação de HAROLD SOMERS26 no sentido de que “os 

governos de alguns Estados ficaram na dependência dos subsídios federais para a execução de 

serviços essenciais. Nos exercícios de 1945 e 1946, os subsídios federais ordinários 

representaram, aproximadamente, 15% das receitas estaduais totais. Em 1945, as 

porcentagens variaram de 5,4% no Estado de New York para 35,2% no Estado de Nevada. 

Daí a conclusão de que, em alguns Estados, a ajuda federal é questão de vida ou morte para os 

seus serviços: for some States the federal grants do have quite a life-or-death effect on State 

services”. 

                                                           
25 SHULTZ, William, J; Harris, C. Lowell. Americn Public Finance. 5ª ed. Nova York: Prentica Hall, p. 740. 

Apud HORTA, Raul Machado. As novas tendências do federalismo e seus reflexos na Constituição 
Brasileira de 1988. In Revista do legislativo, nº 25, p.14-25, janeiro/março de 1999. 
www.almg.br/revistalegis, em 11.05.2002.

26 SOMERS, Harold M. Public Finance and National Income. The Blacston compeny, p. 456. Apud HORTA, 
Raul Machado. As novas tendências do federalismo e seus reflexos na Constituição Brasileira de 1988. In 
Revista do legislativo, nº 25, p.14-25, janeiro/março de 1999. www.almg.br/revistalegis, em 11.05.2002.
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Destarte, em relação à Alemanha, registra-se que a Lei Fundamental, no 

título "Objetivos Comuns" (art. 91, "a" e "b"), prevê a participação da Federação em 

atividades dos Länder se tais atividades dispuserem de relevo para a coletividade e se a 

mencionada participação for necessária à melhoria das condições de vida. Assim, como 

exemplo, na área dos objetivos comuns da Federação e dos Länder, incluem-se a ampliação e 

a construção de institutos universitários, bem como a melhoria da estrutura econômica 

regional e da estrutura agrária, casos em que a Federação assume a metade das despesas. 

No Brasil, com o advento da Constituição de 1988, sob a influência 

recebida da técnica de repartição de competência da Lei Fundamental da Alemanha, de 1949, 

a repartição de competências refletiu as novas tendências do federalismo, ultrapassando o 

dualismo dos poderes enumerados e dos poderes reservados do federalismo clássico. E, então, 

se acrescentou e se desenvolveu a competência comum, de caráter cooperativo da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 23, inciso I à XII), além da competência 

concorrente que contempla o direito tributário, o direito financeiro, o direito econômico, o 

direito urbanístico, o orçamento, bens e direitos de valor estético, histórico, turístico e 

paisagístico etc. (art. 24, incisos I à XVI), limitando à União a competência para 

estabelecimento de normas gerais, sem prejuízo da competência suplementar dos Estados (art. 

24, §§ 1º, 2º e 3º).  

Além disso, como bem registrado por RAUL MACHADO HORTA27, a 

Constituição de 1988, na linha da Lei Fundamental, que admitiu o ingresso dos Estados-

Membros no domínio da competência legislativa exclusiva da Federação (art.71), “dispõe que 

lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas de matérias 

da competência legislativa privativa da União (art. 22, parágrafo único), em potencial 

ampliação da competência legislativa dos Estados no condomínio legislativo, que a 

Constituição implantou na competência de legislação concorrente”. 

O federalismo cooperativo postula a participação comum e concorrente de 

todas as entidades federadas, para solucionar os problemas comuns do Estado, de forma que 

as ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são imprescindíveis e 

irrenunciáveis para a satisfação dos fins estatais. Assim, nenhuma das entidades federadas 

                                                           
27 HORTA, Raul Machado. Direito Constitucional. 2ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 493. 
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pode deixar de exercer suas competências, sob pena de onerar as demais, sobretudo, no que 

diz respeito ao exercício da competência tributária que, dada sua natureza instrumental, é 

indispensável para que as necessidades públicas sejam efetivamente satisfeitas. 

Em relação à distribuição do exercício poder tributário, RICARDO LOBO 

TORRES28 explica que o problema apresentou, historicamente, duas soluções: a do federalismo 

dualista e a do federalismo cooperativo. 

O federalismo dualista caracterizou pela “rígida separação entre a 

competência da União e dos Estados-membros”, sendo que “cabia à União, geralmente, os 

impostos sobre o comércio exterior, sobre a renda e os indiretos, ficando a cargo dos entes 

menores os tributos diretos incidentes sobre o patrimônio”. 

Já o federalismo cooperativo, que se manifestou em todas as vertentes do 

poder estatal, inclusive em matéria fiscal, propiciou “a integração entre os vários entes 

públicos e a utilização simultânea de diversos instrumentos financeiros”, já que o centralismo 

de receitas em favor da União “é contrabalançado pelas participações no produto da 

arrecadação, pelas subvenções e demais mecanismos financeiros”.  

1.5. Federalismo simétrico e assimétrico 

A doutrina costuma distinguir o federalismo simétrico do federalismo 

assimétrico. 

O federalismo norte-americano e o federalismo alemão da lei Fundamental 

de Bonn, de 1949, representam modelos que correspondem à evolução do federalismo havida 

a partir de 1787. 

Como visto, enquanto o federalismo norte-americano concebeu a 

organização constitucional do governo central e dos governos estaduais, estabelecendo um 

convívio entre eles por meio da atribuição de poderes enumerados e reservados, o federalismo 

alemão concebeu nova repartição de competências, introduzindo a repartição mista da 

                                                           
28 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito tributário brasileiro: Sistemas constitucionais tributários. Vol II. 

Tomo II. Rio de Janeiro: Forense. 1986, pp. 482 e 483.  
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legislação concorrente e ampliando a atividade legislativa dos Estados-membros. Assim, a 

solução federal, concebida no federalismo clássico e modernizada pelo federalismo 

contemporâneo, conferiu alternativas àqueles Estados de composição heterogêneas, de 

dimensões continentais, como o Brasil, para equacionarem o exercício do poder político em 

seu território, de modo a assegurar a coexistência da unidade na diversidade. 

Todavia, como bem ressaltado por RAUL MACHADO HORTA29, em capítulo 

denominado “Pluralidade do Federalismo”, constante de coletânea dedicada ao Direito 

Contemporâneo, a difusão da concepção federal demonstra que o federalismo não 

corresponde a um único modelo. É que o “pluralismo das formas federais explica a existência 

das concepções organizatórias desse tipo de Estado”, que podem ser aglutinadas nas 

modalidades do federalismo simétrico e do federalismo assimétrico, como manifestações da 

diversidade federal, agrupando, de um lado, ordenamentos federais homogêneos e, de outro, 

ordenamentos federais heterogêneos, por não existir a totalidade das características que 

integram os ordenamentos homogêneos. 

Segundo o autor, as formas históricas de Estado federal permitem identificar 

as características acumuladas do federalismo simétrico decorrentes de experiência sucessivas, 

ao longo da existência da forma federal. Assim, concebe como simétrico o federalismo que 

incluir na respectiva Constituição Federal os seguintes instrumentos, órgãos e técnicas: a) a 

composição plural do Estado com a repartição de competências entre o governo central e os 

governos locais, abrangendo poderes enumerados, poderes reservados e poderes mistos; b) a 

intervenção federal nos Estados-membros, para preservar a integralidade territorial, a ordem 

pública e os princípios constitucionais da federação; c) o Poder judiciário dual, repartido entre 

a União e os Estados, distribuído entre tribunais e juízes, assegurada a existência de um 

Supremo Tribunal, para exercer a função de guarda da Constituição, aplacar dissídios de 

competências e oferecer a interpretação conclusiva da constituição Federal; d) o poder 

constituinte originário, com sede na União; e) o poder constituinte derivado nos Estados-

membros, fonte de auto-organização e da autonomia dos ordenamentos parciais; f) a 

organização bicameral do Poder Legislativo Federal obedecendo ao princípio da 

                                                           
29 HORTA Raul Machado; MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coordenador) e outros. Direito contemporâneo: 

Estudos em homenagem a Oscar Dias Corrêa. São Paulo: Forense, pp. 247 a 257.  
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representação do povo na câmara dos Deputados e a da representação dos Estados no Senado 

Federal ou órgão equivalente. 

Tais elementos configuradores do federalismo simétrico não reduzem o 

federalismo a um tipo exclusivo, unitário, tendo em vista as transformações decorrentes do 

funcionamento das instituições federais. O Direito evolui tanto em função da atividade 

judicial e doutrinária, quanto em decorrência da atividade política dos órgãos legislativos e 

dos grupos sociais. O federalismo simétrico não se apresenta como solução universal, apenas 

determina características dominantes do modelo federal. 

As Constituições são variáveis no tempo e no espaço. Tais variações, 

havidas nas linhas definidoras do federalismo simétrico, geram formas irregulares de 

federalismo, dando origem à modalidade do federalismo assimétrico. 

Conforme ensina RAUL MACHADO HORTA30, “o federalismo assimétrico 

poderá localizar-se no fenômeno fático, por deformações de institutos federais, como no ato 

normativo, mediante a criação de soluções autônomas, oferecidas pela norma jurídica”. 

Exemplifica a primeira hipótese com o havido no federalismo brasileiro de 1891, quando a 

intervenção federal, regra do sistema para uso excepcional, converteu-se em instrumento de 

uso freqüente, comprometendo a autonomia dos Estados, porque passou a utilizar, 

permanentemente, uma  técnica prevista para situações excepcionais. 

A anomalia do federalismo assimétrico não se limita a manifestações de 

fenômenos fáticos. As normas assimétricas podem alterar profundamente a estrutura do 

federalismo simétrico. Embora não exista Constituição Federal totalmente assimétrica ou 

simétrica, podem-se observar as regras assimétricas no corpo de uma Constituição Federal. 

O referido autor RAUL MACHADO HORTA31 registra alguns exemplos de 

formas e regras do federalismo assimétrico, extraídos das Constituições Federais da Áustria, 

de 1920, restabelecida em 1945; da Índia, de 1950; do Canadá, de 1867; da Bélgica, na 

                                                           
30 HORTA Raul Machado; MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coordenador) e outros. Direito contemporâneo: 

Estudos em homenagem a Oscar Dias Corrêa. São Paulo: Forense, p. 253.  
31 HORTA Raul Machado; MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coordenador) e outros. Direito contemporâneo: 

Estudos em homenagem a Oscar Dias Corrêa. São Paulo: Forense, pp. 254 a 257 
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redação do texto reformado de 1993; da Suíça, de 1874; do México, de 1917; da Alemanha, 

de 1949; da Argentina, de 1853 e do Brasil, de 1988. 

Assim, após qualificar como regra fundamental do Estado federal a 

atribuição aos Estados-membros do poder de auto-organização, a fim de garantir-lhes 

autonomia constitucional, registra que as Constituições Federais da Áustria, de 1920; da 

Índia, de 1950 e do Canadá, de 1867 e 1981 “alteraram os fundamentos da regra da 

autonomia constitucional, para introduzir a Constituição Federal na tarefa de organização do 

Estado-membro, mediante a preordenação no seu texto de órgãos e competências do Estado 

federado”. 

Na Constituição da Áustria, o Poder Legislativo e o Poder Executivo dos 

Estados são amplamente regulados nos arts. 95-107, abrangendo organização e competência 

dos referidos poderes, eis que “autoriza o governo federal a opor-se às decisões legislativas da 

Assembléia Estadual (art. 98-2) e o Presidente da República, por iniciativa do governo 

federal, a dissolver a Assembléia Legislativa (art. 100)”. Outrossim, “a unificação da justiça 

na federação, com a supressão do Poder Judiciário estadual, é outra manifestação que fere a 

autonomia (art. 82-I)”. 

A Constituição da Índia, de 1950, por sua vez, consagra o federalismo 

original, já que a preordenação constitucional, ou seja, a prévia organização dos Estados na 

Constituição Federal “é completa e absorvente, desdobrando-se nas regras minuciosas de 

organização e funcionamento do Poder Executivo (arts. 153-167), do Legislativo dos Estados 

(art.s 168-212) e do Judiciário dos Estados (arts. 214-237)”. 

Já na Constituição do Canadá de 1867, também contrariando o princípio da 

autonomia constitucional dos entes federados, “a preordenação das províncias está 

concentrada no título denominado ‘Provincial Constitutions’, que encerra as regras de 

organização, competência e funcionamento do poder Executivo (arts. 58-68) e do Poder 

Legislativo das províncias (arts. 69-90)”. 

Aliás, esse tipo de federalismo assimétrico, como registrado pelo autor em 

comento, “foi a solução encontrada para unificar Estado multinacional, qualificado pela 

Constituição da URSS de 1977 de ‘Estado plurinacional federal unitário’ (art 70)”, sendo que 
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a Constituição Federal da Rússia, de 1993, aprovada pelo referendum de 12 de dezembro, 

reduziu as normas de enquadramento prévio das Repúblicas Federadas, mantendo, entretanto, 

a concepção centralizadora dos poderes federais, embora atenuada pela previsão de 

competência conjunta da Federação e dos entes da Federação.  

Por sua vez, a monarquia federal da Bélgica, advinda da profunda 

modificação decorrente da emenda constitucional de 1993, que constituiu um importante e 

relevante acontecimento em prol do federalismo como forma de organização do Estado 

moderno, consagrou a modalidade de federalismo assimétrico “quando introduziu a 

Comunidade e as Regiões na configuração do Estado federal como se lê no atual art. 1º da 

Constituição reformada”. 

Por outro lado, nas Constituições da Suíça, de 1874, e do México, de 1917, 

a atribuição de soberania aos Cantões (art. 1º) e aos Estados (art. 40) introduz assimetria nos 

respectivos sistemas federais. É que soberana é a União. Com efeito, RAUL MACHADO 

HORTA32, no caso da Suíça, registra esclarecimento de JEAN FRANÇOIS AUBERT33 no sentido 

de ser a soberania mencionada nos arts. 1º, 3º e 5º da Constituição uma concessão verbal feita 

à suscetibilidade dos Cantões. No tocante ao México, registra observação de IGNÁCIO 

BURGOA34 no sentido de ser a soberania dos Estados uma “ficção jurídico-política” e uma 

inexatidão do texto constitucional. 

Por fim, a Constituição brasileira de 1988 distanciou-se da clássica 

concepção de Estado federal como sendo uma Federação de Estados ao introduzir o 

Município na composição dos entes da República Federal (arts. 1 e 18) “adotando regra que 

converteu em parcialmente assimétrico o federalismo constitucional brasileiro”. É que o 

constituinte de 1988 rompeu com a sedimentada concepção, inaugurada na constituição de 

1891, para ceder ao irresistível movimento municipalista de inserir os Municípios dentre os 

entes da Federação. 

                                                           
32 HORTA Raul Machado; MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coordenador) e outros. Direito contemporâneo: 

Estudos em homenagem a Oscar Dias Corrêa. São Paulo: Forense, p. 256.  
33  AUBERT, Jean François.Traité de Droit Constitutionnel Suisse. Neuchâtel: Éditions Ides et Calendes. 1967, 

vol. I, p. 224. Apud HORTA Raul Machado; MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coordenador) e outros. 
Direito contemporâneo: Estudos em homenagem a Oscar Dias Corrêa. São Paulo: Forense, p. 256. 
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1.6. Federalismo brasileiro: origem e principais características 

A origem do mecanismo federativo, na acepção atual, remonta à 

Constituição norte-americana de 1787, reconhecida pelos autores como o marco inicial do 

federalismo moderno. Neste sentido, leciona o professor JOSÉ AFONSO DA SILVA35, ao afirmar 

que “o federalismo, como expressão do direito Constitucional, nasceu com a Constituição 

norte-americana de 1787”. Na verdade, para melhor compreensão do mecanismo federativo 

moderno, é preciso ter em vista a origem histórica dessa forma de Estado, coincidente que é 

com a própria origem dos Estados Unidos da América. 

O federalismo norte-americano, antes de uma estruturação lógica, decorreu 

da necessidade comum das treze colônias que rejeitaram a dominação britânica em 1776 e, 

sustentando a luta pela independência, uniram-se em prol da defesa comum, inicialmente, sob 

a forma contratual da Confederação de Estado, em 1781. Posteriormente, tendo em vista o 

desconforto das desconfianças mútuas e o desentendimento natural entre os Estados 

declarados livres, além das dificuldades do governo resultante dessa união, notadamente 

aquelas de ordem econômica e militar, seguiu-se naturalmente uma forma de união mais 

íntima que culminou na elaboração da Constituição norte-americana de 1787, após ampla 

discussão, na Convenção de Filadélfia, dos problemas sociais, jurídicos, econômicos, 

militares, políticos e diplomáticos, sob a presidência de George Washington. 

O Brasil, inspirado no modelo norte-americano, assumiu a forma de Estado 

federal em 1889, com a proclamação da República, ainda que provisoriamente, nos termos do 

Decreto nº 1, de 15 de novembro de 1889, que instituiu a forma de governo Republicana em 

um Estado federal, transformando as antigas províncias do regime imperial em “estados”, nos 

seguintes termos: “As províncias do Brasil, reunidas pelo laço da federação ficam 

constituindo os Estados Unidos do Brasil”. 

Com o advento da Constituição de 24 de fevereiro de 1891, consolidou-se a 

forma federativa de Estado, nos termos do seu art. 1º, verbis: “A Nação Brasileira adota como 

forma de governo, sob regime representativo, a República Federativa proclamada a 15 de 
                                                                                                                                                                                     

34 BURGOA, Ignácio. Derecho Constitucional Mexicano. Editorial Porrúa. 1970, p. 519. Apud HORTA Raul 
Machado; MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coordenador) e outros. Direito contemporâneo: Estudos em 
homenagem a Oscar Dias Corrêa. São Paulo: Forense, p. 256. 

35 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 101. 
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novembro de 1889, e constitui-se por união perpétua e indissolúvel de suas antigas 

províncias, em Estados Unidos do Brasil”, o que foi mantido nas constituições seguintes, 

embora o federalismo da Constituição de 1967 e de sua Emenda 1/69 tenha sido apenas 

nominal, em vista do regime imposto pelo governo militar. 

Todavia, ao contrário do federalismo constituído pelos Estados Unidos da 

América, o federalismo brasileiro surgiu como resultado de um movimento de “dentro para 

fora” e não de “fora para dentro”, ou seja, de força centrífuga e não centrípeta. Isso porque o 

Brasil-Império era um Estado juridicamente Unitário, embora dividido em províncias. É certo 

que a enormidade do território, as variações climáticas, a diferenciação dos grupos étnicos e 

os diversos outros fatores naturais ou sociológicos contribuíram para a descentralização 

política do Brasil. 

O modelo norte-americano, adotado na Constituição brasileira de 1891, não 

era condizente com a realidade. O que estava nela escrito não poderia ser instantaneamente 

observado, em face da Constituição real do país. Tal observação demonstra que nossa 

Constituição sempre foi mais dogmática do que histórica.  

PAULO JOSÉ LEITE FARIAS36 registra que desde a Constituição de 1891, 

“nossas sucessivas Leis fundamentais Tem sido marcadas pela Federação, mas o efetivo 

equilíbrio entre as partes federativas muitas vezes mostrou-se precário”. 

Neste sentido, ROSAH RUSSOMANO37 esclarece que, no Brasil, “é manifesto 

o declínio da ordem federativa, consideravelmente precipitado, do ponto de vista jurídico e 

formal, pelos constituintes que, em 46, 67 e 69, amesquinharam grandemente o espaço 

autônomo reservado à competência das unidades participantes, ao mesmo passo que 

agigantavam a união e a autoridade constitucional do presidente da república”. 

                                                           
36 FARIAS, Paulo José Leite. Federação brasileira e americana: um breve estudo de direito comparado.In 

Revista da Fundação Escola Superior do Ministério público do Distrito Federal e Territórios. Ano 7, nº 13, 
janeiro/junho de 1999, p. 170.  

37 RUSSOMANO, Rosah. Lições de direito constitucional. Rio de janeiro: José Confino, 1968, p. 128.  

 



 26

Todavia, na opinião de PAULO JOSÉ LEITE FARIAS38, com o advento da 

Constituição de 1988, “as esperanças ressurgem”. Isto porque, no direito brasileiro “deve-se 

observar o Município antes e depois de 1988”, já que a partir daí, eles integraram à 

Federação. 

Por outro lado, dada a rigidez do federalismo do Brasil, os Estados-

Membros devem organizar-se à imagem e à semelhança da União. Suas Constituições devem 

espelhar a Constituição Federal, estando suas leis praticamente subordinadas ao princípio da 

hierarquia. Sem dúvida, a autonomia dos estados brasileiros é bastante inferior àquela 

conferida aos estados norte-americanos. 

Em se tratando de distribuição de competência tributária, GERALDO 

ATALIBA39 enfatiza que “tanto a rigidez da discriminação, quanto a do próprio sistema 

tributário – que se traduz na necessidade de permissão, autorização, outorga expressa e 

específica do próprio texto constitucional – são peculiaridades da nossa Constituição”. 

Destaca, ainda, que, nos demais estados federais, “a repartição das competências tributárias é 

formada em termos genéricos, que caracterizam os respectivos sistemas constitucionais como 

flexíveis”. 

Outrossim, não se poderia deixar de constatar uma característica sem 

precedentes do modelo federal brasileiro, qual seja, reconhece-se autonomia político-

administrativa não só aos Estados-membros, mas também ao Distrito Federal e aos 

Municípios, como estampado no art. 1º de nossa Constituição. 

Registra-se que a integração do Município, entre os componentes da 

Republica Federativa, revela uma assimetria do federalismo do Brasil. 

Assim, atualmente, a organização político administrativa da República 

Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

todos autônomos, nos termos da Constituição, consoante o disposto no art. 18, da CF/88. 

                                                           
38 FARIAS, Paulo José Leite. Federação brasileira e americana: um breve estudo de direito comparado.In 

Revista da Fundação Escola Superior do Ministério público do Distrito Federal e Territórios. Ano 7, nº 13, 
janeiro/junho de 1999, pp. 172 e 173  

39 ATALIBA, Geraldo. Sistema constitucional tributário brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968, p. 
27.  
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A respeito do federalismo brasileiro, cumpre registrar a lição de RAUL 

MACHADO HORTA40, que aponta as seguintes características, fixadas na Constituição de 1988: 

a) indissolubilidade do vínculo federativo entre a União, os Estados, os Municípios e o 

Distrito Federal (art. 1º); b) pluralidade dos entes constitutivos da república federativa: União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 18); c) faculdade de incorporação, subdivisão, 

desmembramento, anexação, formação de novos Estados, bem como criação, incorporação, 

fusão e desmembramento de Municípios, mediante plebiscito (art. 18, §§ 3º e 4º); d) vedações 

constitucionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 19, incisos I, II e III); e) 

Soberania da União e autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios ( art. 21, incisos I 

e II, e arts. 25, 29 e 32); f) repartição de competências (arts. 21, 22, 23 ,24, 30, 32, §1º, aos 

quais podem ser acrescidos dispositivos específicos como os que repartem competências de 

natureza tributária, tais como os arts. 145, 149, 153, 154, 155, 156, 195, dentre outros), g) 

intervenção federal nos Estados e no Distrito Federal (art. 34); h) intervenção estadual nos 

Municípios e intervenção federal nos Municípios de Território Federal (art. 35); i) 

organização bicameral do Poder legislativo federal, assegurada a existência da Câmera dos 

Deputados, órgãos dos representantes do povo e do Senado Federal, órgão dos  representantes 

dos Estados e do Distrito Federal (arts. 44, 45 e 46); j) igualdade da representação dos 

Estados e do Distrito Federal no Senado (art. 46); k) iniciativa das Assembléias Legislativas 

Estaduais, para propostas de emendas à Constituição (art. 60, inciso III); l) Poder Judiciário 

da União, com a inclusão de um Supremo Tribunal Federal, para exercer a função de Guarda 

da Constituição, e do Poder judiciário nos Estados (arts. 92, inciso I, 102 e 125); m) 

Ministério Público, na qualidade de instituição essencial à função jurisdicional do Estado (art. 

133); n) poder e competência tributária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, observada a particularização dos impostos atribuídos a cada pessoa de direito 

público interno (arts. 153, 154, 155 e 156); o) repartição de receitas tributárias, objetivando 

promover o equilíbrio socioeconômico entre Estados e entre Municípios (arts. 157, 158, 159 e 

161, II). 

Para o referido autor, tais características da República Federativa do Brasil 

não podem ser abolidas por meio de emenda constitucional, significando dizer que “somente 

o Poder Constituinte originário, na elaboração de nova Constituição Federal, poderá alterar 

                                                           
40 HORTA, Raul Machado. Direito Constitucional. 2ªed. Belo Horizonte: Del Rey, pp. 464 e 465.  
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essa configuração federativa, para abolir essa ou aquela característica e introduzir no seu 

lugar outra regra integradora da forma federativa de Estado”. 

Tal posição, acima registrada, está correta tendo em vista o inciso I, do § 4º, 

do art. 60 da Constituição que qualifica a forma federativa de Estado como cláusula pétrea.  

Com efeito, a esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, em sede da ADI-

2024/DF, embora tenha indeferido medida cautelar afastando a tese de inconstitucionalidade 

da nova redação do artigo 40, § 13 da CF, decorrente da Emenda Constitucional nº 20, deixou 

assentado que a forma federativa de Estado deve ser concebida a partir do modelo adotado 

pelo poder constituinte adotou e não a partir de um modelo considerado ideal, in verbis: 

“A ‘forma federativa de Estado’ – elevado a princípio intangível por todas as 
Constituições da República – não pode ser conceituada a partir de um modelo ideal 
e apriorístico de Federação mas, sim, daquele que o constituinte originário 
concretamente adotou e, como o adotou, erigiu um limite material imposto às 
futuras emendas à Constituição; de resto as limitações materiais ao poder 
constituinte de reforma, que o art. 60, § 4º, da Lei Fundamental enumera, não 
significam a intangibilidade literal da respectiva disciplina na Constituição 
originária, mas apenas a proteção do núcleo essencial dos princípios e institutos 
cuja preservação nelas se protege”41. 

Sobre o assunto, registra-se o posicionamento de SALETE ORO BOLF42, ao 

alertar sobre a importância da análise do conteúdo material - objeto de emenda constitucional 

- relacionada à reforma tributária. Para a referida autora, a proposta de emenda à constituição 

(PEC) “que pretende promover alterações significativas no Sistema Tributário Nacional, leva 

a questionar-se se a sua implementação poderá resultar em ‘abalo’ ao princípio federativo, 

uma vez que o ponto principal dessa Proposta é a unificação de impostos (ICMS e IPI), com a 

conseqüente redução da competência legislativa estadual, devido à 

transferência/compartilhamento do novo imposto sobre o consumo entre a União e os 

Estados-Membros”. Assim, seria inconstitucional a proposta de emenda à constituição acima 

referida “tendo em vista que as mudanças retiram dos estados a competência exclusiva de 

                                                           
41 ADI-2024/DF. Relator Ministro Sepúlveda Pertence. Julgamento: Tribunal Pleno.   
42 BOLF, Salete Oro. A federação como cláusula pétrea. JUS NAVIGANDI, 

www.jus.com.br/doutrina/fedepetr.html, em 10/07/2002. 
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auto-regular a imposição do ICMS. Em outras palavras, reduzem a autonomia dos Estados-

Membros, que é o ponto fundamental na configuração do Estado Federal”. 

FERNANDA MAIA SALOMÃO ALVES 43, entende que “propostas de emenda 

que pretendem transferir competências legislativa tributária dos Estados para a União deve ser 

considerada inconstitucional por visar centralizar a tributação e tender abolir a Federação 

brasileira”. Acrescenta, ainda, que não haveria violação ao princípio federativo a 

transferência de competência tributária da União para os Estados, uma vez que estaria sendo 

privilegiada a descentralização em fortalecimento da Federação.  

Ora, em não sendo possível para o poder reformador abolir os elementos 

característicos da Federação, dentre os quais se inclui a distribuição das competências 

tributárias entre os entes federados, fica claro que a eles competem levar a efeito tais 

competências, já que, ao menos em seu núcleo essencial, as mesmas não podem ser por eles 

alteradas. Ao contrário, devem ser plenamente observadas. Sem embargo, a questão da 

obrigatoriedade do exercício das competências tributárias será objeto de estudo na segunda 

parte da presente dissertação. 

Com o advento da Constituição de 1988, sob a influência recebida da 

técnica de repartição de competência da Lei Fundamental da Alemanha, de 1949, a repartição 

de competências refletiu as novas tendências do federalismo, ultrapassando o dualismo dos 

poderes enumerados e dos poderes reservados do federalismo clássico, uma vez que 

acrescentou e desenvolveu a competência comum, de caráter cooperativo, da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 23, inciso I à XII), além da competência 

concorrente, de natureza legislativa, da União, dos Estados e do Distrito Federal, nela 

contemplando, entre outras matérias, o direito tributário ( art. 24, incisos I a XVI), limitando à 

União a competência para estabelecimento de normas gerais, sem prejuízo da competência 

suplementar dos Estados (art. 24, §§ 1º, 2º e 3º). Com efeito, como já registrado, a 

Constituição de 1988 dispõe que uma lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar 

sobre questões específicas de matérias da competência legislativa privativa da União (art. 22, 

parágrafo único), em potencial ampliação da competência legislativa dos Estados no 

                                                           
43 ALVES, Fernanda Maia Salomão. Competência reformadora do Congresso Nacional, em matéria tributária, 

em face do princípio federativo. Revista de Informação Legislativa. Brasília: ano 38, nº 149, janeiro/março, 
2001, p. 149. 
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condomínio legislativo, que a Constituição implantou na competência de legislação 

concorrente. 

Em contrapartida, o federalismo brasileiro é do tipo cooperativo, fato que 

exige a participação de todos os entes da Federação a fim de solucionar os problemas comuns 

do Estado, de modo que a ação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

mostra-se imprescindível e irrenunciável para a satisfação dos fins estatais. Daí a razão por 

que nenhuma das entidades federadas pode deixar de exercer suas competências, sobretudo no 

que diz respeito ao exercício da competência tributária, para garantir a realização das demais 

funções do Estado. 

 



 

CAPÍTULO 2. DISTRIBUIÇÃO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA PARA INSTITUIR TRIBUTOS 

2.1. Considerações preliminares 

Como já registrado, caracterizar federalismo significa abordar a complexa 

questão das relações entre as diversas esferas de poder. Realmente, a divisão do exercício do 

poder político entre os entes da Federação é o tema central do federalismo. Segundo JOSÉ 

AFONSO DA SILVA44, “esta distribuição constitucional de poderes é o ponto nuclear da noção 

de Estado Federal”. De fato, o objetivo imediato do federalismo é a divisão do poder político 

entre o governo federal, regional e local, vale dizer, entre a União, os Estados-Membros, além 

do Distrito Federal e dos Municípios, no caso do Brasil. 

Graças a divisão do exercício dos poderes e aos mecanismos de controle 

entre as diversas unidades governamentais decorrentes do modelo federativo, tanto a 

democracia quanto a soberania popular foram fortemente preservadas. 

KONRAD HESSE45 ressalta que o princípio da divisão de poderes “aparece 

como meio de repartição e, com isso, de moderação do poder estatal, que serve à proteção da 

liberdade do particular”. O processo de descentralização combinado com técnicas de controle 

recíproco do exercício do poder público certamente assegura uma maior liberdade aos 

cidadãos. 

ANDRÉ LUIZ BORGES NETTO46, ao abordar a distribuição de competência 

legislativa como técnica de limitação de poder, afirma que a distribuição de competências 

legislativas entre as entidades federativas é a “grande questão do federalismo”, além de 

enfatizar que “a organização do Estado, como a distribuição de competências legislativas 

                                                           
44 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 453. 
45 HESSE Konrad. Elementos de direito constitucional da República Federal da Alemanha. Tradução de Luís 

Afonso Heck. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1998, p.366.  
46 BORGES NETTO, André Luiz. Competências legislativas do estados-membros. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1999, p. 81. 
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entre as pessoas políticas integrantes do pacto federativo, importa em efetiva limitação e 

subjugação do poder em quadros rígidos de atuação”. 

JOSÉ ALFREDO DE OLIVEIRA BARACHO47, ao tratar do federalismo como 

forma de limitação da autoridade, adverte que “o federalismo autêntico procura limitar a 

atividade do poder público e criar instrumentos para que suas funções sejam cumpridas de 

acordo com um círculo de competências previamente traçadas”. 

A limitação do poder, em seu aspecto negativo, assegura a liberdade, ao 

mesmo tempo seu exercício (limitação positiva) assegura efetivamente a igualdade e o bem 

estar social. 

Não há dúvidas de que a divisão do poder político seja fator primordial para 

assegurar a concretização das finalidades almejadas pelo modelo federal. Para KARL 

LOEWENSTEIN48 a distribuição de competência “é a chave da estrutura do poder federal”. 

A distribuição de competência tributária entre os entes da República 

Federativa do Brasil é tema do sistema tributário nacional que, segundo JOSÉ AFONSO DA 

SILVA49, apóia-se em dois elementos: a) nas limitações constitucionais do poder de tributar, 

que abarcam, em sentido amplo, os princípios tributários e as imunidades; e b) na distribuição 

constitucional das rendas tributárias, que dizem respeito à repartição da competência 

tributária e às regras de distribuição da receita tributária. Tal parece ser a posição da maioria 

dos doutrinadores que, de um modo ou de outro, sempre enquadram em suas obras os 

conteúdos dos itens acima destacados. 

SACHA CALMON NAVARRO COÊLHO50, sem discordar do objeto do sistema 

tributário acima descrito, prefere organizá-lo em três subsistemas: a) da repartição das 

competências tributárias entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; b) dos 

                                                           
47 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria Geral do Federalismo. Belo Horizonte: FUMARC/UCMG, 

1982. p, 54: 
48 LOEWNSTEIN, Karl. Teoria de la constituicion. Tradução de Alfredo Gallego Anabitarte. 2ª ed. Barcelona: 

Ariel. 1964, p. 356.  
49 SILVA, José Afonso da. O município na constituição de 1988. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989. p. 38. 
50 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Comentários à constituição de 1988: sistema tributário. 8ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1999. p. 2.  
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princípios tributários e das limitações ao poder de tributar; c) da partilha direta e indireta do 

produto da arrecadação dos impostos entre as pessoas políticas da Federação. 

Oportunamente, será examinada a repartição da competência tributária 

legislativa para instituir tributos entre os entes federativos, deixando-se de lado a partilha da 

arrecadação, a imunidade e os princípios constitucionais tributários. 

Assim, somente a distribuição da competência tributária legislativa para 

instituir os tributos será objeto de análise nesta oportunidade, pelo que fica afastada da análise 

a competência tributária para editar normas gerais, além de outras espécies de competências 

tributárias como a administrativa e a de julgamento de tributos, assim tratadas por alguns 

autores, como RICARDO LOBO TORRES51.  

Pois bem, é nesse contexto que se pretende expor a distribuição do exercício 

do poder de tributar, ou seja, o de implementar a instituição dos tributos definidos na 

Constituição, entre a União, os Estados-Membros, os Municípios e o Distrito Federal. 

Por outro lado, convém, desde logo, distinguir, ao menos em linhas gerais, 

poder de competência. 

O poder é a expressão de uma unidade social que se coloca em plano 

superior aos indivíduos e a outras unidades sociais que não configurem o Estado. Assim, o 

poder do Estado é o próprio poder social e, como tal, é expressão da soberania. Portanto, 

como ela, é uno e indivisível. 

A competência diz respeito a uma medida do poder cujo exercício é 

atribuído a uma determinada pessoa de direito público, órgão, autoridade etc., configurando, 

assim, as respectivas áreas de competências. Mas não é o poder que se divide, mas sim, seu 

exercício que deve, efetivamente, ser realizado, visto que indisponível. 

Ademais, antes de tratar-se da competência tributária, quer-se apresentar as 

técnicas de repartição, a classificação e a distribuição das competências de um modo geral, 

                                                           
51  TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito tributário brasileiro: Sistemas constitucionais tributários. Vol 

II. Tomo II. Rio de Janeiro: Forense. 1986, pp. 466 e 470. 
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nos moldes do atual modelo federativo, instituído na Constituição de 1988. Tal exame se faz 

necessário a fim de não se incorrer em equívocos metodológicos. É evidente que, quanto 

maior a contextualização do tema a ser abordado, maior será sua compreensão. 

Por fim, registra-se que a competência para instituir a Contribuição 

Provisória sobre Movimentação Financeira – CPMF, exatamente por ser provisória, não será 

abordada nos itens que se seguem, razão pela qual, para não deixá-la completamente de fora 

da abordagem da distribuição das competências a ser apresentada, convém, por agora, fazer 

algumas breves considerações ao seu respeito. 

A competência para instituir a CPMF é da União Federal, definida no art. 74 

do ADCT, por força da Emenda Constitucional 21/1999. 

Tendo em vista seu caráter provisório e a indiscutível ajuda que a CPMF 

tem oferecido, não só em relação à necessidade de recursos públicos como também em 

relação ao estratégico controle fiscal por ela possibilitado, sobreveio a Emenda Constitucional 

39/2002, prorrogando-a até 31 de dezembro de 2004. 

2.2. Técnicas gerais de repartição de competências 

As técnicas de repartição das competências ou de distribuição do exercício 

do poder entre os entes federados, como bem registrado por JOSÉ AFONSO DA SILVA52 podem 

ser resumidas em três tipos, que conjugam poderes enumerados e poderes reservados ou 

remanescentes. 

A primeira técnica consiste na enumeração dos poderes a serem exercidos 

pela União, reservando-se aos Estados a competência para o exercício dos poderes 

remanescentes. Tal técnica é a predominante e tem origem na Constituição Norte-Americana, 

sendo adotada, dentre outros, nos países EUA, Suíça, Argentina, México e Austrália.  

Tal técnica, sem prejuízo de outras, foi também utilizada pelo Poder 

Constituinte brasileiro, quando da edição da Constituição de 1988. 
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A segunda técnica, inversamente à anterior, consiste na atribuição dos 

poderes enumerados aos Estados e dos remanescentes à União. É técnica empregada pelo 

Canadá. Muito oportuno é registrar que o princípio dessa técnica foi adotado pelo Brasil, no 

que diz respeito à distribuição das competências tributárias, tendo em vista a competência 

residual da União para instituir impostos e contribuições sociais, como será demonstrado, 

posteriormente. 

A terceira técnica, diversamente das anteriores, trata da enumeração 

exaustiva das competências das entidades federativas, como pretenderam as Constituições da 

Índia e da Venezuela, sem prejuízo de outras técnicas. A República Federativa do Brasil 

também adotou essa técnica, quanto à distribuição do exercício do poder de tributar entre os 

entes federados, em relação aos impostos.  

O princípio geral, que norteia a repartição de competência entre as entidades 

federadas, é o da predominância do interesse. Assim, caberão à União as matérias e as 

questões de predominante interesse geral. Aos Estados, caberão aquelas de predominante 

interesse regional. Aos Municípios, aquelas de interesse local. E ao Distrito Federal, tendo em 

vista o que dispõe o § 1º do art. 32 da Constituição de 1988, caberão as matérias e as questões 

de interesse local e regional. 

MARLON ALBERTO WEICHERT T

                                                          

53 observa que a distribuição de competência 

pode se dar horizontal ou verticalmente. O federalismo dual caracteriza-se pela repartição 

horizontal, consistente na divisão de competência em compartimentos estanques entre a 

União e os Estados. Já que no federalismo cooperativo utiliza-se largamente a repartição 

vertical em que algumas matérias são atribuídas conjuntamente aos entes federados. 

A respeito do tema referente às técnicas de repartição de competências, 

remeter-se-á o leitor ao estudo elaborado pelo já citado professor RAUL MACHADO HORTA54, 

que analisa as novas tendências do federalismo e apresenta as técnicas de repartição de 

competências nas Constituições da Áustria (1920), da Alemanha (1949) e da Índia (1950). 

 
53 WEICHERT, Marlon Alberto. O sistema único de saúde no federalismo brasileiro. Revista de Direito 

Constitucional e Internacional.   Ano 8, nº 32, julho-setembro de 2000, p. 160. 
54 HORTA, Raul Machado. As novas tendências do federalismo e seus reflexos na Constituição brasileira de 

1988. In Revista do Legislativo, nº 25, janeiro/março de 1999. 
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O referido autor registra que a Constituição da Áustria de 1º de outubro de 

1920, revigorada em 1945, distribuiu e enumerou as matérias de competência da União e dos 

Estados em três níveis distintos, a saber: a) legislação e execução da Federação (art. 10, 1 a 

17); b) legislação da Federação e execução dos Estados (art. 11, 1 a 5); c) legislação de 

princípios (Grundsatze) da Federação e legislação de aplicação e de execução dos Estados 

(art. 12, 1 a 8). 

Informa, ainda, que duas regras adicionais completam a repartição de 

competências naquela Constituição. Uma, dispõe que “a matéria não deferida pela 

Constituição Federal à legislação ou à execução federal remanescerá no domínio da ação 

autônoma dos Estados (art. 15)”. A outra, esclarece que “sendo reservada à Federação apenas 

a legislação de princípio, a regulamentação complementar, dentro do quadro fixado pela lei 

federal, caberá à legislação do Estado-membro (art. 15, 6)”. Na Áustria, a repartição tributária 

entre a União e os Estados não é regulada diretamente na Constituição Federal, para constituir 

objeto separado da Lei Constitucional de Finanças (Finanz-Verfassungsgesetz). 

No que se refere à Lei Fundamental da República Federal da Alemanha 

(Grundgesetz fur die Brundesrepublik Deutschland), de 23 de maio de 1949, o referido autor 

registra terem sido verificados um prosseguimento e um desenvolvimento da repartição de 

competências, originariamente sistematizada pela Constituição Federal da Áustria. Ocorre 

que a distribuição material de competências é precedida de regras enunciadoras de princípios, 

que são matrizes da lógica constitucional aplicada ao domínio da repartição de competências, 

de modo a inspirar a interpretação do texto. “Daí as três regras introdutórias que fixam os 

fundamentos do sistema alemão: 1) os Estados têm o direito de legislar quando os Poderes 

Legislativos não forem conferidos à Federação (art. 70, 1); 2) as competências da Federação e 

as dos Estados são delimitadas pelas disposições constitucionais sobre a legislação exclusiva 

e a legislação concorrente (art. 70, 2); 3) nas matérias da legislação concorrente, os Estados 

podem legislar enquanto a Federação não fizer uso de seu poder (art. 72, 1)”. 

Ainda em relação à Lei Fundamental da Republica Alemã, o autor registra 

que “a competência da Federação na matéria da legislação concorrente, que é a mais extensa 

da repartição de competências, não depende de sua vontade discricionária, mas da 

caracterizada necessidade de regulamentação legislativa federal com fundamento em 

requisitos que a Lei Fundamental explicitamente enunciou nas seguintes regras: I) quando 
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uma questão não couber na regulamentação eficaz da legislação dos diversos Estados; II) 

quando a regulamentação pela lei estadual afetar os interesses de outros Estados; III) quando 

assim exigir a proteção da unidade jurídica ou econômica, notadamente a manutenção da 

homogeneidade das condições de vida fora do território de um Estado (art. 72-(2)-1.2.3)”. 

Assim, anunciadas tais regras matrizes, a Lei Fundamental da República 

Federal da Alemanha estabelece a repartição material de competências em três planos 

destacados: a) legislação exclusiva da Federação (art. 73, 1 a 11); b) legislação concorrente da 

Federação e dos Estados (art. 73, 1 a 23); c) legislação de regras gerais (Rahmenvorschriften) 

da Federação (art. 75, 1 a 5)”. 

Ademais, o autor em comento documenta que a Constituição da Índia, de 26 

de janeiro de 1950, adotou o sistema da repartição integral de competências concebido em 

três listas: Lista da União, Lista Concorrente e Lista dos Estados (arts. 245 e 246). A Lista I 

ou "Lista da União" discrimina 97 matérias incluídas na competência federal exclusiva; a 

Lista II ou "Lista dos Estados" enumera 66 atribuições que identificam a competência 

estadual exclusiva; e a Lista III ou "Lista Concorrente" individualiza 47 matérias, para o 

comum exercício da competência da União e dos Estados. 

Portanto, para o referido autor, a inovadora repartição de competências 

concebida nas Constituições da Áustria, da Alemanha Federal e da Índia veio conferir notável 

flexibilidade e apreciável enriquecimento à técnica que individualiza o Estado Federal no 

campo das formas estatais. As técnicas utilizadas por tais Constituições conferiram nova 

substância à atividade legislativa do Estado-membro, permitindo-lhe uma maior atuação no 

setor da legislação federal, sem prejuízo das regras que demarcam as fronteiras normativas do 

Estado Federal. Daí a conclusão do referido autor no sentido de que “essa repartição, flexível 

nos seus movimentos e diversificada na sua matéria, é instrumento capaz de preservar o duplo 

ordenamento do Estado Federal, impedindo que o crescimento progressivo dos poderes 

federais venha absorver, na exaustividade dos poderes enumerados, a matéria indeterminada 

dos poderes reservados”. 

Por fim, conferindo-se uma maior participação legislativa aos Estados-

membros, permite-se uma maior adequação das normas às peculiaridades econômicas, sociais 

e culturais de cada Estado, geralmente não consideradas pela União. De fato, “as federações 
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continentais, como a brasileira, marcadas por disparidades regionais, encontrarão nessa 

técnica um poderoso instrumento de modernização e de permanência no tempo”. 

Ao tratar das técnicas de repartição de competências, FERNANDA DIAS 

MENEZES DE ALMEIDA55, também se reporta a técnica do federalismo clássico, vivenciado 

pelos Estados Unidos que buscou “especificar os poderes da União, deixando para os Estados 

todos os demais poderes que não atribuiu à autoridade federal e nem vedou às autoridades 

estaduais”. Portanto, a técnica do federalismo clássico, verificou-se à base de competências 

enumeradas e remanescentes, conhecida pela doutrina como repartição horizontal. 

Registram-se, ainda, na mesma fonte, terem sido várias as Federações que, 

com algumas variações, adotaram a técnica de partilhar competências, baseando-se no modelo 

americano. Citam-se as Constituições da Argentina, de 1853; da Venezuela, de 1961; do 

México, de 1917; da União Soviética, de 1977. Ressalta-se, todavia, que o Canadá, embora 

tenha adotado a técnica em comento, inverte os destinatários das competências, de modo que 

as enumeradas ficam para os Estados e as remanescentes para a União. 

Por outro lado, como técnicas alternativas de repartição de competência, 

combinando-se competências enumeradas, remanescentes e concorrentes, a referida autora 

FERNANDA DIAS MENEZES DE ALMEIDA56 também destaca as Constituições Alemã, de 1919 e 

Austríaca, de 1920, bem como as Constituições da Índia de 1950 e da Alemanha, de 1949, 

como a seguir será demonstrado. 

Informa a autora que é na Constituição de Weimar que já se vão encontrar 

regras que viabilizariam a União e os Estados a agirem concorrentemente. Isto porque, em seu 

art. 6º, foram relacionadas competências exclusivas do Reich (União). No art. 7º previu-se as 

competências também do Reich, não de modo exclusivo, mas prioritário, hipótese em que os 

Lander (Estados) também poderiam legislar diante da omissão do Reich, nos termos do art. 

12, com prioridade das normas federais, sobre as estaduais, consoante o art. 13. O art 9º da 

referida Constituição colocava o bem público e a proteção da ordem e da segurança pública 

                                                           
55 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na constituição de 1988. 2ª ed. São Paulo: Atlas. 

2000, pp. 47 a 49.  
56 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na constituição de 1988. 2ª ed. São Paulo: Atlas. 

2000, pp. 49 a 55.  
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no âmbito das competências concorrentes, pois previa que o Reich poderia legislar sob 

condição limitativa, isto é, “somente se houvesse necessidade de prescrições uniformes”. 

Alem disso, esclarece-se que o art. 10 “introduziu a possibilidade de o Reich estabelecer 

normas de princípios sobre certas matérias, ficando o detalhamento a cargo de leis estaduais, 

segundo a regra geral do art. 12”. Por fim, no que diz respeito à competência tributária, 

observa que o Reich ficou com o “direito de legislar sobre os impostos e outras receitas que 

afetassem suas finalidades, prevendo-se que se o Reich se atribuísse de impostos ou receitas 

até então reservados aos Lander deveria prover para que estes ficassem com recursos 

suficientes à sua existência (art. 8º)”. 

No que se refere à Constituição austríaca de 1920, revigorada pela 

Constituição de 1945 e mantida, em linhas gerais, na atual constituição de 1995, registra a 

seguinte partilha: ao Reich deferiu-se competência de legislação e execução quanto a certas 

matérias enumeradas no artigo 10. Ainda com o Reich, ficou a competência de legislar sobre 

outras matérias, em relação às quais a competência de execução seria dos Lander (art. 11). De 

outra parte, ao Reich se atribuiu a competência de editar legislação de princípio a respeito de 

numerosas outras matérias que cabiam aos Lander desdobrar, pela legislação de aplicação e 

de execução (art. 12 e art 15, nº 6). Outrossim, esclarece-se que, como regra, as competências 

remanescentes seriam dos Lander, quanto às matérias que não se inscrevessem na 

competência legislativa ou de execução do Reich (art. 15). Por fim, observa-se que “a 

competência tributária não constava na Constituição, como ainda não consta, sendo objeto de 

lei constitucional à parte”, ao contrário do que se verifica na Constituição brasileira de 1988 

que concebeu, em seu bojo, um rígido e quase completo sistema tributário no âmbito da 

Constituição. 

Já a Constituição da Índia de 1950 consagrou uma técnica inovadora no que 

tange à repartição de competências consistente na elaboração de três listas de competências, 

como já ressaltado, uma relaciona as exclusiva da União, outra as exclusiva dos Estados e a 

última arrola as competências concorrentes, sendo que a competência residual foi deferida à 

União (art. 248). Tal sistema federativo prevê, ainda, a hipótese de o Conselho dos Estados 

(Senado), pelo voto de dois terços de seus membros, conferir à União competência para 

legislar, por prazo determinado, sobre matérias contidas na lista dos Estados (art 249). 

Todavia, a mesma competência pode ser exercida pela União se estiver vigorando uma 
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Proclamação de Emergência, em caso de grave anormalidade constitucional (art. 250), 

hipótese em que, a exemplo daquela prevista no art. 249, não fica obstada a competência 

legislativa dos Estados, com prevalência do diploma federal (art. 251), a exemplo do que se 

verifica em relação às matérias da lista concorrente, ressalvada a hipótese de o Presidente da 

Republica consentir que se aplique a lei estadual (art. 254). 

Por fim, outra Constituição que apresenta técnicas alternativas de repartição 

de competências, também mencionada pela autora acima referida, é a já mencionada 

Constituição da República da Alemanha de 1949 que, ao restringir a concentração do poder, 

buscou contribuir para consolidação de um regime democrático que considerasse a 

concorrência cultural e política que o federalismo enseja, conferindo “nova substância à 

atividade legislativa do Estado-membro, permitindo-lhe o ingresso no amplo setor da 

legislação federal, sem prejuízo das regras de coexistência, que demarcam, com maior 

amplitude do que na técnica dual do federalismo norte-americano, as fronteiras normativas do 

estado Federal”, conforme palavras de RAUL MACHADO HORTA57. 

As Constituições brasileiras, a partir da República, distinguiram as 

competências enumeradas da União, deixando para os Estados as remanescentes. E, a partir 

de 1934, passaram a trabalhar também com competências concorrentes. 

FERNANDA DIAS MENEZES DE ALMEIDA58 registra que a “mais fiel técnica 

do federalismo clássico foi apenas a Constituição de 1891, que relacionou, no artigo 34, as 

competências federais privativas, embasou no nº 33 daquele dispositivo a competência 

implícita da União e, no artigo 65, § 2º, atribuiu aos Estados os poderes residuais”. 

A Constituição brasileira de 1934, a par da competência privativa da União 

(art. 5º) e da competência remanescente dos Estados ( art. 7º, inciso IV), é que primeiramente 

estabeleceu a competência concorrente que permitiu aos Estados, de modo complementar ou 

supletivo, editar normas sobre normas gerais de competência privativa da União (art. 5º, § 3º, 

                                                           
57 HORTA, Raul Machado. Organização constitucional do federalismo. Revista de Informação Legislativa, 

Brasília: ano 22, nº 87, jul/set de 1985. 
58 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na constituição de 1988. 2ª ed. São Paulo: Atlas. 

2000, pp. 55 a 59. 
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e art. 7º, inciso III), bem como a função de velar pela guarda da constituição e das leis, cuidar 

da saúde e assistência públicas, dentre outras administrativas concorrentes (art. 10). 

Quanto à partilha de rendas, a referida Constituição de 1934 previu a 

competência concorrente da União e dos Estados para instituírem outros impostos (vedada a 

bitributação) com prevalência do que fosse decretado pela União (art. 10, inciso VII c/c art. 

11), além de especificar os tributos de competência da União (art. 6º), dos Estados (art. 8º) e 

dos Municípios (art. 13, § 2º). 

As Constituições seguintes - de 1937, de 1946, de 1969, bem como a 

Emenda Constitucional de 1969 e a Constituição de 1988 -, mantiveram e aperfeiçoaram a 

rigidez do sistema tributário constitucional e o caráter cooperativo do federalismo brasileiro, 

por meio da atribuição de competências comum e concorrente.. 

 Com efeito, com referência à competência tributária, a Constituição 

brasileira de 1988, seguindo a tradição das constituições anteriores, concebeu um rígido 

sistema tributário utilizando-se da técnica de repartição de competências indiana, ao 

enumerar as competências exclusivas dos diversos entes da Federação, e canadense, ao 

atribuir a competência tributária residual à União, além de estabelecer competências comuns. 

Isso será demonstrado, oportunamente. 

2.3. Classificação geral das competências 

Outro tema considerado relevante é o da classificação das competências, 

pois, além de possibilitar uma apresentação das espécies de competências, tendo em vista 

seus pontos comuns e divergentes, assegura um tratamento sistemático ao tema. 

Inicialmente, registra-se que a classificação a seguir apresentada reflete a 

posição do ilustre professor JOSÉ AFONSO DA SILVA59, cuja clareza e concisão, no trato da 

matéria merece elogios. 

                                                           
59 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 1997. pp. 455 

a 456. 
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Como dito, competência é um termo utilizado para designar uma fração do 

exercício do poder conferido ao Estado. Daí ser possível classificá-la ou agrupá-la mediante 

variados aspectos, como se segue. 

2.3.1. Quanto à natureza 

Segundo sua natureza, a competência pode ser: a) material ou 

administrativa, referente às ações materiais positivas a serem realizadas pelo Estado, b) 

legislativa, que diz respeito à esfera da normatividade, e c) jurisdicional, restrita à órbita 

federal e estadual. 

2.3.2. Quanto à extensão 

Quanto à extensão, ou seja, quanto à participação de uma ou mais entidades 

federativas, tanto na esfera material quanto na legislativa, a competência pode ser: a) 

exclusiva, quando se atribuí a uma entidade com exclusão das demais (como aquelas 

enumeradas no art. 21 da CF/88); b) privativa, inicialmente enumerada como própria de uma 

entidade (como aquelas previstas no art. 22, e no § 1º do art. 24, todos da CF/88), mas 

enquanto a exclusiva é indelegável e não pode ser suplementada, a privativa admite delegação 

ou suplementariedade (como previsto no par´grafo único do art. 22, e § 2º do art. 24, ambos 

da CF/88); c) comum, cumulativa ou paralela, que se verifica quando a competência for 

atribuída a todos os entes da Federação (como aquelas previstas no art. 23 da CF/88) 

podendo, inclusive, ser exercida cumulativamente em pé de igualdade; d) concorrente, cujo 

conceito compreende dois elementos: d1) possibilidade de disposição sobre o mesmo assunto 

ou matéria por mais de uma entidade federativa e d2) primazia da União em relação aos 

demais entes da Federação no que tange à fixação de normas gerais (como previsto nos art. 

24, e seus §§, da CF/88); e) suplementar,  é correlativa à competência concorrente, e 

significa o poder que os demais entes da Federação têm de formular normas que desdobrem o 

conteúdo de princípios ou normas gerais ou que supram a ausência ou omissão destas, em 

face do não exercício da competência por parte da União (como previsto nos §§ 1º a 4º do art. 

24 da CF/88). 
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Percebe-se que, segundo a classificação acima apresentada, a competência 

concorrente relativa às normas gerais configura a espécie de competência privativa da União 

que, como dito, pode ser suplementada pelos Estados-membros, no caso de não ter sido 

efetivamente por ela exercida. 

Outrossim, como espécies da competência suplementar fala-se em 

competência complementar e supletiva. A primeira depende de prévia existência de lei federal 

a ser especificada pelos entes federados, que não a União. Trata-se, portanto, de um 

desdobramento ou uma complementação de regras gerais, editadas pela União e advindas dos 

demais entes da Federação. A segunda, por sua vez, aparece em virtude da inércia da União 

em editar a lei federal, quando então, as demais entidades de Federação, até tal edição, 

adquirem a competência plena tanto para a edição de normas gerais, quanto para normas 

específicas. 

2.3.3. Quanto à forma 

Quanto à forma, ou seja, quanto ao processo de distribuição das 

competências, classificam-se em: a) enumerada ou expressa, quando estabelecida de modo 

explícito pela Constituição para um determinado ente federativo (como aquelas configuradas 

nos art. 21 e 22 da CF/88); b) reservada ou remanescente, com respeito à competência que 

sobra a uma entidade após a enumeração da competência de outra (como aquela a que se 

refere o art. 25, § 1º, da CF/88), pois cabem aos Estados as competências não vedadas pela 

constituição; c) residual que, como na reservada, compreende toda matéria não 

expressamente incluída numa enumeração, desta diferenciando-se por referir-se àquilo que 

resta após a enumeração das competências de todos os entes federados, ao passo que a 

reservada refere-se ao que resta após a enumeração das competências de uma única entidade; 

d) implícita ou resultante, quando se refere à prática de atos ou atividades razoavelmente 

considerados necessários ao exercício de poderes expresso e reservado, diante do silêncio da 

Constituição. Por essa fórmula, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a expulsão de 

estrangeiros é da competência da União, embora não expressamente definido na Constituição 

então vigente. Essa última competência também é chamada inerente ou decorrente, porque 

decorre da própria natureza do ente. 
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Registra-se que a competência residual foi utilizada na distribuição do 

exercício do poder de tributar nos termos do art. 154, I, e  do art. 195, § 4º, ambos da CF/88. 

2.3.4. Quanto à origem 

Quanto à origem, a competência pode ser: a) originária, quando é 

estabelecida em favor de uma entidade, desde o início; b) delegada, quando a entidade recebe 

sua competência por delegação daquela que a possui originariamente (tal como previsto no 

parágrafo único do art. 22 e do art. 23, da CF/88). 

2.3.5. Quanto ao conteúdo 

Por fim, quanto ao conteúdo, a competência distingue-se em: a) econômica, 

b) social, c) político-administrativa, d) financeira e e) tributária, dentre outras, afora 

aquelas de natureza internacional, como de direitos de paz e guerra, de legação e de fazer 

tratados que, em princípio, são exclusivas da União. 

2.4. Distribuição geral das competências na Constituição de 1988 

A repartição de competências, estruturada na Constituição Federal de 1988, 

como muito bem registrado pelo já mencionado professor RAUL MACHADO HORTA60, reflete o 

que denomina de novas tendências do federalismo, sendo visível a influência recebida da 

técnica de repartição de competências da Lei Fundamental da Alemanha de 1949, que o 

Anteprojeto de Constituição Federal da Comissão Afonso Arinos incorporou. 

Em face da riqueza de conteúdo, objetividade e clareza com que o referido 

autor expõe a repartição da competência em nossa Constituição, serão reproduzidas suas 

palavras para dizer que: 

 “a Constituição de 1988, ultrapassando o dualismo dos poderes 
enumerados e dos poderes reservados, poderosa criação do federalismo clássico, 

                                                           
60 HORTA, Raul Machado. As novas tendências do federalismo e seus reflexos a Constituição Brasileira de 

1988. In Revista do legislativo, nº 25, janeiro/março de 1999.  
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acrescentou e desenvolveu, na repartição de competências, a competência comum, 
de caráter cooperativo, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
(art. 23, I a XII) e a competência concorrente, de natureza legislativa, da União, 
dos Estados e do Distrito Federal, nela contemplando, entre outras matérias, o 
direito tributário, o direito financeiro, o direito econômico, o direito urbanístico 
(art. 24, I), orçamento (art. 24, II), responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao 
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico (art. 24, VIII), criação, funcionamento e processo do juizado de 
pequenas causas (art. 24, X), procedimentos em matéria processual (art. 24, XI), 
previdência social, proteção e defesa da saúde (art. 24, XII). No domínio da 
competência legislativa concorrente, a Constituição limitou a competência da 
União ao estabelecimento de ‘normas gerais’ (art. 24, §§ 1º, 2º e 3º). Na linha da 
‘Lei Fundamental’, que admitiu o ingresso dos Estados-membros no domínio da 
competência legislativa exclusiva da Federação (art. 71), a Constituição Federal de 
1988 dispõe que lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre 
‘questões específicas’ de matérias da competência legislativa privativa da União 
(art. 22, parágrafo único), em potencial ampliação da competência legislativa dos 
Estados no condomínio legislativo, que a Constituição implantou na competência 
de legislação concorrente”. 

Neste mesmo sentido, e de uma maneira surpreendentemente concisa, 

leciona JOSÉ AFONSO DA SILVA61, cujas lições não poderiam deixar de ser apresentadas nesta 

oportunidade, mesmo porque, como por ele registrado em nota de rodapé, é de sua autoria o 

“Anteprojeto Afonso”, acolhido pela Constituinte de 1988. Certamente, isso explica a forma 

familiar, precisa e concisa por ele utilizada para expor o sistema complexo de distribuição de 

competências, adotado pela Constituição de 1988, que se segue: 

 “A nossa Constituição adota esse sistema complexo que busca 
realizar o equilíbrio federativo, por meio de uma repartição de competências que se 
fundamenta na técnica da enumeração dos poderes da União (arts. 21 e 22), com 
poderes remanescentes para os Estados (art. 25, § 1º) e poderes definidos 
indicativamente para os Municípios (art. 30), mas combina, com essa reserva de 
campos específicos (nem sempre exclusivos, mas apenas privativos), possibilidades 
de delegação (art. 22, parágrafo único), áreas comuns em que se prevêem atuações 
paralelas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23) e setores 
concorrentes entre União e Estados em que a competência para estabelecer 

                                                           
61 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 1997. pp. 454 

a 455.  
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políticas gerais, diretrizes gerais ou normas gerais cabe à União62, enquanto se 
defere aos Estados e até aos Municípios a competência suplementar63”. 

Por fim, ainda quanto à repartição de competências, é conveniente destacar 

a contribuição de ALEXANDRE DE MORAES64 que, embora na mesma linha do que foi 

apresentado, teve a felicidade de expor tal repartição em duas vertentes (administrativa e 

legislativa), de maneira abrangente e completa, cujo teor parece fundir as competências 

abordadas, nos termos seguintes: 

a) Competência administrativa: 

1) Competência exclusiva, que compreende os poderes enumerados: a) da 

União (CF, art. 21) e dos Municípios (CF, art. 30); e os poderes reservados aos Estados (CF, 

art. 25, § 1º). 2) Competência comum, cumulativa ou paralela da União/Estados/Distrito 

Federal/ Municípios (CF, art. 23). 

b) Competência legislativa: 

1) Competência privativa da União (CF, art.22), que prevê a possibilidade 

de delegação da competência da União para os Estados (CF, art. 22, parágrafo único). 2) 

Competência concorrente da União/Estado/Distrito Federal (CF, art. 24). 3) Competência 

remanescente (reservada) do Estado (CF, art. 25, § 1º). 4) Competência exclusiva do 

Município (CF, art. 30, I). 5) Competência suplementar do Município (CF, art. 30, II). 6) 

Competência reservada do Distrito Federal (CF, art. 32, § 1º). 

2.5. Técnicas de repartição da competência tributária na Constituição de 1988 

A distribuição de competência, como já demonstrado, é um dos suportes 

fundamentais da Federação. Não poderia haver uma efetiva autonomia dos seus entes se um 

ou alguns deles dependessem das receitas de outros. Tal autonomia não se limita à financeira, 

pois a feição extrafiscal da atividade tributária do Estado contemporâneo confere ao titular da 

                                                           
62 “Cf. arts. 21, XIX, XX, XXI; 22, IX, XXI, XXIV e 24, § 1º”. 
63 “Cf. art. 24, §§2º e 3º, e art. 30, II”. 
64 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 11ª ed. São Paulo: Atlas, 2002, pp. 287 a 303.  
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competência tributária um potente instrumento de intervenção nos domínios social, político e 

econômico, a fim de que sejam concretizados, efetivamente, os objetivos fundamentais de sua 

existência que, ao fim, convergem-se ao bem comum muito bem definido pelo PAPA JOÃO 

XXIII65 que “consiste no conjunto de todas as condições da vida social que consintam e 

favoreçam o desenvolvimento integral da personalidade humana” (Encíclica II, 58). 

A principal técnica, utilizada pelo Poder Constituinte para distribuir a 

competência tributária entre os entes da Federação, foi a adotada pela Constituição Indiana, 

na qual, enumeram-se as competências de cada um dos entes da Federação, para depois 

definir as áreas de atuação comum a todos os entes federativos. Daí a rigidez do sistema 

tributário do Brasil, pois as competências tributárias foram exaustivamente delineadas pela 

Constituição. Assim, essa partilha rigorosa da competência tributária possui o caráter de 

rígida. Deverá prevalecer enquanto o texto da Constituição não for modificado. 

Sabe-se que tal rigidez na partilha sofre um pequeno abrandamento, dada a 

existência da competência residual, vale dizer, a atribuição para criar tributos não enumerados 

na Constituição. Enquanto os Estados detêm a competência remanescente ou reservada (art. 

25, § 1º, da CF/88), em matéria geral, a União detém a residual (art. 54, I, e 195, § 4º, ambos 

da CF/88), em se tratando de competência tributária para implementar a instituição de 

tributos. 

A hipótese de incidência tributária é o principal referencial adotado para 

distribuição da competência tributária. Todavia, o Constituinte de 1988 também utilizou as 

causas da instituição dos tributos como critério de repartição de competência, fato verificado 

em relação ao imposto extraordinário (art. 154, II) e aos empréstimos compulsórios (art. 148). 

Percebem-se determinadas áreas exploradas pelos entes federados de modo 

exclusivo (competência exclusiva), e outras áreas em que todos os entes atuam 

concomitantemente (competência comum). 
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Como bem registrado por SACHA CALMON NAVARRO COÊLHO66, no caso 

das taxas e das contribuições de melhoria, a constituição declina “fatos jurígenos genéricos” 

de que deverão servir-se as pessoas políticas para instituí-las mediante lei, razão pela qual 

conclui que, nesses casos, “a competência outorgada pela Constituição às pessoas políticas é 

comum”. Neste particular, é mais adequada a utilização da expressão genericamente comum 

ou nominalmente comum, para denominar as competências dos entes da Federação para 

instituir taxas e contribuições de melhoria, pois, ressalta-se que, em tais tributos de natureza 

vinculada, embora decorrentes de serviços ou obras públicas, os serviços e obras realizados 

por uma entidade da Federação não são os mesmos realizados pelas outras. 

Em verdade, embora em tese seja admissível a possibilidade de 

sobreposição de taxas e contribuições de melhoria, tal sobreposição não se verifica uma vez 

que a competência material ou administrativa que serve de suporte fático hipotético da exação 

de tributos vínculos já está delineada na Constituição. A Carta Constitucional distribui a 

competência para o exercício do poder de polícia, assim como para prestação de serviços 

públicos.. Outrossim, a realização de obras também resulta de certa forma partilhada pela 

Constituição, uma vez que deverão manter afinidade com as competências de que ela investe 

as diversas pessoas de direito público. 

SACHA CALMON NAVARRO COÊLHO67 indica como técnica constitucional de 

repartição, a distribuição de competências “privativa” e comum. Para o autor, no caso da 

competência comum, que comanda a instituição das taxas e das contribuições, a sua adoção 

pode ser feita exatamente porque, sendo os fatos geradores desses tributos, fatos do Estado, 

atuações dele, a competência tributária firma-se na esteira da competência política-

administrativa dos entes dotados de competência tributária. Ou seja, a competência 

administrativa precede à tributária e a determina, ao passo que, no caso dos impostos, será 

preciso anunciá-lo e atribuí-lo “privativamente” a cada pessoa política. Isto porque, nesse 

caso, inexiste atuação estatal à guisa de fato gerador. Pelo fato de os impostos serem tributos 

não-vinculados a uma atuação estatal, fez-se necessário que o constituinte determinasse o fato 

gerador atribuindo competência tributária de modo “privativo”, a cada um dos entes 

                                                           
66 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Comentários à constituição de 1988: sistema tributário. 8ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1999. p. 28. 
67 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Comentários à constituição de 1988: sistema tributário. 8ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1999. pp. 31 e 32. 
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federativos, de maneira a evitar que um invadisse, por inexistência de limites, área de 

competência reservada aos outros. 

Observa-se não ser correta a denominação de competência “privativa”, 

utilizada pelo referido autor, e tantos outros, já que se pressupõe a possibilidade de delegação, 

que não se verifica em se tratando de competência tributária para instituir tributos. Por esta 

razão a competência para instituir impostos é exclusiva e não privativa. Não há competência 

privativa para instituir tributos na Constituição. 

De qualquer sorte, quanto aos tributos vinculados, cujo suporte fático 

hipotético representa uma atuação do Estado, a hipótese de incidência é definida 

genericamente. Este é o caso das taxas e das contribuições de melhoria (art. 145, II e III, da 

CF/88). No que tange aos tributos não-vinculados, como é o caso dos impostos, em que o 

suporte fático hipotético é previsto de modo específico (art. 153, 155 e 156, ambos da CF/88), 

com exceção daqueles com natureza residual ou extraordinária (154, I e II, da CF/88). 

Por outro lado, tendo em vista as atribuições de cada ente da Federação, a 

Constituição atribuiu, além de competências de natureza ordinária e extraordinária, e especial 

e genérica. 

A competência ordinária foi atribuída a todos os entes federativos, pois 

dotados de competência para instituir impostos, taxas e contribuições de melhoria, a fim de 

que sejam custeados os serviços públicos necessários à satisfação das necessidades públicas a 

cargo de cada um deles. 

Em face da posição de destaque da União no federalismo brasileiro, 

atribuiu-se a ela, além das competências ordinárias, um grau elevado de competência 

extraordinária para viabilizar as atribuições de natureza excepcional de sua competência, tais 

como: a defesa da soberania estatal em caso de guerra ou sua iminência, e a realização de 

obras e outros investimentos necessários para fazer frente à ocorrência de uma calamidade 

pública. 

Percebe-se que, enquanto a competência ordinária existe para viabilizar as 

ações corriqueiras dos entes federados, de ocorrência comum e permanente, a competência 
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extraordinária destina-se às ações da União, de ordem excepcional e de ocorrência incomum. 

Tal técnica de repartição de competência revela a supremacia da União em relação aos demais 

entes federativos, na medida em que só a ela foi atribuída competência extraordinária. 

De outro modo, em decorrência da concepção do Estado social, a par das 

competências genéricas, foi se consolidando na Constituição competências especiais 

atribuídas aos entes da Federação, para atender necessidades específicas reclamadas pela 

sociedade, concentrando-se a maior parte delas no discernimento da União.  

Realmente, foi conferida competência à União para instituir contribuições 

sociais a fim de garantir: a) a educação e a seguridade social em suas três áreas de atuação 

(saúde, previdência e assistência social), b) a defesa dos interesses das categorias 

profissionais e econômicas, e c) a necessária intervenção na área econômica e social (arts. 

149, caput, 195, e 212, § 5º, todos da CF/88.). 

Em se tratando de competência especial, os Estados-membros, o Distrito 

Federal e os Municípios, ao lado da União, também poderão instituir contribuições sociais, 

cobradas de seus servidores, para, em benefício destes, custear o sistema de previdência e a 

assistência social (art. 149, § 1º). Tal competência, a exemplo das taxas e contribuições de 

melhoria, pode ser classificada como comum, ou nominalmente comum a todos os entes da 

Federação.  

As técnicas de repartição de competências, utilizadas para a distribuição de 

competências, de um modo geral, foram também adotadas no âmbito da distribuição de 

competências tributárias, daí a existência de competências tributárias enumeradas (comuns ou 

exclusivas) e residual, que é exclusiva da União. Outrossim, tendo em vista as atribuições de 

cada um dos entes da Federação, a Constituição atribuiu competência ordinária, especial e 

genérica a todos eles, com evidente concentração de competência à União, e, somente a ela, 

foi atribuída competência extraordinária. 

2.6. Classificação das competências tributárias legislativas 

Este ponto, ao menos em parte, buscará classificar as competências 

tributárias nos moldes da classificação geral, já abordada anteriormente. 
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Assim, as competências tributárias serão classificadas quanto à extensão, 

que diz respeito à participação de uma ou mais entidades federativas, em comum e exclusiva; 

e quanto à forma, que diz respeito ao processo de sua distribuição, em enumerada e resídual. 

Utilizar-se-á também um critério de classificação de competências 

tributárias ainda não enfocada. O Critério baseia-se na finalidade da competência, ou seja, na 

sua natureza teleológica. A competência pode ser ordinária (atende às necessidades 

permanentes ou comuns) ou extraordinária (atende às necessidades temporárias ou 

excepcionais) e, por outra perspectiva, pode ser especial (atende às necessidades específicas) 

ou genérica (atende às necessidades gerais). 

2.6.1. Quanto à extensão 

Quanto à extensão, ou seja, quanto à participação de uma ou mais entidades 

federativas, a competência tributária para instituir tributos pode ser exclusiva ou comum. 

a) Competência exclusiva 

A competência é exclusiva, quando atribuída a uma entidade com exclusão 

das demais. É o caso das competências que autorizam a instituição dos seguintes tributos 

previstos na Constituição de 1988: 1) dos empréstimos compulsórios previstos no art. 148, 

enumerados a partir das causas de sua instituição (exclusivos da União); 2) das contribuições 

sociais, de intervenção e cooperativas, previstas no art. 149, caput, e art. 195 (exclusivas da 

União); 3) da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública prevista no art. 

149–A (exclusiva dos Municípios e do Distrito Federal); 4) da contribuição sobre o salário 

educação prevista no art. 212, § 5º (exclusiva da União); 5) dos impostos enumerados 

previstos nos arts. 153, 155 e 156 (exclusivos da União, dos Estados e dos Municípios, 

respectivamente, sendo que o Distrito Federal cumula as competências dos Estados e dos 

Municípios); 6) do imposto residual previsto no inciso I do  art. 154 (exclusivos da União). 7) 

do imposto extraordinário previsto no inciso II, do art.154, também enumerado a partir das 

causas de sua instituição (exclusivo da União). 
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Verifica-se que, embora os Municípios e Estados sejam dotados de 

competência exclusiva para instituírem impostos, diante de situações excepcionais, não há 

óbice para que a União faça uso dos fatos econômicos que compõem o âmbito de incidência 

de tais impostos. Isso porque a Constituição atribui competência à União para instituir 

imposto extraordinário no caso de guerra, e empréstimo compulsório extraordinário no caso 

de guerra ou de calamidade pública, previstos nos arts. 145, II, e 148, I, da Constituição, 

dentro do campo de incidência dos tributos tidos como exclusivos dos Estados e Municípios. 

Tal posição também encontra fundamento na expressão “compreendidos ou não em sua 

competência tributária” inserida no teor do art. 154, II, da CF/88, dentre outros argumentos, 

como adiante melhor será demonstrado. É que as causas de instituição de tais tributos 

justificam tal peculiaridade. 

b) Competência comum 

A competência é comum ou paralela, quando atribuída a todos os entes da 

Federação, como é o caso daquelas outorgadas para instituir os seguintes tributos previstos na 

Constituição Federal: 1) taxas previstas no art. 145, II, em razão do exercício de poder de 

polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, 

prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; 2) contribuições de melhoria, prevista 

no art. 145, III, decorrente da valorização de imóveis, havida em razão de obras públicas, e 3) 

da contribuição social cobrada de servidores públicos, para o custeio, em benefício destes, 

de sistemas de previdência e assistência social, prevista no art. 149, § 1º. 

Tais tributos são, a rigor, nominalmente ou genericamente comuns, já que as 

obras e serviços públicos promovidos por um ente da Federação, não são os mesmos 

executados pelos demais. Do mesmo modo, cada ente da Federação institui a contribuição 

social acima referida para custear a previdência e a assistência social de seus respectivos 

servidores. 

Atestam-se a isso alguns exemplos registrados por SACHA CALMON 

NAVARRO COÊLHO68 ao esclarecerem que a competência para instituir taxas e contribuições 

de melhoria não provoca conflitos entre as pessoas políticas. Assim, quem deseja viajar e 
                                                           

68 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Comentários à constituição de 1988: sistema tributário. 8ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1999, p.32.  
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necessita de passaporte dirige-se à Polícia  de Estrangeiros, órgão da Polícia Federal. Pela 

concessão do passaporte, pode a União cobrar uma taxa de expediente. Estados e Municípios 

não poderiam fazê-lo, pois não são competentes para tal ato administrativo (poder de polícia), 

concessivo de passaporte. Mas, se alguém desejar construir uma casa é a Prefeitura de sua 

municipalidade que lhe concederá a devida licença se, para o alvará, atender o interessado aos 

requisitos necessários. A União Federal e os Estados não detêm o poder de polícia para o 

licenciamento de construções e, pois, não poderão instituir taxas de tal ato. No caso de o 

cidadão desejar possuir porte de armas, será o Estado-Membro, pela sua polícia, que apreciará 

a conveniência e a oportunidade de outorgá-lo ao cidadão requerente. O Município e a União 

não são administrativamente competentes para tanto. 

O referido autor afirma que na hipótese de contribuição de melhoria ocorre 

o mesmo. “Sendo o seu fato gerador genérico a ‘realização de uma obra pública’ em benefício 

de um imóvel de propriedade do contribuinte, haverá de cobrar a contribuição a pessoa 

política que tiver realizado a obra pública beneficiadora”. 

Ainda que bastante elucidativa, a lição acima registrada merece reparos no 

sentido de que o fato gerador é sempre concreto e específico, eis que genérica é a hipótese de 

incidência. 

Ainda acerca das taxas e contribuições de melhoria, convém citar a 

interessante lição de JOSÉ AFONSO DA SILVA69. Para o referido autor, as taxas e contribuições 

de melhoria são tributos nominalmente comuns. Quanto às taxas, o autor afirma que, se elas 

são um tributo comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, “deve-se ter isso do 

ponto de vista nominal, porque, embora seja certo que assim se chama o tributo com fatos 

geradores semelhantes, ele deixa de ser comum, para se tornar privativo, na medida em que 

incide sobre exercício de poder de polícia e prestação de serviços que são próprios e 

privativos de cada uma daquelas entidades tributantes”. Ao referir-se às contribuições de 

melhoria acrescenta que é “igualmente considerada tributo comum, mas também esta se torna 

privativa na medida que cada entidade tributante só poderá lançá-la sobre imóveis valorizados 

por suas próprias obras”. 

                                                           
69 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 660.  
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Embora mereça elogio a observação acima, não há como aceitar a tese de 

que a taxa e a contribuição de melhoria deixem de ser comuns para se tornarem privativa, 

sendo correta a observação de que se trata de tributo nominalmente comum. É que tal posição 

parece tomar como referência para a classificação de competências quanto à extensão 

(exclusivos e comuns) o fato gerador da obrigação tributária, ou seja, a situação de fato capaz 

de gerar a obrigação de pagar-se o tributo, que, em sendo uma atuação estatal decorrente do 

exercício de competência administrativa, sempre será específica e diferente de outras já 

implementadas ou á serem realizadas. Todavia, o correto referencial a ser adotado diz respeito 

à hipótese de incidência, que se apresenta de modo genérico. Por outro lado a lição acima 

apresentada parece não considerar de modo destacado a competência legislativa tributária da 

competência administrativa cujo exercício autoriza e determina o exercício da competência 

tributária legislativa, a fim de que sejam instituídas as taxas e as contribuições de melhoria. 

Ademais, como já ressaltado, não há por que se falar em competência 

tributária privativa, já que esta pressupõe possibilidade de delegação, ação impossível em 

relação às competências tributárias. 

Tais observações, todavia, deixam claro que as competências tributárias 

comuns, tanto para instituir taxas e contribuições de melhoria, quanto para instituir 

contribuições sociais, cobradas de servidores públicos para seu custeio e em benefício deles, 

de sistemas de previdência e assistência social, são, a rigor, genericamente ou nominalmente  

comuns, dado o caráter genérico das hipóteses de incidência dos referidos tributos. 

2.6.2. Quanto à forma 

Quanto à forma, ou seja, quanto ao processo de distribuição das 

competências tributárias, elas podem ser enumeradas, reservadas ou residuais. 

a) Competência enumerada  

Denomina-se enumerada ou expressa a competência estabelecida 

explicitamente pela Constituição Federal de 1988 a cada ente federativo, seja definindo as 

hipóteses de incidência tributária, seja apontando as causas motivadoras de seu exercício. São 
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enumeradas as competências para que sejam instituídos os seguintes tributos: 1) os impostos 

enumerados previstos nos arts. 153, 155 e 156 (exclusivos da União, dos Estados-membros e 

dos Municípios, respectivamente, sendo que o Distrito Federal cumula a competência dos 

Estados e Município); 2) os empréstimos compulsórios previstos no art. 148, incisos I e II, de 

natureza extraordinária e especial (exclusivos da União); 3) as contribuições previstas nos 

arts. 149. caput,  e 195 (exclusivas da União); 4) as contribuições sociais comuns, previstas 

no § 1º do art. 149, da CF/88, a serem instituídas por todos os entes da Federação, cobradas 

de seus servidores para, em benefício destes, custear o sistema de previdência e assistência 

social (comum de todos os entes da Federação); 5) a contribuição para o custeio de serviço 

de iluminação pública prevista no e art. 149-A (exclusiva dos Municípios e do Distrito 

Federal; 6) a contribuição sobre o salário-educação prevista no art. 212, § 5º (exclusiva da 

União); 7) o imposto extraordinário, previstos no art. 154, II, (exclusivo da União); e 8) taxa 

e contribuição de melhoria previstos no art. 145, II e III (comuns a todos os entes da 

Federação). 

A enumeração da competência para instituir empréstimo compulsório (art. 

148 da CF/88) e imposto extraordinário (art. 154, II, da CF/88) deu-se pela definição das 

causas de sua instituição e não das hipóteses de incidência. 

O imposto extraordinário, além de poder incidir sobre situações já definidas 

na Constituição, também pode recair sobre situações nela não enumeradas, a exemplo do 

imposto residual (art. 154, I). É que a Constituição não definiu a hipótese de incidência de tal 

tributo de modo explícito. Preferiu estabelecer as condições para sua instituição bem como a 

destinação dos recursos dele decorrentes. 

Tal conclusão encontra fundamento na expressão “compreendidos ou não 

em sua competência tributária”, inserida no teor do art. 154, II, da CF/88, que assim dispõe: 

“Art. 154. A União poderá instituir: 

I – (...); 

II – na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, 
compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos, 
gradativamente, cessadas as causas de sua criação”. 
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De fatal, a expressão “compreendidos ou não em sua competência”, contida 

no artigo acima transcrito quer dizer que o imposto extraordinário de guerra poderá tomar 

qualquer fato econômico, incluído ou não na competência da União, dos Estados e dos 

Municípios.  

Sobre o assunto muito bem se pronuncia ALIOMAR BALEEIRO70: “a CF de 

1946 insinuava que os impostos de guerra deveriam ser decretados somente dentro do campo 

da competência residual... Mas a CF de 1969, na cláusula ‘compreendidos ou não na sua 

competência tributária’, visa a permitir que a União decrete, como tributo extraordinário de 

guerra, qualquer dos impostos estaduais ou municipais”. Assim, com o advento da 

Constituição Federal de 1969, os impostos extraordinários mantiveram-se, podendo ser 

instituídos dentro do campo de incidência residual (o que não transformou tal competência em 

residual, eis que enumerada por meio da definição das causas específicas de sua instituição) e 

passaram a poder ser instituídos em campos de incidência de impostos estaduais e municipais 

(situação em que o imposto extraordinário incide sobre situações hipotéticas já enumeradas na 

Constituição). A cláusula a que se refere o referido autor foi mantida na Constituição Federal 

de 1988, como acima transcrita. 

Não há dúvida, de que o imposto extraordinário pode incidir no campo de 

competência residual e nos fatos econômicos já enumerados na Constituição, inclusive, 

naqueles, inicialmente exclusivos dos impostos estaduais e municipais, caso em que o 

exercício da competência extraordinária da União atuaria no mesmo espaço reservado ao 

exercício das competências dos Estados, Distrito Federal e Municípios, concomitantemente; 

Em tese, isso coloca o âmbito de incidência dos tributos exclusivos dos Estados e Municípios 

como de utilização comum com a União. 

Quanto à competência extraordinária para instituir empréstimo compulsório, 

no caso de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência (art. 148, I, da CF/88), 

também verifica-se a possibilidade de a União, única detentora da competência 

extraordinária, utilizar fatos econômicos, inicialmente reservados ao âmbito de incidência dos 

demais tributos previstos na Constituição, sejam eles de sua competência sejam da 

competência dos demais entes da Federação. 
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Todavia, no que se refere ao empréstimo compulsório no caso de 

investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional (art. 148, II, da 

CF/88), além de estar sujeito ao princípio da anterioridade, só poderá incidir sobre situações 

reservadas ao âmbito de incidência tributária exclusiva da União. 

Jamais a instituição do empréstimo compulsório poderá incidir sobre o 

campo de competência residual. Embora a enumeração da competência para implementar a 

instituição de empréstimo compulsório tenha-se dado pela definição das causas exigidas pelo 

seu exercício, e não pela enumeração das situações hipotéticas sobre as quais deve atuar, 

registra-se que a hipótese de incidência dos empréstimos compulsórios, a ser definida na lei 

complementar que levar a efeito sua instituição, deverá eleger um fato econômico já 

enumerado na Constituição, mesmo porque o âmbito de competência residual foi reservado 

aos tributos definidos no art. 154, da Constituição. 

Assim, a hipótese de incidência do empréstimo compulsório poderá ou não 

incidir sobre situações inicialmente reservadas ao âmbito de incidência tributária exclusiva 

dos Estados e Municípios, a depender da finalidade de sua instituição. No caso de ser criado 

para fazer frente a investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional 

(art. 148, II, da CF/88), o empréstimo compulsório deverá ter como hipótese de incidência um 

fato econômico da competência enumerada e exclusiva da União. Todavia, no caso de ser 

instituído para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de 

guerra externa ou sua iminência (art. 148, II, da CF/88, que trata da competência 

extraordinária da União) o empréstimo compulsório, a exemplo do ocorrido com o imposto 

extraordinário, poderá ter como hipótese de incidência um fato econômico, inicialmente 

exclusivo ao exercício da competência tributária dos outros entes da Federação, mas, ao 

contrário do imposto extraordinário (art. 154, II, da CF/88), não poderá recair no campo de 

incidência residual. 

Tal conclusão, além de considerar o caráter excepcional que marca os 

tributos extraordinários, que também se aplica ao empréstimo compulsório extraordinário 

previsto no art. 148, inciso I, da CF/88, é reforçada pelo fato de a Assembléia Constituinte de 

1988 ter pensado em repartir competências para instituir os empréstimos compulsórios à 
                                                                                                                                                                                     

70 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. Atualizada por Misabel Abreu Machado Derzi. 11ª ed.. 
Rio de Janeiro: Forense, 1999,, p. 537.  
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União, aos Estados e ao Distrito Federal, desde que tais entes tomassem por base fatos 

geradores, compreendidos na sua competência tributária, salvo se instituídos no caso de 

guerra externa ou de sua iminência.  

Com efeito, SACHA CALMON NAVARRO COÊLHO71 revela qual foi o texto do 

projeto de Constituição “A” da Comissão de Sistematização, que assim dispunha: 

Art. 175. A União, os Estados e o Distrito Federal poderão instituir empréstimos 
compulsórios para atender a despesas extraordinárias por calamidade pública. 

§ 1º A União poderá, ainda, instituir empréstimos compulsórios nos seguintes 
casos: 

I – investimento público de relevante interesse nacional, observado o disposto no 
artigo 177, III, “b”; 

II – guerra externa ou sua iminência. 

§ 2º Os empréstimos compulsórios, exceto aqueles instituídos com base no inciso II 
do parágrafo anterior: 

I – somente poderão tomar por base fatos geradores compreendidos na 
competência tributária da pessoa jurídica que a instituir; 

II – dependerão de lei aprovada pela maioria absoluta do Congresso Nacional ou 
das Assembléias legislativas, que respeitará o disposto no artigo 177, III, “a” 

Entretanto não foi essa a opção acolhida na Constituição de 1988. Atribuiu-

se somente à União a competência de instituir empréstimo compulsório, tomando-se por base 

fatos geradores compreendidos na competência enumerada pela Constituição, que pode ser 

exclusivos da União, no caso do empréstimo compulsório previsto no art. 148, II, ou não 

exclusivos da União, no caso do empréstimo compulsório previsto no art. 148, I, consoante se  

registrou. 

O art. 148 da CF/88, que trata do empréstimo compulsório, restou assim 

editado: 

“Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos 
compulsórios: 

I – para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, 

                                                           
71 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Comentários à constituição de 1988. 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, 

p. 99.  
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de guerra externa ou sua iminência; 

II – no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse 
nacional, observado o disposto o art. 150, III, b. 

Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo 
compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição”. 

Ademais, segundo a doutrina prevalente, os empréstimos compulsórios 

podem-se apresentar como impostos ou taxas, dependendo da materialidade de seu fato 

gerador. 

Por fim, no que tange à competência tributária enumerada para instituir 

taxas e contribuições de melhoria, cumpre fazer-se uma observação, tendo em vista o fato de 

não ser possível obter-se uma perfeita compreensão da distribuição das competências para a 

instituição de tais tributos, sem conhecer-se a distribuição das competências administrativas 

ou materiais dos entes da Federação. É que tanto as taxas como as contribuições de melhoria 

decorrem do exercício da competência de natureza material ou administrativa enumerada ou 

reservada, daí serem tributos vinculados. Assim, embora a competência tributária legislativa 

de  instituírem-se taxas e contribuições de melhoria apresente-se de forma enumerada no art. 

145 da CF/88, sua hipótese de incidência, relativa ao exercício da competência administrativa 

dos entes da Federação, pode apresentar-se de forma enumerada ou reservada. Isto porque a 

Constituição adota um sistema complexo em busca de realizar o equilíbrio federativo, por 

meio de uma repartição de competências que se fundamenta na técnica da enumeração dos 

poderes da União (arts. 21 e 22), com poderes remanescentes para os Estados (art. 25, § 1º) e 

poderes definidos indicativamente para os Municípios (art. 30). 

b) Competência residual 

É bom ressaltar que alguns doutrinadores não fazem distinção entre 

competência residual e reservada. Aqui, está sendo feita para haver coerência com o exposto 

quando se tratou das técnicas de distribuição e da classificação geral das competências, em 

que tal distinção foi considerada. É que a competência reservada ou remanescente diz respeito 

àquela que sobra a uma entidade, após a enumeração da competência de outra. 
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A competência residual, como na reservada, compreende toda matéria não 

expressamente incluída numa enumeração. Difere-se da reservada apenas por referir-se ao 

resíduo verificado após a enumeração das competências de todos os entes federados. É o que 

ocorre com as competências atribuídas exclusivamente à União para instituir os seguintes 

tributos: 1) imposto residual previsto no art. 154, I, da Constituição, e 2) contribuição social 

residual prevista no art. 195, § 4º, da Constituição. 

Alguns autores entendem que, no âmbito tributário, é residual a 

competência dos Estados para instituir taxas e contribuição de melhoria, em face do disposto 

no art. 145, II e III c/c art. 25, § 1º, ambos da Constituição. 

Nesse sentido, cumpre enfatizar a lição de HUGO DE BRITO MACHADO72, in 

verbis: 

 “É importante observar que enquanto a competência residual, 
em matéria de impostos, pertence à União Federal (CF. art. 154, item I), em se 
tratando de taxas, essa competência residual é dos Estados, pois a estes, de acordo 
com o art. 25, § 1º, da Constituição Federal, são conferidas as competências que 
não lhes sejam vedadas pela própria Constituição. Aos Estados são conferidas, 
assim, atribuições residuais. A elas corresponde a competência residual para o 
desempenho de atividades e, em decorrência, para a instituição de taxas a estas 
vinculadas”. 

No mesmo sentido, posiciona-se YOSHIAK ICHIHARA73 que, embora também 

não faça distinção entre competência residual e reservada, tampouco se refere àquela 

competência residual para instituir contribuições sociais (art. 195, § 4º, da CF/88), afina-se 

com a posição acima apresentada quando faz a seguinte afirmação: “Na distribuição das 

competências tributárias, no que se refere aos impostos, o exercício da competência residual 

cabe à União (art. 154, I, da CF) e quanto às taxas e contribuição de melhoria, a competência 

residual cabe aos Estados-membros (art. 25, § 1º, da CF)”. 

Não merece prosperar tal entendimento no sentido de que os Estados-

membros são dotados de competência residual para instituir taxas e contribuições de 

melhoria. A rigor, tais entes possuem competência reservada para exercerem competência 
                                                           

72 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 19ª ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 368. 
73 ICHIHARA, Yoshiaki. Direito tributário. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 1999, p. 64.  
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administrativa, a qual, por sua vez, compõe a hipótese de incidência da competência 

legislativa tributária enumerada nos incisos II e III do art. 145 da Constituição, para instituir 

taxas e contribuição de melhoria, sempre vinculados a determinadas atuações do Estado.  

Parece que os autores acima não levam em consideração a distinção entre 

competência legislativa e administrativa. Daí a confusão.  

O certo é que, em relação às competências administrativas, enumeraram-se 

as competências da União (arts. 21), ficando a competência remanescente reservada aos 

Estados (art. 25, § 1º) e aos Municípios, de forma indicativa (art. 30). Todavia, no que diz 

respeito à competência tributária legislativa, somente a União possui competência residual. 

2.6.3. Quanto à finalidade 

Por fim, quanto à finalidade ou à natureza teleológica, as competências 

tributárias classificam-se em: ordinária ou extraordinária, se para suprir as necessidades 

comuns ou excepcionais, respectivamente; e especial ou genérica, se para atender às 

necessidades publicas determinadas ou indeterminadas, respectivamente.  

Há que se lembrar de que a competência especial se apresenta 

concomitantemente ora como ordinária, ora como extraordinária, a depender da finalidade 

do seu exercício, se de natureza comum ou permanente, ou, se de caráter temporário ou 

excepcional. Via-de-regra, em tese, o mesmo se verifica em relação à competência genérica, 

voltada para atender às necessidades públicas indeterminadas, embora o sistema 

constitucional tributário brasileiro, ao menos expressamente, somente preveja competências 

extraordinárias para a implementação de tributos com finalidades específicas ou 

determinadas. 

Assim, em regra, a competência genérica apenas pode ser ordinária, pois 

neste sistema tributário, a competência extraordinária para implementar a instituição de 

tributos, ao menos de modo expresso, só existe para suprir necessidades públicas específicas e 

determinadas. A única exceção que viabiliza a instituição de tributo extraordinário (para 

suprir necessidade temporária e excepcional) e concomitantemente genérico (para suprir 

 



 62

necessidades indeterminadas ou não específicas) decorre do exercício da competência 

residual,  prevista no art. 154, I, da CF/88, mediante lei complementar. Na verdade, não há 

vedação explícita para que a União, no exercício de tal competência, implemente a instituição 

de tributos temporários (extraordinário) para custear necessidades públicas estatais gerais ou 

não determinadas (genérico), embora se reconheça que uma eventual instituição de tributo 

extraordinário pelo exercício da competência residual, em regra, deverá voltar-se para a 

satisfação de necessidades específicas ou determinadas. 

a) Competência ordinária e extraordinária 

1) Competência ordinária. A competência ordinária é utilizada para instituir 

tributos permanentes, freqüentes e habituais, seja para custear os serviços públicos 

necessários à satisfação das necessidades públicas gerais ou específicas, seja para viabilizar a 

intervenção do Estado nos domínios econômico, social e político. Os tributos implementados 

pelo exercício da competência ordinária têm caráter ordinário e tendem a permanecer por 

tempo indeterminado. São eles: 1.1) impostos ordinários, previstos nos artigos 153, 155, 156, 

da CF/88 (de competência genérica, enumerada e exclusiva da União, dos Estados e dos 

Municípios, respectivamente); 1.2) imposto residual, previsto no art. 154, I, da CF/88, quando 

instituído para suprir necessidades comuns e permanentes (de competência genérica, residual 

e exclusiva da União); 1.3) taxas e contribuições de melhoria, previstas no art. 145, II e III 

(de competência especial, enumerada e comum de todos os entes da Federação), 1.4) 

contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, prevista no art. 149-A (de 

competência especial, enumerada e exclusiva dos Municípios e do Distrito Federal); 1.5) 

contribuições de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias 

profissionais, previstas no art. 149, caput, da CF/88 (de competência especial, enumerada e 

exclusiva da União); 1.6) contribuições sociais, previstas no art. 195, da CF/88 (de 

competência especial, enumerada e exclusiva da União); 1.7) contribuição social residual, a 

ser instituída por força do § 4º, do art. 195, da CF/88, para suprir necessidades de caráter 

ordinário e permanente (de competência especial, residual e exclusiva da União); 1.8) 

contribuições sociais comuns, previstas no § 1º do art. 149, da CF/88, a serem instituídas por 

todos entes da Federação, cobradas de seus servidores para, em benefício destes, custear o 

sistema de previdência e assistência social (de competência especial, enumerada e comum de 
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todos os entes do Estado); e, por fim 1.9) contribuição social do salário-educação, prevista 

no art. 212, § 5ª, da CF/88 (de competência especial, enumerada e exclusiva da União). 

O imposto residual, previsto no art. 154, I, da CF/88, bem como a 

contribuição residual, prevista no art. 195, § 4º, da Constituição, podem se apresentar como 

tributos ordinários ou extraordinários, dependendo da finalidade de sua instituição. Se forem 

instituídos para atender às necessidades básicas, comuns e periódicas do Estado, tratar-se-á de 

tributos ordinários decorrentes do exercício de competência ordinária. Se suprirem 

necessidades excepcionais, temporárias ou passageiras, tratar-se-á de tributos extraordinários 

decorrentes do exercício de competência extraordinária. 

Por outro lado, tendo em conta as características do sistema tributário em 

vigor, o imposto residual sempre se apresentará como tributo genérico e contributivo, 

destinado a suprir necessidades públicas não determinadas. Já a contribuição residual sempre 

será especial, por só poder ser instituída para atender à específica finalidade de garantir a 

manutenção e a expansão da seguridade social. 

Tal conclusão é facilmente percebida pela leitura dos arts. 154, I, e 195, § 4º 

da Constituição Federal. 

A inserção das diversas espécies de contribuições, dentre os tributos 

ordinários, não retira a natureza especial de tais tributos, tendo em vista a finalidade 

específica dos recursos deles decorrentes. 

O mesmo se diga em relação aos tributos vinculados (taxas e contribuição 

de melhoria) que, por terem finalidades específicas voltadas para o contribuinte, a doutrina os 

classifica como tributos retributivos, já que a atuação estatal, que configura a hipótese de 

incidência tributária deles constitui-se em uma atuação estatal a ser retribuída pelos 

contribuintes, com o pagamento de tributos. 

Com esta base, RICARDO LOBO TORRES74 distingue os tributos quanto ao 

fundamento em contributivos e retributivos nestes termos: “tributo contributivo é o que 

                                                           
74 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. 9ª ed. Rio de Janeiro. São Paulo: Renovar, 

2002, p. 335. 
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encontra a sua justificativa primordial na capacidade contributiva (imposto); quando se basear 

no princípio custo/benefício ou da equivalência, como acontece com as taxas e as 

contribuições, classificar-se-á como tributo comutativo ou retributivo”. 

2) Competência extraordinária. A competência extraordinária, por sua vez, 

é utilizada para instituir tributos excepcionais, não rotineiros, que tendem a ser extintos 

quando cessada a causa de sua criação, como a calamidade pública, a guerra ou sua 

iminência. Tal competência só se exercerá em determinadas circunstâncias excepcionais e 

singulares, e dela podem surgir os seguintes tributos: 2.1) o imposto extraordinário, previsto 

no art. 154, II, da CF/88 (de competência especial, enumerada e exclusiva da União); 2.2) o 

imposto residual, previsto no art. 154, I, da CF/88, quando instituído para atender às 

necessidades excepcionais e temporárias (de competência genérica, residual e exclusiva da 

União); 2.3) os empréstimos compulsórios, previstos no art. 148, I e II, da CF/88 (de 

competência especial, enumerada e exclusiva da União); 2.4) a contribuição social residual, a 

ser instituída por força do § 4º, do art. 195, da CF/88, para suprir necessidades de caráter 

extraordinário e temporário (de competência especial, residual e exclusiva da União).  

Acerca dos tributos em comento, deve-se registrar a lição de LUIZ EMYGDIO 

F. DA ROSA JR.75, que distingue impostos ordinários de extraordinários. Tal diferenciação, 

mutatis mutandis, distingue também a competência ordinária da extraordinária, além de 

registrar que o empréstimo compulsório também pode ser utilizado para atender às 

necessidades extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua 

iminência (art. 148, I, da CF/88). Segundo o autor, o imposto ordinário “é aquele que integra 

de forma permanente o sistema tributário, sendo previsto normalmente na lei orçamentária, 

constituindo-se numa fonte ordinária, periódica e constante de recursos para o Estado, como 

ocorre em regra com qualquer tributo”. Ao passo que, imposto extraordinário ‘é aquele que 

não integra permanentemente o sistema tributário, não é previsto na lei orçamentária, 

constituindo-se uma fonte eventual, esporádica e transitória de recursos, pelo que os Estado 

não conta com ele em sua programação financeira”. Dessa forma, o imposto extraordinário 

“visa apenas a atender a uma necessidade momentânea, acidental e emergencial, como o 

imposto lançado pela União na iminência ou no caso de guerra externa”, devendo ser 

                                                           
75 ROSA JÚNIOR, Luiz Emygdio F. da. Manual de direito financeiro & direito tributário. 16ª ed. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2002. pp. 357 e 358.  
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suprimido quando cessadas as causas de sua criação (CF, art. 154, II e CTN, art. 76). O 

empréstimo compulsório também pode ser instituído para atender às despesas extraordinárias, 

decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência (CF, art. 148). 

Não só o empréstimo compulsório, previsto no inciso I do art. 148, da 

CF/88, deve ser classificado como tributo extraordinário. Não há dúvida de que o empréstimo 

previsto no inciso II, do referido artigo, a ser instituído no caso de investimento público de 

caráter urgente e de relevante interesse nacional, também reúne as características necessárias 

para ser classificado como tributo extraordinário. Aliás, dada a própria natureza do 

empréstimo compulsório, sua instituição inexoravelmente deve decorrer do exercício de 

competência extraordinária da União. Ora, se empréstimo, ainda que compulsório, não é 

viável  sua permanência em definitivo, mas apenas temporária. 

Dada a finalidade específica dos tributos extraordinários, lembra-se de que 

tais tributos quase sempre terão natureza especial, por serem destinados à supressão de 

necessidades específicas, com ressalva de eventual tributo decorrente da competência 

residual, prevista no art. 154, I, da CF/88, pois não há vedação explícita para que a União, no 

exercício de tal competência, institua tributos extraordinários (temporários) para custear 

necessidades públicas estatais não específicas, desde que por meio de lei complementar. 

b) Competência especial e genérica 

1) Competência especial. A competência especial fornece ao Estado os 

meios necessários à concretização de suas atribuições específicas e previamente 

determinadas. Os tributos dela decorrentes são destinados à manutenção da assistência, da 

previdência, da saúde, da educação e dos investimentos públicos de interesse nacional 

extraordinários, sobretudo para eliminar as desigualdades sociais e regionais e garantir o 

desenvolvimento nacional, além de viabilizar a intervenção no domínio econômico e garantir 

o interesse das categorias profissionais e econômicas. São eles: 1.1) as contribuições sociais 

de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais e 

econômicas, previstas no art. 149, caput, e 195, da CF/88 (de competência ordinária, 

enumerada e exclusiva da União); 1.2) a contribuição para o custeio do serviço de 

iluminação pública prevista no art. 149-A (de competência ordinária, enumerada e exclusiva 

dos Municípios e do Distrito Federal); 1.3) as contribuições sociais previstas no § 1º do art. 
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149, da CF/88, a serem instituídas por todos entes da Federação, cobradas de seus servidores 

para, em benefício destes, custear o sistema de previdência e assistência social (de 

competência enumerada, ordinária e comum); 1.4) a contribuição social do salário-educação, 

prevista no art. 212, § 5ª, da CF/88 (de competência ordinária, enumerada e exclusiva da 

União). 1.5) as taxas e contribuições de melhoria, previstas no art. 145, II e III (de 

competência enumerada, ordinária e comum); 1.7) a contribuição social residual, a ser 

instituída por força do § 4º, do art. 195, da CF/88 (de competência ordinária ou extraordinária, 

residual e exclusiva da União), só podendo ser instituída para suprir a específica necessidade 

de custear a seguridade social; 1.8) os empréstimos compulsórios, previstos no art. 148, I e II, 

da CF/88 (de competência extraordinária, enumerada e exclusiva da União); 1.9) o imposto 

extraordinário, previsto no art. 154, II, da CF/88 (de competência extraordinária, enumerada 

ou residual e exclusiva da União). 

A origem da competência especial parece estar relacionada à ideologia 

social do Estado, configurada principalmente após as duas grandes guerras mundiais, no 

século passado, a fim de garantir a satisfação dos denominados direitos de segunda 

geração76. 

Assim sendo, essa competência marca, ainda mais, o caráter rígido do 

sistema constitucional tributário, assim como a preocupação do Constituinte pela satisfação 

de diversos direitos sociais a serem custeados pelas receitas dos respectivos tributos especiais, 

cuja instituição mais do que obrigatória, é imprescindível para satisfação de inúmeros deveres 

do Estado para com os cidadãos. 

Por fim, cumpre ressaltar que, enquanto a contribuição residual, a exemplo 

das demais contribuições sociais, destina-se a suprir necessidades públicas específicas para 

custear a seguridade social; o imposto residual, a exemplo dos impostos ordinários de 

competência da União, destina-se a suprir necessidades públicas de ordem geral. Afora a 

finalidade extrafiscal que ambos podem assumir, como qualquer tributo, em menor ou maior 

grau. 

                                                           
76 Tais direitos dizem respeito às prestações positivas do Estado Social como: educação, saúde, previdência e 

assistência social, moradia, etc.  
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2) Competência genérica. A competência genérica, por sua vez, foi 

idealizada para viabilizar o custeio das demais necessidades públicas não amparadas pelos 

tributos especiais, ou para completar o custeio de atuações estatais específicas. Em 

decorrência do exercício de tal competência genérica, deve-se implementar a instituição dos 

seguintes tributos: 2.1) impostos ordinários, previstos nos artigos 153, 155, 156, da CF/88 (de 

competência ordinária, enumerada e exclusiva da União, dos Estados e dos Municípios, 

respectivamente); 2.2) imposto residual, previsto no art. 154, I, da CF/88 (de competência 

ordinária ou extraordinária, residual e exclusiva da União), somente instituído para suprir 

necessidades de caráter geral. 

2.7. Da distribuição da competência tributária na Constituição de 1988 

2.7.1 Competência comum a todos os entes da Federação 

A competência é comum, cumulativa ou paralela, quando atribuída, 

concomitantemente a todos os entes da Federação. É o que se verifica em relação à 

competência para instituir os seguintes tributos: 1) taxas previstas no art. 145, II, da CF/88, 

em razão do exercício de poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços 

públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, 2) 

contribuições de melhoria, previstas no art. 145, III, da CF/88, decorrentes da valorização de 

imóveis, havida em razão de obras públicas, e 3) contribuições sociais cobradas de servidores 

públicos, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social, 

previstas no art. 149, § 1º, da CF/88. 

A taxa, como bem definido por ALIOMAR BALEEIRO77, “é o tributo cobrado 

de alguém que se utiliza de serviço público especial e divisível, de caráter administrativo ou 

jurisdicional, ou tem à sua disposição, e ainda quando provoca em seu benefício, ou por ato 

seu, despesa especial dos cofres públicos”. 

A exemplo da contribuição de melhoria, a taxa é um tributo vinculado já 

que sua hipótese de sua incidência deve depender de uma atividade estatal específica relativa 
                                                           

77 BAEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. Atualizada por Dejalma de Campos. 15ª ed. Rio 
de Janeiro : Forense, 1998 p. 243.  
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ao contribuinte, ou seja, de uma ação estatal que possibilite ao contribuinte o gozo 

individualizado de serviço público. É também tributo retributivo porque se baseia no 

princípio do custo/benefício já que a prestação do serviço público deve buscar corresponder à 

remuneração equivalente.. 

A atuação estatal, que configura a hipótese de incidência da taxa, pode ser a 

prestação de um serviço público específico e divisível, ainda que apenas colocado à 

disposição do contribuinte, ou a realização do exercício do poder de polícia - atividade da 

administração pública - que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula 

a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público concorrente à segurança, 

à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de 

atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à 

tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais (art.78 do CTN). 

Deste modo, existem duas espécies de taxas, uma que incide sobre os 

serviços prestados ou colocados à disposição do contribuinte pelo Estado; e outra que incide 

sobre o exercício do poder de polícia por ele exercido. 

A contribuição de melhoria é tributo exigido em razão da valorização da 

propriedade imóvel em decorrência de obras públicas. A exemplo das taxas, a exigência da 

contribuição de melhoria vincula-se à atuação estatal (construção de obra que valorize o 

imóvel do contribuinte). Entretanto, o valor individual da contribuição de melhoria não pode 

ultrapassar o valor da valorização havida ao imóvel particular, tampouco o valor global da 

referida contribuição não pode ultrapassar o valor do custo da obra realizada pelo ente 

federativo. 

Veja-se o disposto no art. 145, da Constituição: 

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir 
os seguintes tributos: 

I – impostos; 

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; 

III – contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 
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A competência administrativa ou material dos entes da Federação, cujo 

exercício dá lugar à instituição dos tributos vinculados, está definida nos artigos 21 e 23, 

dentre outros, ambos da Constituição Federal, sendo que as do art. 23, é comum a todos os 

entes da Federação, que assim dispõe: 

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: 

I – zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e 
conservar o patrimônio público; 

II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas 
portadoras de deficiência; 

III – proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e 
cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 

IV – impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de 
outros bens de valor histórico, artístico ou cultural; 

V – proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência; 

VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 

VII – preservar as florestas, a fauna e a flora; 

VIII – fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar; 

IX – promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições 
habitacionais e de saneamento básico; 

X – combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a 
integração social dos setores desfavorecidos; 

XI – registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e 
exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios; 

XII – estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. 

Parágrafo único. Lei complementar fixará normas para a cooperação entre a 
União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio 
do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional”. 

Assim, compete à União, ao lado dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, instituir taxas e contribuição de melhoria, previstas no art. 145, II e III, da 

Constituição, seja em decorrência do exercício do poder de polícia, da prestação, efetiva ou 

potencial, de serviço público, seja quando da realização de obra pública decorrer valorização 

de imóvel particular. 
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Também é comum a todos os entes da Federação a competência para 

instituir contribuição social, prevista no § 1º do art. 149, CF/88, que assim dispõe: 

“Art. 149. (...) 

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, 
cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de 
previdência e assistência social”. 

Ademais, nos termos do sistema tributário brasileiro, cumpre ressaltar que a 

competência tributária comum é, concomitantemente enumerada, por estar expressamente 

prevista na Constituição; ordinária, por não ser excepcional ou temporária, e especial, por se 

destinar à satisfação de necessidades públicas determinadas. Daí atribui-se a todos os entes 

estatais competência comum-enumerado-ordinário-especial. 

Por fim, convém enfatizar que a competência para instituir taxas e 

contribuição de melhoria é mais bem definida como nominalmente ou genericamente comum, 

já que os serviços e obras prestados pelos entes federativos não os mesmos. O mesmo se diga 

em relação à competência para instituir a contribuição social para o custeio da previdência e 

assistência social dos servidores públicos, já que cada ente da Federação instituirá sua 

contribuição a fim de manter o sistema de previdência e de assistência social de seus 

respectivos servidores. 

2.7.2 Competência exclusiva da União 

A competência tributária exclusiva da União, ao contrário da comum, só 

deve ser exercida por ela, sendo defeso aos demais entes da Federação o seu exercício. 

Segundo a Constituição de 1988, a competência exclusiva da União pode 

ser: a) enumerada e b) residual, as quais apresentam-se como ordinária ou extraordinária e 

especial ou genérica. 

a) Competência enumerada 

A competência exclusiva e enumerada da União pode ser: 1) ordinária, 
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quando voltada à instituição de tributos que tendem a permanecer no tempo, ou para suprir 

necessidades públicas corriqueiras e comuns, e 2) extraordinária, quando visar instituir 

tributos temporários e de caráter excepcional. 

1) A competência exclusivo-enumerado-ordinária da União pode ser: 1.1) 

genérica, quando destinada ao custeio de necessidades públicas não especificadas ou de 

caráter geral (art. 153), e 1.2) especial, quando sua instituição decorrer de causas específicas e 

suas receitas forem destinadas à satisfação de necessidades públicas determinadas (arts. 149, 

caput, 195, e 212, § 5º). 

1.1) Assim, nos termos da Constituição de 1988, a União detém 

competência exclusivo-enumerado-ordinário-genérica para instituir os seguintes tributos, 

relativamente às seguintes áreas de tributação: 

Impostos sobre o comércio exterior (art. 153, I e II), que compreende o 

imposto sobre a importação de produtos estrangeiros e o imposto sobre a exportação, para o 

exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados, especialmente utilizados como 

instrumentos de política econômica. Eis por que se dá a eles certa flexibilidade, ao admitir-se 

alteração de  alíquotas pelo Poder Executivo, além de não estarem sujeitos ao princípio da 

anterioridade. Por isso, são mais empregados para fins extrafiscais do que fiscais, embora 

tenham sido de grande rentabilidade. 

Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza (art. 153, III). 

Trata-se do imposto mais rentável do sistema tributário nacional; tem como hipótese de 

incidência toda disponibilidade econômica ou jurídica proveniente do rendimento do capital, 

do trabalho ou da combinação de ambos, assim como todo acréscimo ao patrimônio das 

pessoas físicas ou jurídicas. Como bem registrado pelo professor JOSÉ AFONSO DA SILVA78, 

conforme Exposição de Motivos ao Anteprojeto da Emenda nº 18 à Constituição de 1946, 

trata-se de imposto que “além de captar receita adequada para os cofres públicos, é capaz, 

graças à flexibilidade de sua incidência, de promover a expansão econômica e corrigir as 

desigualdades da distribuição da renda social entre os indivíduos e entre as regiões do País”. 

Sabe-se que não tem sido assim, pois sua incidência é bastante onerosa. 

                                                           
78  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 658. 
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Imposto sobre produtos industrializados (art. 153, IV). Trata-se de 

tributação sobre o resultado do processo produtivo industrial, mas o é também sobre o 

consumo, já que só alcança o produto no momento em que sai do estabelecimento industrial 

ou equiparado para integrar o processo consuntivo, embora não seja propriamente o ato de 

consumo o fato gerador da obrigação tributária. Por se tratar de tributo com um alto grau de 

extrafiscalidade, será sempre seletivo em função da necessidade do produto, e não estará 

sujeito ao princípio da anterioridade, além do Poder Executivo poder alterar suas alíquotas. 

Imposto sobre operações financeiras (art. 153, V). Trata-se de denominação 

que compreende os impostos instituídos sobre operações de crédito, de câmbio, de seguros e 

relativas a títulos e valores mobiliários. São tributos extrafiscais, utilizados como instrumento 

de política monetária. Está prevista a possibilidade de o Poder Executivo alterar suas 

alíquotas, bem como não ficam sujeitos ao princípio da anterioridade, a fim de dar a eles a 

flexibilidade necessária com o objetivo de ajustá-los à conjuntura monetária e inflacionária de 

cada momento, assim como à política de câmbio. 

Imposto sobre a propriedade territorial rural (art. 153, VI). Trata-se de 

imposto sobre o patrimônio. Funciona como instrumento auxiliar da política agrária, razão 

pela qual suas alíquotas devem ser fixadas de modo a desestimular a manutenção de 

propriedades rurais improdutivas, sobretudo, tendo em vista a função social da propriedade. 

Imposto sobre grandes fortunas (art. 153, VII). Tal imposto deve ser 

instituído somente por lei complementar. Sua implementação, infelizmente, vem encontrando 

dificuldades de ordem política, em afronta à determinação constitucional, seja pela influência 

de elites dominantes, seja pelo receio da evasão de capital do Estado. Todavia, as dificuldades 

devem ser superadas, pois sua instituição é de fundamental importância para a distribuição de 

renda nacional. 

Assim dispõe o referido artigo 153 da Constituição Federal: 

“Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 

I – importação de produtos estrangeiros; 

II – exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; 

III – renda e proventos de qualquer natureza; 
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IV – produtos industrializados; 

V – operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores 
mobiliários; 

VI – propriedade territorial rural; 

VII – grandes fortunas, nos termos de lei complementar”. 

1.2) Nos termos da Constituição de 1988, a União detém competência 

exclusivo-enumerado-ordinário-especial para instituir as seguintes contribuições: 

Contribuições de intervenção no domínio econômico e de interesse das 

categorias profissionais e econômicas, previstas no art. 149, caput, da CF/88. 

 Contribuições sociais do empregador, sobre a folha de salários e demais 

rendimentos do trabalho pagos a qualquer título, a receita ou faturamento e o lucro; do 

trabalhador e demais segurados; e sobre a receita de concursos e prognósticos. Tais 

contribuições estão previstas nos incisos I, II e III, do art. 195, da Constituição, e suas receitas 

são destinadas à manutenção da seguridade social. 

Contribuição social do salário-educação destinada ao financiamento do 

ensino fundamental público, prevista no art. 212, § 5ª, da CF/88. 

Assim dispõem os artigos 149, caput, 195, I, II, III, e 512, § 5º, acima 

referidos: 

 “Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de 
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou 
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o 
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 
6.º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. 

 

“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma 
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos 
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das 
seguintes contribuições sociais: 

 I - do empregador, da  empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, 
incidentes sobre:  
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     a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a 
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo 
empregatício;  

     b) a receita ou o faturamento;  

     c) o lucro;  

II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo 
contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de 
previdência social de que trata o art. 201; 

III – sobre a receita de concursos de prognósticos. 

 

“Art. 212. (omissis) 

§ 5.º  O ensino fundamental público terá como fonte adicional de financiamento a 
contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas, na forma da 
lei”. 

2) A competência exclusivo-enumerado-extraordinária da União, por sua 

vez, só pode ser especial (arts. 148, I e II, 154 II), porque o sistema tributário brasileiro não 

prevê competência enumerada ao mesmo tempo extraordinária e genérica, sendo que tal 

especialidade decorre das causas excepcionais determinantes de sua instituição ou da 

destinação específica de seus recursos. 

Infere-se que, enquanto as contribuições possuem fins determinados, os 

impostos, em regra, existem para satisfazer as necessidades públicas não determinadas, com 

exceção do imposto extraordinário, previsto no art.154, II, da CF, já que suas receitas, uma 

vez vinculadas à causa de sua instituição, são destinadas a custear as despesas extras 

decorrentes de guerra externa ou de sua iminência, ainda que dentro de um razoável grau de 

liberalidade do Poder Público Federal. 

O mesmo se diga em relação aos empréstimos compulsórios que também 

têm suas receitas vinculadas às causas de sua instituição, como previsto no parágrafo único do 

art. 48 da Constituição. 

Assim, a União detém competência exclusivo-enumerado-extraordinário-

especial para instituir os seguintes tributos previstos na Constituição de 1988: 
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Empréstimo compulsório para atender às despesas extraordinárias 

decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência, previsto no art. 148, 

inciso I, da CF/88. 

Empréstimo compulsório no caso de investimento público de caráter urgente 

e de relevante interesse nacional, previsto no art. 148, inciso II, da CF/88. 

Imposto extraordinário para suprir despesas extras no caso de guerra 

externa ou sua iminência, previsto art. 154, inciso II, da CF/88. 

Ressalvada a hipótese do inciso II do art. 154 da CF/88, o exercício da 

competência tributária extraordinária só pode ser exercida por meio de lei complementar. 

Em vista da finalidade dos tributos extraordinários, somente o empréstimo 

compulsório previsto no art. 148, II, da CF/88, está sujeito ao princípio da anterioridade. 

Assim dispõe os arts. 148, I e II, e 154, II, da Constituição Federal: 

“Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos 
compulsórios 

I – para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, 
de guerra externa ou sua iminência; 

II - no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse 
nacional, observado o disposto no art. 150, III, b. 

Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo 
compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição”. 

 

“Art. 154. A União poderá instituir: 

I – (omissis) 

II – na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, 
compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos, 
gradativamente, cessadas as causas de sua criação”. 

Convém ressaltar que a hipótese de incidência do empréstimo compulsório, 

no caso de investimento público (art. 148, II), recairá, obrigatoriamente, dentre aquelas já 

enumeradas na Constituição exclusivas da União. A hipótese de incidência do empréstimo 
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compulsório decorrente de guerra ou de calamidade pública (art. 148, I) também só incidirá 

nas situações já definidas na Constituição, mas não necessariamente exclusivas da União. Já a 

hipótese de incidência do imposto extraordinário-enumerado (art. 154, II), além de poder 

recair sobre situações inicialmente reservadas à exploração tributária pelos Estados e 

Municípios, a exemplo do empréstimo compulsório previsto no art. 148, I, poderá também 

incidir sobre situações não definidas na Constituição, ou seja, no campo da competência 

residual. Por fim, a competência extraordinário-residual, seja genérica (145, I) ou especial 

(149, § 5º), só atingirá as situações não definidas na Constituição. 

b) Competência residual 

Nos termos do sistema tributário brasileiro atual, a competência tributária 

residual é exclusiva da União, podendo apresentar-se como 1) ordinária e 2) extraordinária. 

1) A competência exclusivo-residual-ordinária da União, a exemplo de sua 

competência enumerado-ordinária, também pode ser 1.1) genérica (art. 154, I, da CF/88, 

quando destinada à instituição de impostos de caráter ordinário que tendem a ser 

permanentes), lembrando que sua utilização sempre será voltada para custear despesas 

indeterminadas ou de caráter geral, e 1.2) específica (art. 195, § 4º, da CF/88, quando 

destinada à instituição de contribuição social de caráter ordinário que tendem a ser 

permanentes), lembrando que sua utilização sempre será voltada para a específica finalidade 

de custeio ou expansão da seguridade social. 

1.1) Assim, a União detém competência exclusivo-residual-ordinário-

genérica para implementar a instituição de imposto residual, nos termos do art. 154, I, da 

Constituição, desde que tendente a permanecer no tempo para suprir despesas gerais. 

1.2) Outrossim, detém competência exclusivo-residual-ordinário-especial 

para implementar a instituição de contribuição social, nos termos do art. 195, § 4º, da 

Constituição, desde que tendente a permanecer no tempo para suprir despesa específica 

consistente no custeio da seguridade social. 

2) A competência exclusivo-residual-extraordinário, por sua vez, classifica-

se em 2.1) genérica (art. 154, I, da CF/88, quando destinada à instituição de impostos de 
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caráter extraordinário ou excepcional), lembrando que sua utilização sempre será voltada para 

custear despesas indeterminadas ou de caráter geral, e 2.2) específica (art. 195, § 4º, da 

CF/88, quando destinada à instituição de contribuição social de caráter extraordinário ou 

excepcional), lembrando que sua utilização sempre será voltada para a específica finalidade 

de custeio o expansão da seguridade social. 

2.1) Assim, a União detém competência exclusivo-residual-extraordinário-

genérica para implementar a instituição de imposto residual, nos termos do art. 154, I, da 

Constituição, desde que excepcional ou temporário, mas sempre para suprir despesas gerais. 

2.2) Outrossim, detém competência exclusivo-residual-extraordinário-

especial para implementar a instituição de contribuição social, nos termos do art. 195, § 4º, 

da Constituição, desde que excepcional ou temporária, mas sempre para suprir despesa 

específica consistente no custeio da seguridade social. 

Assim, o imposto residual-genérico da União, ordinário ou extraordinário, é 

instituído com fulcro no art. 154, incisos I, da Constituição, que assim dispõe: 

“Art. 154. A União poderá instituir: 

I – mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde 
que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios 
dos discriminados nesta Constituição”(...) 

A contribuição social residual-especial da União, ordinária ou 

extraordinária ou ordinária, é instituída com fulcro no art. 195, § 4º, da Constituição, que 

assim dispõe: 

“Art. 195.......................................................................... 

§ 4.º A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou 
expansão da seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I”. 

A competência residual é exercida mediante lei complementar. 

Acerca da competência especial exclusiva da União, seja enumerada ou 

residual, cumpre fazer as seguintes considerações. 
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A competência especial (seja ordinária ou extraordinária, seja residual ou 

enumerada) é responsável por grande parte da atuação do Estado no social, pois os tributos 

dela decorrentes são destinados à manutenção da assistência, da previdência, da saúde, da 

educação e de inúmeros serviços públicos específicos, sobretudo para eliminar as 

desigualdades regionais e garantir o desenvolvimento nacional, além de viabilizar a 

intervenção no domínio econômico e garantir o interesse das categorias profissionais e 

econômicas. Daí a imprescindibilidade de seu exercício. 

Tendo em vista o delineamento constitucional das hipóteses de incidência 

dos tributos especiais, registra-se que, ressalvada a competência para instituir contribuições 

sociais cobradas de servidores públicos, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de 

previdência e assistência social, previstas no art. 149, § 1º, da Constituição, comum a todos os 

entes da Federação, a competência tributária especial é sempre exclusiva da União, afora a 

exclusiva dos Municípios e do Distrito Federal referente à contribuição para o custeio de 

iluminação pública, nos termos do novel artigo 149-A da Constituição. 

Por fim, excetuando-se a competência prevista no § 4º do art. 195, que é 

residual, as competências especiais são sempre enumeradas.  

2.7.3 Competência exclusiva dos Estados 

Embora a União possa atuar no âmbito de incidência tributária inicialmente 

reservado à instituição dos tributos dos demais entes da Federação, quando do exercício da 

competência extraordinária para instituir imposto (art. 154, II, da CF/88) ou empréstimo 

compulsório (art. 148 I), os Estados, além da competência comum, detêm competência 

exclusiva, ou melhor, competência exclusivo-enumerado-ordinário-genérica para instituir os 

impostos previstos no art. 155, da Constituição Federal de 1988. 

É importante registrar que os Estados não possuem competência residual  

nem extraordinária. 

A competência especial dos Estados, além de comum, é bem restrita, pois 

diz respeito somente à contribuição social para o custeio de sistema de previdência e 
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assistência social de seus servidores públicos, conforme o art. 149, § 1º, da CF/88. 

Assim, nos termos da Constituição de 1988, a competência tributária 

exclusiva dos Estados restringe-se apenas à competência exclusivo-enumerado-ordinário-

genérica, para instituir impostos que dizem respeito às seguintes tributações: 

Tributação da herança e das doações (art. 155, I).  São dois os modos de 

transmissão da  propriedade. O primeiro pela morte do titular do bem; é a transmissão causa 

mortis. O segundo pela liberalidade do dono do bem que o transmite a outrem gratuitamente, 

ato que também sofre a tributação, como forma de transmissão da propriedade móvel ou 

imóvel inter vivos. É garantido o direito de herança (art. 5º, XXX), mas fica ela sujeita ao 

imposto previsto no art. 155, I, segundo o qual compete aos Estados e ao Distrito Federal 

instituir o imposto sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. A 

Constituição anterior só autorizava a tributação da transmissão de bens imóveis, o que parece 

ser injusto. 

Tributação da circulação das mercadorias (art. 155, II). Trata-se do 

conhecido ICMS, previsto no art. 155, II, segundo o qual compete aos Estados e ao Distrito 

Federal instituir o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 

prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda 

que as operações e as prestações se iniciem no exterior. O Fato tributável ou fato gerador do 

ICMS é a operação sobre circulação de mercadorias, a entrada da mercadoria em circulação. 

É o imposto complexo, cercado de incidências e não incidências, de controles e regras de 

prevenção de conflitos entre Estados, e também de dupla incidência. 

Tributação de veículo automotor (art. 155, III). É o imposto de competência 

dos Estados, incidente sobre a propriedade de veículos automotores. 

Assim dispõe o art. 155, da Constituição Federal: 

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 

I – transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; 

II – operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que 
as operações e as prestações se iniciem no exterior; 
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III – propriedade de veículos automotores”. 

2.7.4 Competência exclusiva dos Municípios 

Nos termos da Constituição, os Municípios são dotados das seguintes 

competências exclusivas: a) enumerado-ordinário-genérica para instituir os impostos 

previstos no art. 156, da Constituição, e b) enumerado-ordinário-especial para instituir 

contribuição para o custeio de iluminação pública prevista no art. 149-A, da Constiuição, 

embora, a exemplo do ocorrido em relação à competência exclusiva dos Estados, o âmbito de 

incidência tributária inicialmente reservado aos Municípios pode sofrer a incidência do 

imposto extraordinário, previsto no art. 154, II, e do empréstimo compulsório extraordinário 

previsto no art. 148, I, ambos da Constituição, de competência exclusiva da União. 

Cumpre reiterar que os Municípios, como os Estados, não possuem 

competência residual nem extraordinária. 

a) Assim, os Municípios possuem a competência exclusivo-enumerado-

ordinário-genérica para instituir os impostos previstos no art. 156 da Constituição, 

relativamente às seguintes tributações: 

Tributação da propriedade urbana (art. 156, I). Trata-se do imposto sobre a 

propriedade predial e territorial urbana, que representa o gravame fiscal da propriedade 

imóvel, com ou sem edificação, localizada na zona urbana ou com destinação urbana. Poderá 

ser progressivo, nos termos da lei municipal, de forma a assegurar o cumprimento da função 

social da propriedade. 

Tributação das transmissões de bens imóveis (art. 156, II, da CF/88). Como 

se viu, a forma de transmissão de bens (móveis ou imóveis), por herança ou doação é 

tributada por imposto estadual. Aqui, há o imposto sobre as transmissões de bens inter vivos, 

a qualquer título, por ato oneroso (o que exclui as doações, tributadas pelos Estados), de bens 

imóveis (terrenos, casas, fazendas etc.), por natureza ou acessão física, e de direitos reais 

sobre imóveis, exceto os de garantia (hipoteca), bem como cessão de direitos a sua aquisição, 

que compete ao Município da situação do bem, mas que, no entanto, não incide sobre a 

transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização 
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de capital nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, 

cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do 

adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou 

arrendamento mercantil. 

Tributação dos serviços (art.156, III, da CF/88). Alguns serviços já são 

tributados pelo ICMS. Trata-se aqui do ISS já existente desde a Emenda 18/65 à Constituição 

de 1946. A Constituição não indica os serviços tributáveis pelo ISS. Isso ela remete à lei 

complementar, que já existe, e faz a definição mediante uma lista de serviços. 

Assim dispõe o art. 156 da Constituição Federal: 

 “Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 

I – propriedade predial e territorial urbana; 

II – transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, 
por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de 
garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; 

III – serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos 
em lei complementar”. 

b) Outrossim, os Municípios detêm competência-exclusivo-enumerado-

ordinário-especial para instituir a contribuição para o custeio de iluminação pública prevista 

no art. 149-A, da Constituição Federal, que assim dispõe: 

Art. 149-A. Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na 
forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, 
observado o disposto no art. 150, I e III. 

Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, 
na fatura de consumo de energia elétrica”. 

Percebe-se que a competência especial dos Municípios, ainda que restrita, é 

maior que aquela atribuída aos Estados, eis que os Municípios, além da competência especial 

comum a todos os entes da Federação (§ 1º do art. 149 da CF), possui, ainda, a competência 

exclusiva de natureza especial (art. 149-A, da CF). 
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2.7.5 Competência cumulativa do Distrito Federal 

Inicialmente, lembra-se que antes da Constituição de 1988, o Distrito 

Federal era apenas uma espécie de autarquia territorial. Atualmente, trata-se de ente político 

integrante da República Federativa do Brasil, consoante dispõe o art. 1º da nossa 

Constituição. Como tal, como os Estados e os Municípios, possui autonomia política e 

administrativa. 

Ao Distrito Federal, que não pode ser dividido em Municípios, cabem os 

tributos estaduais e municipais. A ele são atribuídas as competências tributárias legislativas 

atribuídas aos Estados e aos Municípios, como se infere dos seguintes artigos da Constituição: 

32, § 1º; 156; caput; 147 e 149-A. 

Veja-se o disposto em tais dispositivos constitucionais: 

“Art. 32. .......................... 

§ 1º Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas 
aos Estados e Municípios” 

 

“Art. 147. Competem à União, em Território Federal, os impostos estaduais e, se o 
território não for dividido em Município, cumulativamente, os impostos 
municipais, ao Distrito Federal cabem os impostos municipais”. 

 

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 

(...)”. 

 

"Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na 
forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, 
observado o disposto no art. 150, I e III”. 

Tal competência é denominada cumulativa, já que o Distrito Federal cumula 

as competências atribuídas aos Estados e aos Municípios. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui�ao.htm#art149a
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2.7.6 Competência cumulativa da União 

Com intuito didático, cumpre apresentar este modo de classificar a 

competência tributária a ser exercida pela União sobre os seus Territórios. 

.É competência da União, em sede de eventual Território Federal, instituir 

os tributos estaduais e, se não houver divisão em Municípios, à União também compete 

instituir os impostos municipais. De fato, consoante o art. 147 da Constituição, compete à 

União, em Território Federal, os impostos Estaduais e, se o Território não for dividido em 

Municípios, cumulativamente, os impostos municipais. 

Os Territórios não possuem autonomia política, eis que integram a União, 

consoante o disposto no § 2º do art. 18 da Constituição. Assim, na hipótese de um Território 

vir a ser dividido em Municípios, estes, dotados que são de autonomia política, terão 

competência para instituir seus tributos, cabendo à União, instituir os tributos Estaduais. 

Todavia, na hipótese de eventual Território não ser dividido em Municípios, 

à União compete, cumulativamente, instituir os tributos Estaduais e Municipais, nos termos 

da primeira parte do art. 147 da Constituição que assim dispõe: 

“Art. 47. Competem à União, em Território Federal, os impostos estaduais e, se o 
território não for dividido em Município, cumulativamente, os impostos 
municipais, ao Distrito Federal cabem os impostos municipais”. 

Assim, em sede de Território Federal, ou a União cumula competência 

tributária federal com a estadual, ou cumula competência tributária federal, estadual, e 

municipal. Daí, por que a denominação de competência cumulativa. 

Atualmente, não há territórios na República Federativa do Brasil, razão pela 

qual, nesse particular, o artigo 147, não tem aplicação.Outrossim, a segunda parte do referido 

artigo prevê a competência cumulativa do Distrito Federal, com plena eficácia na atualidade.

 



 

CAPÍTULO 3. DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA 

LEGISLATIVA 

3.1. Considerações preliminares 

Cumpre, ainda, abordar alguns aspectos da competência tributária a fim de a 

distinguir de outros institutos jurídicos, como o poder e a capacidade tributária. 

Outrossim, com o intuito fornecer ao o leitor uma noção mais completa da 

competência tributária, serão apresentadas suas principais características, apontadas pela 

doutrina.  

3.2. Distinção entre poder, competência e capacidade tributária 

O poder tributário integra o poder estatal, que pressupõe império, soberania, 

imposição. Como expressão da soberania, o poder tributário é uno e indivisível. Todavia, em 

um Estado federal, como o é a República Federativa do Brasil, o exercício desse poder é 

distribuído entre os entes da Federação. Tal distribuição se verifica pela atribuição de 

competências a cada uma das entidades, as quais, como dito, será o foco deste estudo.  

Alguns autores, como CARLOS VALDER DO NASCIMENTO79, entendem que o 

poder tributário esteja diluído entre as pessoas políticas: a União, os Estados, os Municípios e 

o Distrito Federal, afirmando que cada esfera de governo detém “parcelas de poder” 

conferidas pela Constituição, isto é, competência para a instituição de taxas, contribuição de 

melhoria e impostos nos casos previstos na lei maior. 

                                                           
79 NASCIMENTO, Carlos Valder do. Curso de direito tributário. 1ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 47.  
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No mesmo sentido, posiciona-se LUIZ EMYGDIO F. DA ROSA JR.80 que, após 

esclarecer que o poder de tributar decorre diretamente da Constituição e que no regime 

federativo o próprio texto constitucional reparte “parcela do poder” de tributar entre os entes 

políticos atribuindo a cada um deles competência tributária para criar determinados tributos, 

define a.competência tributária como “a parcela do poder de tributar conferida pela 

Constituição a cada ente político para criar tributos”. 

REIS FRIEDE81 registra que nos Estados constitucionais modernos, o poder 

de tributar é atribuído ao Poder Constituinte, que ao elaborar a Constituição, distribui 

“parcelas desse poder” aos entes públicos. 

Sem embargo da importância do ensinamento acima transcrito perfilhado 

pelos autores indicados, mais adequada é a tese de que o poder tributário, como expressão da 

soberania, não pode ser repartido ou distribuído entre os entes federados. O que se distribui é 

o exercício do poder. Deste modo, não se pode concordar que competência tributária seja 

parcela do poder de tributar. A competência é atribuição para que o ente público exerça 

parcela do poder de tributar atribuída. 

FERNANDA MAIA SALOMÃO ALVES 82, apoiando-se em DIVA MALORBI, 

ressalta que o poder de tributar é “atributo próprio da soberania da qual é investido o Estado”, 

cujo exercício, no Brasil, está “inteiramente disciplinado pela Constituição”.  

PONTES DE MIRANDA83, ao tratar do Poder Estatal, destaca o princípio 

fundamental da indivisibilidade do poder constituinte. “Não há pensar-se em divisão do poder 

constituinte como se fala de separação dos poderes (constituídos). Não há poder legislativo, 

poder executivo ou poder judiciário constituintes; há, tão só, poder constituinte unitário, 

indivisível”. 

                                                           
80 ROSA JR., Luiz Emygdio F. da. Manual de direito financeiro & direito tributário. 16ª ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2002, p. 257. 
81 FRIEDE, Reis. Curso analítico de direito constitucional e de teoria geral do estado. 1ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 1999, p. 345. 
82 ALVES, Fernanda Maia Salomão. Competência reformadora do Congresso Nacional, em matéria tributária, 

em face do princípio federativo. Revista de Informação Legislativa. Brasília: ano 38, nº 149, janeiro/março, 
2001, p. 147.  

83 MIRANDA, Pontes de. Poder estatal. Poder constituinte. Poderes constituídos. Revista Forense. Fevereiro, 
1946, p. 11.  
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Assim, quem detém competência não possui poder, que permanece com o 

Poder Constituinte; possui, a rigor, dever de exercer determinada parcela de poder. Daí falar-

se em poder-dever do Estado.  

De qualquer sorte o poder de tributar só pode ser exercido debaixo dos 

ditames da Constituição. A possibilidade jurídica de o Estado impor tributos deve ser exercida 

nos limites do poder a ele conferido pelo Poder Constituinte. 

Outrossim, a competência tributária não se confunde com a capacidade 

tributária. SACHA CALMON NAVARRO COÊLHO84 adverte que a competência para legislar sobre 

relações jurídico-tributárias e a capacidade para lançar e receber tributos na qualidade de 

sujeito ativo da obrigação tributária são categorias bem diversas. “A competência tributária 

revela uma aptidão legislativa ou regulamentar (emissão de comandos normativos). A 

capacidade tributária desvela relação jurídica entre os sujeitos ativos e passivos em cópula 

obrigacional”.  

Para CELSO RIBEIRO BASTOS85, competência “é a faculdade atribuída pela 

Constituição às pessoas de direito público com capacidade política para criar tributos”. 

Capacidade, por seu turno, “é a habilitação conferida pela lei, a certas pessoas, para que 

possam comparecer diante do contribuinte como seu credor”. 

Melhor definir a competência tributária como obrigação, e não faculdade, 

atribuída aos entes da Federação pela Constituição para implementar os tributos por ela 

definidos. 

Assim, embora a lição acima registrada estabeleça a distinção entre 

competência e capacidade tributária, ressalta-se, desde logo, a impropriedade do conceito de 

competência como uma faculdade. Espera-se que tal impropriedade seja demonstrada na 

segunda parte da presente dissertação. 

                                                           
84 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Comentários à constituição de 1988: sistema tributário. 8ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1999. p. 279. 
85 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito financeiro e de direito tributário. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 1998. 

pp. 125 e 126. 
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A competência tributária, a exemplo da imunidade, delineia-se no plano 

constitucional, ao passo que a capacidade, a exemplo do que se verifica com a isenção, está 

delineada no plano infraconstitucional. É a própria Constituição que atribui aos entes da 

Federação (pessoas de direito público com capacidade política) o dever de implementar a 

instituição de tributos, mediante lei. 

Por fim, registra-se ser certo que a norma de competência inserida na 

Constituição não cria o tributo de modo acabado, mas dá início à sua criação, que deve ser 

completada pela atividade legislativa dos entes da Federação. Para tanto, é necessário que a 

pessoa de direito público competente, com capacidade política (União, Estados, Municípios e 

Distrito Federal), faça uso da competência a ela atribuída, editando a respectiva lei tributária 

que, por sua vez, não gera a obrigação tributária, somente configurada com sua incidência 

sobre o fato imponível, ou seja, com a superveniência do fato econômico qualificado como 

hipótese de incidência pela lei tributária que também define as pessoas dotadas de capacidade 

tributária. 

3.3. Características da competência tributária 

Neste tópico, buscar-se-á apresentar as principais características da 

competência tributária legislativa para implementar a instituição dos tributos. 

Segundo ANDRÉ LUIZ BORGES NETTO86 as características da competência 

legislativa em geral, são as seguintes: a) privatividade, tendo em vista o pacto federativo, por 

força do qual o “exercício da aptidão de emitir normas jurídicas, na maior parte dos casos 

(pois existem as competências concorrentes e as delegadas), é privativo ou exclusivo, por não 

se admitir intromissão de uma pessoa política no campo de competências que foi reservado a 

outra pessoa”; b) indelegabilidade, resultante da “separação de poderes, da representação 

política, da supremacia da Constituição e do devido processo legal”, ressalvada exceção 

prevista na Constituição, como se verifica no parágrafo único do art. 22 da CF/88 que, 

mediante lei complementar, autoriza os Estados-membros a legislar sobre matérias de 

competência privativa da União; c) irrenunciabilidade, já que as pessoas políticas não 

                                                           
86  BORGES NETTO, André Luiz. Competências legislativas dos estados-membros. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1999, pp. 78 a 80 
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podem delegar suas competências legislativas “também não podem validamente renunciar 

(desistir ou abdicar de um direito de forma absoluta), no todo ou em parte, mesmo por 

intermédio de lei interna”, porquanto a arquitetura e o partilhamento das regras de 

competência são foram definidos pelo Poder Constituinte originário;  d) incaducabilidade, 

eis que o não exercício da competência legislativa “não acarreta a perda ou a extinção da 

faculdade de legislar, pois esta perdura no tempo”, sem que seja possível sustentar que a 

função legislativa decaia ou não possa mais ser utilizada por falta de aplicação ou exercício; 

e) inalterabilidade, já que a ampliação ou a restrição da função legislativa “é matéria que 

somente poderá ser objeto de emenda à Constituição, por ter sido esta a norma fundamental 

que já delimitou,  com a precisão necessária, a extensão e o conteúdo das regras de 

organização (ou de competência)”; e f) facultatividade, “em razão do  princípio da 

discricionariedade do legislador e do primado da separação dos poderes”. 

Convém ratificar que a competência tributária é exclusiva e não privativa, 

pois não pode ser delegada a outro ente da Federação, o que já indica a obrigatoriedade do seu 

exercício. 

Em relação às características específicas da competência tributária 

legislativa, REIS FRIEDE87, na mesma linha do autor acima referido, aponta as seguintes: 

a) Exclusividade significando que cada ente federativo possui sua área de 

competência tributária, com exclusão dos demais. À União compete instituir imposto de 

renda, e mais a nenhuma outra entidade federativa. Conseqüentemente, a norma 

constitucional que confere a determinado ente político competência exclusiva para criar 

determinado tributo, afasta a possibilidade de os demais entes fazê-lo. Tal característica 

decorre da rigidez do atual sistema constitucional tributário. 

b) Indelegabilidade significando que os entes federativos, detentores de 

competência atribuída pela Constituição, não podem transferi-la a terceiros. Em se tratando de 

competência tributária, tal característica indica que a expressão exclusividade, utilizada no 

parágrafo anterior, é mais adequada do que a expressão privacidade, já que a competência 

privativa admite delegação, ao passo que a exclusiva não a autoriza. 
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c) Incadutibilidade significando que o não-exercício da competência 

tributária, mesmo que prolongando no tempo, não impede que a entidade federada venha dela 

utilizar-se para instituir tributos. A exemplo da incadutibilidade da função legislativa, a 

competência tributária perdura no tempo. Ora, se a competência foi outorgada aos entes da 

federação pela vontade do Poder Constituinte originário, somente por este poderá ser extinta. 

d) Inalterabilidade significando que as pessoas detentoras da competência 

tributária não podem alterá-las ou modificá-las. Somente o Poder Constituinte pode ampliá-

las ou restringi-las, respeitadas as limitações implícitas e explícitas impostas pelo Poder 

Constituinte, nos termo do art. 60, § 4º, da Constituição Federal de 1988. 

e) Irrenunciabilidade significa que os entes federados não podem abrir 

mão, no todo ou em parte, das competências tributárias a eles outorgadas pela Constituição. 

Do mesmo modo que indelegáveis, as competências são irrenunciáveis, já que instituídas pelo 

Poder Constituinte. Outrossim, como a competência tributária traz consigo a carga do poder e 

do dever de realizar a atividade tributária imprescindível à satisfação das necessidades 

públicas, não poderá o ente político se furtar das responsabilidades atribuídas. 

f) Facultatividade do exercício significa que, embora irrenunciável e 

indelegável, a competência concedida pela Constituição aos entes da federação poderá ou não 

ser utilizada, no todo ou em parte. Tal utilização fica na esfera de discricionariedade do ente 

político. 

São estas as principais notas características da competência tributária 

apontadas pela doutrina que não se imune à crítica. 

Com efeito, não há como aceitar a facultatividade do exercício como 

elemento característico da competência legislativa, sobretudo da tributária, dado o alto grau 

de rigidez do sistema tributário constitucional brasileiro. 

                                                                                                                                                                                     
87 FRIEDE, Reis. Curso analítico de direito constitucional e de teoria geral do estado. 1ª ed. Rio de janeiro: 

Forense, 1999, p.348 a 350.  
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Segundo as características acima mencionadas, a facultatividade do 

exercício da competência tributária, embora irrenunciável, poderá ou não ser utilizada, no 

todo ou em parte.  

Ora, não há como conciliar a facultatividade de seu exercício com as demais 

características acima apontadas, principalmente com a irrenunciabilidade que afasta a 

possibilidade de os entes da Federação abrirem mão de suas atribuições, ainda que 

parcialmente. 

A rigor, a competência tributária, como atribuição de medida do exercício 

do poder público, é indisponível, como o é o poder estatal. 

Porém, em se tratando de competência legislativa tributária, não prospera o 

argumento de que a competência legislativa seja facultativa em razão do princípio da 

discricionariedade do legislador e do primado da separação dos poderes. 

Neste particular, não parece correta a lição da doutrina acima registrada. A 

instituição de tributos não pode ser considerada como uma mera faculdade. A 

discricionariedade não reside na opção do ente federativo em instituir ou não o tributo, pois 

tal decisão já foi previamente tomada pelo Poder Constituinte. O conteúdo político do 

exercício da competência tributária diz respeito à forma da relação tributária a ser delineada, 

vale dizer, ao conteúdo da lei, ao tipo tributário. A discricionariedade política do ente 

federativo relativa  à instituição dos tributos não tem o condão de neutralizar a imperatividade 

dos comandos constitucionais e a força normativa da Constituição. 

Tal posição compõe o objeto central da presente dissertação e será mais 

bem analisada na segunda parte do trabalho nos termos em que se segue. 

 

 



 

PARTE II - A OBRIGATORIEDADE DO EXERCÍCIO DA 

COMPETÊNCIA LEGISLATIVA TRIBUTÁRIA PELOS ENTES DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CAPÍTULO 1. O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA LEGISLATIVA COMO  

FACULDADE 

1.1. Considerações preliminares 

Esta segunda parte da dissertação será dedicada à investigação da natureza 

do exercício da competência tributária para instituir tributos, a fim de que reste demonstrado 

tratar-se de uma obrigação atribuída aos entes da Federação e não de uma mera faculdade a 

eles conferida como concebido por inúmeros autores. 

Assim, tal questão será abordada levando-se em consideração as duas 

possibilidades. Nos capítulos seguintes, serão apresentados os argumentos favoráveis à 

facultatividade do exercício da competência tributária, seguidos de algumas críticas opostas a 

tal concepção, bem como os argumentos favoráveis à obrigatoriedade do exercício da 

competência tributária, não só no que diz respeito à arrecadação dos tributos, mas também no 

que tange à sua efetiva instituição pelo Poder Legislativo, nos moldes definidos e impostos 

pela Constituição Federal de 1988. 

Iniciar-se-á apresentando a visão de que a competência tributária legislativa, 

atribuída aos entes federativos, foi meramente autorizada pela Constituição. Em seguida,  

apresentar-se-á a tese de que, ao distribuir as competências tributárias, o Poder Constituinte, 

mais do que autorizar, impõe o exercício de tal competência a qual, mais do que irrenunciável 

deve ser obrigatoriamente exercida em toda a sua amplitude. 
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A abordagem da tese, que ora se busca justificar com a presente dissertação,  

será oferecida a partir de argumentos reiterados em itens autônomos. Todavia cumpre 

ressaltar que a divisão de tais argumentos em tópicos não implica dizer serem os respectivos 

conteúdos autônomos, porque, a rigor, todos eles se entrelaçam, formando um todo. Por esta 

razão, perceberá o leitor, com alguma freqüência, que o assunto tratado em um tópico será 

parte integrante dos demais. 

Por fim, em capítulos autônomos, apresentar-se-ão algumas considerações 

específicas acerca da obrigatoriedade do exercício da competência enumerada e residual, bem 

como acerca da obrigatoriedade de se implementar a instituição de tributos vinculados e não-

vinculados, tendo em vista a diferença existente entre eles. 

Este capítulo buscará apresentar argumentos favoráveis à noção de que o 

exercício da competência tributária legislativa é uma faculdade atribuída pela Constituição 

aos entes da República Federativa do Brasil. 

De um lado, reunir-se-ão os principais argumentos favoráveis ao caráter 

facultativo do exercício da competência tributária. De outro, serão enumeradas as principais 

críticas opostas a tal entendimento, a partir das quais, posteriormente, serão apresentados os 

fundamentos que permitirão concluir que o Estado não pode abrir mão do exercício da sua 

competência, pois a implementação dos tributos é imposição obrigatória atribuída pela 

própria Constituição. 

1.2. Argumentos favoráveis à facultatividade da implementação dos tributos 

Inicialmente, registra-se que a expressão implementação de tributos é 

preferível à expressão instituição do tributo, comumente utilizada. É que, a rigor, o tributo já 

teve a instituição iniciada na própria Constituição, restando sua implementação pelo Poder 

Constituído. 

Segundo alguns autores, competência tributária seria a faculdade atribuída 

pela Constituição às pessoas de direito público para instituir tributos.  
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Tal concepção parece apoiar-se na impossibilidade de se impor ao 

Legislativo a elaboração de leis de sua competência, bem como na idéia de que, em sendo tal 

Poder o legítimo representante da vontade do povo, atuando como um sensor 

institucionalmente estabelecido para verificar o que deve ser e o que não deve ser, não seria 

razoável determinar, previamente, aquilo que deve ser feito, mas sim aquilo que não deve ser 

feito no exercício do poder de tributar, com se deu em relação às limitações constitucionais do 

poder de tributar. 

Outrossim, com o intuito de justificar a facultatividade da implementação, 

há autores que buscam definir como permissiva a norma constitucional que atribui 

competência tributária aos entes da Federação, de modo que sua implementação poderia ou 

não ser levada a efeito pelo Estado. Neste sentido, ROQUE ANTÔNIO CARRAZZA88 registra 

posição de PAULO DE BARROS CARVALHO89 que, utilizando-se de terminologia e simbologia 

apresentada por NORBERTO BOBBIO, afirma serem os dispositivos, que outorgam a 

competência para instituir tributos, normas que permitem obrigar, ou seja, “os entes políticos, 

a quem é deferida a possibilidade de inovar a ordem jurídica, criando tributos, não estão 

obrigados a fazê-lo. Há, simplesmente, permissão constitucional determinada. Donde o 

simbolismo (PO), isto é, normas que permitem obrigar”. 

A rigor, com a precisão que lhe é peculiar NORBERTO BOBBIO90 apresenta 

nove tipos de normas jurídicas advindas do próprio Poder Constituinte, que regulam a edição 

de normas por parte do legislador ordinário, a saber: a) normas que mandam ordenar, b) 

normas que proíbem ordenar, c) normas que permitem ordenar, d) normas que mandam 

proibir, e) normas que proíbem proibir, f) normas que permitem proibir, g) normas que 

mandam permitir, h) normas que proíbem permitir e i) normas que permitem permitir. 

Segundo o autor, as normas que permitem ordenar ou permitem obrigar, verificar-se-iam “em 

todos os casos em que o Constituinte entende não dever intervir a ditar normas sobre certas 

matérias”, situação que, de modo algum, ocorre em relação às normas que atribuem 

competência tributaria aos entes da República Federativa do Brasil, haja vista a rigidez do 

                                                           
88  CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 16ª ed. São Paulo: Malheiros, 2001, 

pp. 556 a 557. 
89 BARROS CARVALHO, Paulo de. Imunidades tributárias. Trabalho inédito, pp. 49/51.  
90 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 10 ª ed. Tradução de Maria Celeste C. L. dos Santos. 

Brasília: UNB, 1999, pp. 47 e 48. 
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sistema constitucional brasileiro, plasmado na Constituição de 1988. Assim, verifica-se sem 

razão a lição de PAULO DE BARROS CARVALHO acima registrada. 

ROQUE ANTÔNIO CARRAZZA91 também parece entender ser faculdade dos 

entes da federação a instituição dos tributos, ao declarar que “as pessoas políticas não estão 

obrigadas a exercitar suas competências tributárias”. Todavia, o referido autor apresenta 

exceção a tal facultatividade, ainda que em termos, relativamente ao imposto sobre operações 

referentes à circulação de mercadorias e serviços (ICMS), pois afirma que os Estados e o 

Distrito Federal estão obrigados a instituir e a arrecadar, em decorrência do que dispõe o art. 

155, § 2º, XII, ‘g’ da Constituição que assim dispõe: “Cabe à lei complementar: (...) regular a 

forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e 

benefícios fiscais serão concedidos e revogados”. Assim, embora entenda como facultativa a 

instituição dos tributos, conclui que “os Estados e o Distrito Federal só poderão deixar de 

instituir o ICMS (descrevendo legislativamente sua hipótese de incidência, seu sujeito ativo, 

seu sujeito passivo, sua base de cálculo e sua alíquota) e de percebê-lo se celebrarem 

deliberações neste sentido (firmadas pelos Governadores e ratificadas, por meio de decreto 

legislativo, pelas respectivas Assembléias Legislativas ou, no caso do Distrito Federal, por 

sua Câmara Legislativa)”. 

Infere-se que o autor em comento abre exceção ao seu entendimento, tendo 

em vista o princípio federativo, já que afirma que o mandamento constitucional acima 

referido “não pode ser desobedecido nem diretamente (por meio da não-tributação, pura e 

simples), nem por via oblíqua (através de adoção de um sistema de reduções, remissões, 

devoluções, parcelamentos etc.)”. Todavia, de modo contraditório conclui que, em regra, “as 

pessoas políticas podem deixar de exercer suas competências tributárias (não criando tributo), 

bem como podem exercitá-la apenas em parte (criando tributos aquém dos limites 

constitucionais)”.  

Por outro lado, entende que a questão da instituição dos tributos “gravita em 

torno da decisão política da entidade tributante”, cuja tomada depende, única e 

exclusivamente, da discrição dos Poderes Executivo e Legislativo, tendo em vista a 

conveniência, a vantagem e a utilidade.  
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 Por este prisma, a implementação dos tributos seria cabível se útil, 

conveniente e vantajosa, sendo que a análise de tais fatores está na esfera de 

discricionariedade dos entes estatais. Por esta razão, a instituição plena dos tributos não seria 

obrigatória e sim facultativa. Vale dizer, a Constituição apenas permitiria a implementação 

dos tributos por ela definidos, mas não obrigaria sua implementação. 

ANDRÉ LUIZ BORGES NETTO92 também define como facultativo o exercício 

da competência legislativa tributária, uma vez que, ao traçar as principais características da 

competência legislativa, assevera que “sua atuação, no entanto, sempre será facultativa, é 

dizer: são livres as pessoas políticas para se utilizarem ou não das regras de competências 

previstas na Constituição Federal”, com o argumento de que o princípio da discricionariedade 

do legislador e do primado da separação dos poderes confere liberdade de escolha do 

momento em que darão cumprimento à missão de inovar a ordem jurídica, mediante a edição 

de leis. 

Pondera-se, ainda, o fato de o Poder Constituinte não ter estipulado prazo 

para a implementação dos tributos por ele definidos na Constituição. Também não há 

previsão de conseqüências jurídicas para o seu descumprimento. Ora, tais características, 

ainda que verdadeiras, não levam à conclusão de que a competência tributária pode ou não ser 

exercida, isto porque as normas jurídicas imperfeitas, embora não prevejam conseqüências 

decorrentes do seu descumprimento, não deixam de ser comandos jurídicos imperativos, 

sobretudo considerando-se a função social exercida pelo Direito no Estado intervencionista. 

Convém ressaltar que a perspectiva liberal do Estado - que tinha a sanção 

como função primordial do Direito, foi superada pela perspectiva social ou intervencionista, 

que encontra no Direito potente maneira de intervenção, não só pela sanção ou pelo 

estabelecimento de conseqüências negativas, mas também e principalmente por meio da 

previsão de conseqüências positivas, bem como de aconselhamentos e imposições de 

condutas – por vezes desprovidos de sanção. Neste particular, CARLOS CÓSSIO93, inverte a 
                                                                                                                                                                                     

91 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 16ª ed. São Paulo: Malheiros, 2001, 
pp. 553 a 560.  

92  BORGES NETTO, André Luiz. Competências legislativas do estados-membros. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1999, pp. 79 e 80. 

93 COSSIO, Carlos. La teoria egológica del derecho: y el concepto jurídico de libertad. 2ª ed. Abeledo – Perrot, 
1964, p. 357.   
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perspectiva de HANS KELSEN94, definindo como endonorma (norma secundária para KELSEN) 

a conduta a ser observada e perinorma (norma primária para KELSEN) eventuais 

conseqüências do seu descumprimento. 

LUCIANO AMARO95 também parece defender a tese da facultatividade do 

exercício da competência tributária, pois ao tratar da indelegabilidade da competência 

tributária dos entes federados, afirma que “ao destinatário da competência tributária é dado 

não exercê-la, ou fazê-lo parcialmente (atingindo apenas parte do campo passível de sofrer a 

incidência), mas não lhe é permitido transferir (ou delegar) a competência”.  

No mesmo sentido, ROBERTO FLORES PINTO96, ao tratar da competência do 

Distrito Federal na Constituição, em tópico denominado exatamente Facultatividade de 

exercício, registra que “conquanto as pessoas políticas não possam delegar ou renunciar as 

suas competências tributárias, podem, entretanto, valer-se ou não das mesmas. Donde 

concluir que, podendo o mais (não criar o tributo), podem o menos, ou seja, utilizar apenas 

em parte suas competências tributárias”. 

Ora, ao contrário das conclusões advindas dos autores acima citados, a 

indelegabilidade da competência tributária só reforça a tese da obrigatoriedade do seu 

exercício: para o comando constitucional ser concretizado, é imprescindível que o titular da 

competência a exerça já que não pode delegá-la a outrem. 

Por fim, a tese que define o exercício da competência tributária como 

faculdade também encontra aval da maciça maioria das pessoas sujeitas à imposição do 

pagamento de tributos os quais, dada a violência da atividade tributária havida nos Estados 

despóticos, ainda hoje não são bem vistos pela sociedade que, por desconhecimento ou 

ignorância, acabam por não perceber que tal concepção só vem a prejudicá-la, à medida que 

permite ao Estado abrir mão do principal mecanismo de provimento dos cofres públicos para 

garantir a plena satisfação das necessidades públicas.  

                                                           
94 KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Tradução de Jo´se Florentino Duarte. Porto Alegre: Sergio 

Antonio Fabris. 1986, pp. 68 a 70. 
95 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 98 
96 PINTO, Robson Flores. A competência tributária do Distrito Federal na Constituição. 

http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/revistaspge/revista5/5rev9.htm, em 11/10/02.  
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1.3. Crítica ao caráter facultativo do exercício da competência tributária legislativa 

Além daquelas já registradas, serão arroladas as seguintes críticas ao 

entendimento de que é permitido aos entes da Federação deixar de implementar os tributos de 

sua competência, levando-se em consideração tanto o aspecto teórico quanto o aspecto 

prático. 

Assim, além de buscar-se demonstrar a fragilidade dos fundamentos que 

pretendem sustentar o entendimento de que a competência tributária legislativa é mera 

faculdade dos entes da Federação, serão também reveladas algumas conseqüências negativas 

decorrente. É que tal concepção não parece ser razoável, aliás, contraria a coerência lógica, 

almejada pelo Ordenamento Jurídico. Senão veja-se: 

1º) Desconsidera o fato de que o poder foi conferido ao Estado como um 

instrumento necessário à satisfação de suas atribuições. A concessão do poder público 

pressupõe a existência de deveres para cuja satisfação o poder foi constituído.  Daí falar-se 

em poder-dever do Estado, seja na esfera jurisdicional, administrativa ou legislativa. A 

competência tributária, como medida do exercício do poder estatal, é, também, fragmento do 

dever a ele atribuído, pois todos os deveres estatais não podem ser satisfeitos a não ser após a 

realização da atividade tributária que é instrumento indispensável às demais atividades do 

estatais.  

2º) De fato, tal concepção parece ignorar o fato de que a atividade tributária, 

vale dizer, o exercício do poder tributário em sua plenitude, desde a instituição dos tributos 

até o seu efetivo recolhimento, é imprescindível para a satisfação das demais atribuições 

estatais. Trata-se de instrumento indispensável, sem  o qual não seria possível garantir os 

recursos necessários à satisfação das necessidades públicas, tampouco poderiam os entes da 

Federação promover as necessárias intervenções nos domínios econômico, social e político, 

fazendo uso dos tributos com finalidade extrafiscal. Por tal razão, obseva-se que a atividade 

tributária, incluindo a implementação dos tributos, é imprescindível para as entidades 

federativas cumprirem com os seus inúmeros deveres em razão dos quais foram constituídos. 

Assim, considerando-se o fato de que o acessório tem a mesma natureza do principal, sendo 

acessória a atividade meio (atividade tributária) e principal a atividade fim (realização dos 

seviços públicos devidos pelo Estado), tem-se que tanto a implementação e a arrecadação de 
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tributos (atividade meio) quanto a prestação dos serviços públicos devidos pelo Estado 

(atividade fim) possuem a natureza de um dever jurídico. 

3º) Por outro lado, a idéia ora criticada não se coaduna com o postulado no 

sentido de que Constituição possui uma força normativa própria, ainda que represente os 

fatores reais de poder. As normas contidas nas Constituições não são meras recomendações 

ou sugestões. A constituição não pode ser vista como uma “carta de boas intenções”. As 

normas que definem as competências, inclusive as de natureza tributária, são sempre 

imperativas. 

4º) Esquese-se de que a omissão legislativa também se apresenta 

inconstitucional quando o poder constituído não observar as determinações do poder 

constituinte, ainda mais diante de constituições de nítido cunho social como a brasileira, que 

exige atuações positivas do Estado, para garantir direitos dos cidadãos por ela recnhecidos. 

Alías, omissões inconstitucionais são impugnáveis por meio da ação direta de 

inconstitucionalidade, plenamente cabível diante de omissões decorretnes do não exercício da 

competência tributária legislativo pelos entes da federação. 

5º) Tal concepção parece não fazer a distinção entre o aspecto puramente 

político (dotado de auto grau discricionariedade) e o aspecto jurídico do desenho das 

competências tributárias para instituir tributos delineadas na Constituição. A 

discricionariedade conferida às entidades federativas referente à instituição de tributos de sua 

competência não neutraliza seu dever de efetivamente implementá-los mediante a edição de 

lei. Mesmo porque a discricionariedade não significa uma total liberalidade, eis que sempre 

está contida nos termos da lei, no caso, na própria Constituição. A discricionariedade não 

significa liberdade absoluta, mas liberdade de opções no âmbito de uma imposição maior, 

emanada da Constituição. Assim, ao Poder Constituído foram conferidas competências cujo 

exercício contará com o poder discricionário, mas no âmbito de uma impositividade 

constitucional, que deve ser concretizada. 

6º) Viola o princípio federativo porque acaba por condicionar grande parte 

da autonomia dos Municípios e dos Estados ao arbítrio da União, ente possuidor de 

competência tributária para instituir tributos cuja receita é repartida entre com os demais, a 

exemplo do Imposto de Renda. Ora, caso fosse faculdade da União a instituição de tais 
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tributos, a autonomia dos Estados e dos Municípios não passaria de mera teoria, sem nenhum 

efeito prático, já que diante da omissão da União tais entes autônomos não teriam 

independência financeira. 

7) Enfraquece, sobremaneira, o espírito da responsabilidade fiscal que deve 

estar presente também no âmbito do Poder Legislativo. Evidente é que se a implementação de 

tributos for encarada como um dever necessário à satisfação das atribuições estatais, os 

parlamentares responsáveis por sua consecução o farão com uma consciência diferenciada, 

em prol dos compromissos sociais devidos pelo Estado e consistentes em direitos dos 

cidadãos, mesmo porque, como forma de garantir a instituição dos tributos, as omissões 

passariam a ser questionadas pela sociedade que cada vez mais toma consciência da 

importância da atividade fiscal, compreendida também a atividade tributária. 

8) Tal facultatividade pode acarretar a indesejável injustiça tributária, 

certamente considerada pelo poder constituinte, quando idealizou a distribuição de 

competência tributária. Ora, se um tributo não vier a ser instituído, ocorrerá uma das 

hipóteses alternativas, ou as necessidades públicas não serão atendidas satisfatoriamente ou as 

outras fontes de arrecadação de tributos arcarão sozinhas com tais necessidades, onerando, 

por conseguinte, determinada parcela de contribuintes, em benefício injustificado de outra, 

como ocorre, por exemplo, com aqueles detentores de grandes fortunas. Em relação a eles há 

a omissão legislativa por parte da União, em plena desobediência à Constituição, em frontal 

desrespeito ao equilíbrio da participação eqüitativa dos contribuintes para fazer frente aos 

custos estatais, idealizados pelo Poder Constituinte e definidos de modo rígido na própria 

constituição. 

9º) Desconhece a complexidade do conceito da norma jurídica. O 

enquadramento da norma constitucional, que caracteriza competência tributária como norma 

permissiva, é simplório e alheio à complexidade do próprio conceito funcional da norma 

jurídica. É que a constituição, como qualquer texto legal, deve ser interpretada sem 

desconsiderar a totalidade de seus comandos. Em sendo a Constituição brasileira 

eminentemente social, o que significa dizer que ao Estado são atribuídos inúmeros deveres 

muito além daqueles concebidos por uma Constituição liberal, não é faculdade do Estado 

instituir tributos, que são os meios de consecução dos deveres sociais. Na verdade, atribui-se 
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a ele a competência necessária para satisfazer seus deveres, sendo que tal atribuição não pode 

ser encarada como mera faculdade, pois é imprescindível a satisfações de seus deveres. 

10º) Não considera a rigidez com que o sistema constitucional tributário 

restou configurado da Constituição Federal brasileira. Em face de tal rigidez, o argumento de 

que não há como impor ao Poder Legislativo a criação das leis de sua competência, tendo em 

vista a independência dos Poderes estatais, não pode levar à equivocada conclusão de que a 

atividade legislativa seja facultativa. Ora, do mesmo modo, não há como impor ao Judiciário 

a prolação das sentenças dos feitos ajuizados. Todavia, não há dúvidas de que a atividade 

jurisdicional seja irrenunciável, indisponível e obrigatória, como o são a atividade 

administrativa, nos termos da lei, e a atividade legislativa,  nos termos da Constituição. 

Registre-se, ainda, que tal concepção dá ensejo à utilização indevida do 

poder tributário, visto que muitas vezes, faz com que as entidades federativas deixem de 

instituir tributos por motivos eleitoreiros, com grande prejuízo ao orçamento e ao interesse 

público. É o que ocorre, por exemplo, quando se deixa de instituir contribuição de melhoria, 

com o nítido intuito de beneficiar determinados “currais eleitorais” ou grupos de pessoas tidas 

como apadrinhadas políticas, com visível desrespeito à coletividade. De fato, inúmeras obras 

públicas são realizadas com uma finalidade oculta e consistente em nítido benefício de 

pessoas específicas. Certamente, tal ocorrência não seria possível se a contribuição de 

melhoria fosse de fato instituída. 

Por derradeiro, é mister registrar que tais críticas não esgotam os 

argumentos contrários à tese de que o exercício da competência tributária seja mera faculdade 

dos entes estatais. Aliás, não é pretensão da presente dissertação esgotar o tema. Ao contrário, 

o que se pretende é iniciar a discussão em torno da obrigatoriedade da implementação dos 

tributos definidos na Constituição, de modo a ampliar, ainda mais, a responsabilidade fiscal 

dos entes da Federação brasileira. 

 



 

CAPÍTULO 2. O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA LEGISLATIVA COMO DEVER 

2.1. Considerações preliminares 

Este capítulo prefacia o principal ponto da presente dissertação. Será com os 

argumentos nele contidos que se pretenderá demonstrar a tese de que o exercício da 

competência tributária legislativa é um dever atribuído pela Constituição de 1988 aos entes da 

República Federativa do Brasil. 

A competência distribuída aos entes da Federação deve ser entendida como 

medida do poder estatal, a ser exercida obrigatoriamente, enquanto necessária para satisfação 

dos seus respectivos deveres, pois os poderes são atribuídos ao Estado para que os seus 

deveres sejam efetivamente cumpridos. Não é por outra razão que o Estado Federal está 

dotado de poder cujo exercício é repartido entre seus entes federativos. 

São inúmeros os problemas gerados em decorrência da idéia de que a 

competência legislativa tributária é mera faculdade, concepção oportuna para muitos 

segmentos da sociedade que exercem influência nas políticas públicas. Mas, crê-se que o 

maior deles diga respeito às nefastas conseqüências decorrentes da péssima distribuição de 

riquezas e oportunidades entre o povo brasileiro, sem esquecer do prejuízo sofrido pelo 

desenvolvimento do país diante da omissão do exercício da competência tributária. 

É visível o fato de que a omissão legislativa, contrariando orientação 

jurídica constitucional, seja responsável por grande parte da injustiça social havida no país. 

Por exemplo, a não instituição do imposto sobre grandes fortunas, previsto 

no art. 153, inciso VII, da Constituição, além de onerar a carga tributária dos menos 

favorecidos em decorrência da majoração de alíquota de outros tributos ou do alargamento de 

suas bases de cálculo ou ainda da redução de isenções necessárias ao desenvolvimento de 

determinado setor e da utilização de qualquer outro meio oferecido pelo sistema tributário 

 



 102

para ampliar o montante das receitas, favorece explicitamente, sem nenhuma vergonha de 

ordem moral, alguns segmentos já favorecidos no circuito social. 

Ora, a falta de ética ou de moral por parte de parcela de governantes já é o 

bastante para inviabilizar o desenvolvimento do Brasil. O que não lhes pode faltar é a 

obrigação de levar a efeito as determinações advindas do Poder Constituinte, originariamente 

contidas na Constituição pátria. Não se pode concordar com a idéia de ser faculdade do Poder 

Constituído a realização daquilo em razão do qual foi constituído. Trata-se de atribuição, de 

dever, de obrigação, e não de faculdade. 

Outro exemplo evidenciado ao longo da História, também decorrente da 

inviável idéia de que a instituição de tributos é mera faculdade dos entes da Federação, diz 

respeito à omissão de implementarem-se e cobrarem-se as contribuições de melhoria. Não há 

como justificar tal omissão, que privilegia uns em detrimento de outros, sob o argumento de 

que é difícil aferir a efetiva valorização dos imóveis adjacentes à obra pública ou sob a 

alegação de quaisquer outras dificuldades para sua implementação. Quantas obras públicas já 

foram realizadas ao longo desse gigantesco território brasileiro com o nítido e imoral 

propósito de beneficiar aliados políticos, ou puramente eleitoreiros, significando dizer que 

tais investimentos não foram diretamente direcionados à realização do bem comum que 

sintetiza em um único conceito o propósito da instituição do Estado. 

Caso fossem obrigatoriamente efetivadas as contribuições de melhoria, 

certamente tais manobras de perpetuação no poder seriam inviabilizadas, ao menos em parte, 

além de garantirem-se investimentos subseqüentes e decorrentes da referida contribuição, 

sempre em prol da coletividade. 

Outro problema da concepção ora questionada, remete-se à injustiça 

tributária que dela decorre. Quando o Poder Legislativo de um ente da Federação não exerce a 

plenitude da competência tributária legislativa a ele atribuída, instituindo todos os tributos de 

sua competência, não se duvida de que parcela da sociedade e de segmento da economia serão 

nitidamente prejudicados em face seja da excessiva carga tributária a eles imposta para 

garantir a consecução das necessidades públicas, seja em decorrência da ausência de recursos 

para a execução dos demais deveres do Estado. Além do que a intervenção nos domínios 

econômico, social e político decorrentes da utilização dos tributos com finalidade extrafiscal - 
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que constitui poderoso meio de distribuição de riquezas e de incentivo a segmentos 

econômicos em prol do desenvolvimento nacional - deve advir de uma atuação positiva do 

Estado, e não omissiva. 

Com efeito, tendo em vista a importância da extrafiscalidade da atividade 

tributária, registra-se lição de HUGO DE BRITO MACHADO97 para quem enquanto a tributação 

fiscal é desenvolvida “com a finalidade de carrear dinheiro para os cofres públicos”, a 

extrafiscal visa “exercer influência nas relações de produção e circulação de riqueza” e “na 

distribuição de riqueza”, ou “qualquer outro objetivo que não seja a simples arrecadação de 

recursos financeiros”. O autor98 conclui que, diante de economia de livre iniciativa, o tributo 

é valioso instrumento na ordem econômica, “discriminando em favor das atividades 

produtivas”; na ordem social, “minimizando as desigualdades” e na ordem política, 

“contribuindo para minimizar as desigualdades interlocais e promover a descentralização do 

poder”. 

Percebe-se que os efeitos nocivos decorrentes da idéia de que a competência 

tributária seja apenas faculdade não se limitam à escassez de recursos públicos, 

imprescindíveis para o custeio das atribuições do Estado. 

Assim, ao se considerar a competência tributária como mera faculdade 

distribuída aos entes da Federação, não se poderão taxar as situações acima descritas como 

contrárias ao direito, embora contrárias à moral e à ética. No entanto, quando se entende 

tratar-se de um dever, de atribuição imposta aos entes da Federação pela própria Constituição, 

em pouco tempo o sistema jurídico providenciará mecanismos eficientes de proteção às 

normas que estabelecem competência legislativa tributária para instituir tributos aos entes da 

Federação, o que certamente representará um significativo avanço no Estado Democrático de 

Direito por todos almejado. 

Por fim, registrar-se-ão os argumentos a partir dos quais se pretende 

justificar a obrigatoriedade da implementação dos tributos definidos na Constituição de 1988, 

                                                           
97 MACHADO, Hugo de Brito, A função do tributo nas ordens econômica, social e política. Dissertação de 

Mestrado. Fortaleza: UFCE, 1985, p. 109. 
98 MACHADO, Hugo de Brito, A função do tributo nas ordens econômica, social e política. Dissertação de 

Mestrado. Fortaleza: UFCE, 1985, pp. 215 e 216. 
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que, embora se constituam em unidades didaticamente autônomas, se relacionam sob diversos 

aspectos formando um todo indivisível. 

2.2. O poder-dever do Estado: o caráter instrumental do poder 

O poder emana do povo, pertence à sociedade. Bastante feliz foi a 

observação de ROQUE ANTÔNIO CARRAZZA99 ao lecionar que, no Brasil, não se deve dizer que 

as pessoas políticas têm poder tributário. Isto porque “Poder tributário tinha a Assembléia 

Nacional Constituinte, que era soberana. Ela, realmente, tudo podia, inclusive em matéria 

tributária. A partir do momento, porém, em que foi proclamada a Constituição Federal, o 

poder tributário retornou ao povo (detentor da soberania). Em seu lugar, passaram a existir as 

competências tributárias, que a mesma Constituição Federal repartiu entre a União, os 

Estados-membros, os Municípios e o Distrito Federal”. 

Assim, o que pertence ao Estado instituído não é exatamente o poder 

pertencente ao Poder Constituinte que o instituiu, mas um poder-dever que, uma vez 

distribuído, apresenta-se como competências. Os poderes são atribuídos ao Estado para 

garantir a efetivação de suas obrigações para com os cidadãos. Neste sentido, como já 

registrado, a competência nada mais é do que a medida do exercício do poder estatal. As 

competências são atribuições ou funções do poder constituído e, como tais, devem ser 

obrigatoriamente exercidas nos termos definidos na constituição, tanto pelo Executivo e 

Judiciário, quanto pelo Legislativo, em todos os níveis de governo: federal, estadual e 

municipal. 

Cumpre trazer à colação a lição de MIGUEL REALE100 que, ao definir o 

poder como “situação subjetiva”, distingue-o das demais situações subjetivas por ele tratadas, 

tais como o direito subjetivo, o interesse legítimo, a faculdade e o ônus. 

Para o referido autor, a faculdade representa “uma das formas de expressão 

do direito subjetivo”, ao passo que o “poder de fazer algo”, que não se confunde com a 

faculdade e nem com as demais situações subjetivas, apresenta-se “como expressão de uma 
                                                           

99 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 16ª ed. São Paulo: Malheiros, 2001, 
p. 414. 

100  REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 22ª ed. São Paulo: Saraiva, 1995, pp. 258 a 260. 
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competência ou atribuição conferida a uma pessoa, pública ou privada, sem que exista 

propriamente uma pretensão e obrigação correlatas, nem o exercício de uma faculdade”, 

como se verifica com o pátrio poder, que não é faculdade nem é direito subjetivo sobre os 

filhos, tal poder é atribuído “não no interesse dos pais, mas sim em benefício da prole e da 

sociedade”. Deste modo, não há como definir o poder como uma faculdade. 

Destarte, trançando-se um paralelo entre o direito subjetivo e o poder, 

esclarece que “o poder, sob o prisma jurídico, é, como adverte SANTI ROMANO, mais um 

poder-dever, pois, se há sujeição à autoridade paterna ou administrativa, ela se dá para que a 

autoridade possa cumprir o seu dever, nos quadros normativos vigentes. O direito subjetivo é, 

em suma, pertinente ao sujeito, ligando-se a este como uma pretensão sua; o poder resulta da 

função normativa atribuída a seu titular, sem lhe ser conferida qualquer pretensão para ser 

exercida em seu benefício”. Daí concluir-se que “o titular de um direito subjetivo pode usar 

ou não de seu direito, enquanto que o titular do poder não pode deixar de praticar as funções 

de sua competência, pois elas não são disponíveis”. 

Assim, deve-se observar que da indisponibilidade do poder-dever, conferido 

em benefício de outrem e não de seu titular, decorre a obrigatoriedade de seu exercício.  

Com efeito, SANTI ROMANO101, ao distinguir poderes jurídicos em sentido 

estrito, “que se denominam também poderes”, dos direitos subjetivos que, para ele, o autor, 

são espécies de poder em sentido amplo, apresenta os seguintes exemplos de poderes: “o 

poder Legislativo, administrativo e judiciário do Estado, o seu poder punitivo ou o de polícia, 

como, no direito privado, o pátrio poder”, os quais, como dito, devem ser exercidos, mesmo 

porque os poderes existem em função de outrem e não de seu titular. São, por isso, 

inalienáveis, intransmissíveis, irrenunciáveis e imprescritíveis, conforme caracterização 

atribuída pelo autor em comento, que também esclarece: “formam um grupo importantíssimo 

de poderes públicos – que é a categoria mais importante – os que se designam com o nome de 

‘funções’”. Registra, inclusive, que tais “funções (officia, munera) são os poderes que se 

exercem não por interesse próprio, ou exclusivamente próprios, mas por interesse de outrem 

ou por um interesse objetivo” enfatizando que tais poderes se apresentam “mesmo no direito 

privado (o pátrio-poder, o ofício do executor testamentário, do tutor etc), mas no direito 
                                                           

101 ROMANO, Santi. Princípios de direito constitucional geral. Tradução de Maria Helena Diniz.  São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1977, p. 139 e 144 a 145. 
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público sua figura é predominante”. Assim assevera que “os poderes do estado são, em regra, 

funções”. 

Sem dúvida, as competências tributárias são funções do Estado, pois 

constituem-se um poder-dever dos entes da Federação. 

Aliás, atualmente, no que se refere às atribuições do Estado, mais acertado é 

falar em função pública do que em poder. Como bem registrado por ENÉAS DE OLIVEIRA 

MATOS102, “em verdade, o Estado não possui poderes, mas sim funções, funções que, no 

Estado moderno, não são exercidas coincidentemente, ou de forma exclusiva, conforme o de 

classificação orgânica ou institucional”. Assim, o referido autor, apoiando-se em EROS 

GRAU103, que se pauta pela noção de função, ao invés de poder, apresenta a seguinte 

classificação das funções estatais, segundo o critério material: a) função normativa – de 

produção de normas jurídicas; b) função administrativa – de execução de normas jurídicas c) 

função jurisdicional – de aplicação de normas jurídicas, deixando claro que tanto o Executivo 

quanto o Judiciário como o Legislativo exercem as três funções, com vistas à formação de um 

complexo unitário por finalidade, que é o interesse público.   

Neste sentido, KARL LOEWENSTEIN104 enuncia que, em verdade, ocorre a 

distribuição de determinadas funções estatais para diferentes órgãos do Estado, e que a 

expressão poder é meramente figurativa, razão pela qual, superando a clássica divisão de 

poderes de MONTESQUIEU, já esboçada em ARISTÓTELES, que tinha seu fundamento na 

garantia da liberdade dos cidadãos, apresenta uma nova divisão tripartite em: a) decisão 

política fundamental (policy determination): b) execução da decisão (policy execution); e c) 

controle político (policy control). Assim, para o referido autor, a execução da decisão política 

fundamental é a prática da decisão que pode alcançar qualquer campo de atividade estatal. 

Esta é a razão de o Legislativo, ao fazer leis de regulação e execução de decisões 

fundamentais, exercer a função de executar decisão de política fundamental, como também o 

                                                           
102 MATOS, Enéas de Oliveira. A “separação de poderes” para Karl LoewensteinErro! Indicador não 

definido.Erro! Indicador não definido.. www.forense.com.br/Atualidades/Artigos_DA/loewen.htm, em 
10/10/02.  

103  GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988 (interpretação crítica). São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1990. 

104 LOEWNSTEIN, Karl. Teoria de la constituicion. Tradução de Alfredo Gallego Anabitarte. 2ª ed. Barcelona: 
Ariel. 1964. 
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é, de modo mais freqüente, a execução da legislação, pela regulação do desenvolvimento 

normal das relações sociais, realizada pelo Executivo. 

Tal classificação ressalta a nítida relação existente entre os fins e os 

fundamentos do Estado com o dever de realizar políticas públicas para alcançar tais fins, de 

promover a “execução das decisões políticas fundamentais”, de acordo com a expressão do 

autor em comento. 

Ora, não se contesta que a atividade legislativa decorrente do exercício de 

competência definida na Constituição seja uma função estatal, mais do que poder, sobretudo 

no Estado de Direito, já que suas atividades realizam-se sempre sob o manto do princípio da 

legalidade. Daí, a imprescindibilidade da atividade legislativa. 

Percebe-se que parte da resistência à idéia de encarar a atividade legislativa 

como um dever do Estado decorre da vetusta concepção clássica de separação de poderes, em 

que o Legislativo tinha o poder de fazer as leis, e o Executivo e o Judiciário tinham o dever de 

observá-las e aplicá-las no exercício de suas competências. A rigor, como bem registrado por 

ENÉAS DE OLIVEIRA MATOS105 “a idéia ‘separação’ não se coaduna com ‘poderes’, 

principalmente se a idéia for de ‘poderes’ que se dirijam para o exercício de uma função 

estatal dirigida ao interesse comum da sociedade”, porque só a expressão “união de poderes” 

pode fazer jus ao termo “poder”, no tão nobre significado que assume no artigo 1º da 

Constituição: “todo poder emana do povo e em seu nome será exercido”. O poder é do povo, 

e “será” exercido pelo Estado para esse fim constituído.   

Desta forma, em sendo a competência tributária uma função estatal, uma 

medida do exercício do poder tributário, ela deve ser exercida plenamente pelos entes da 

Federação, desde a instituição do tributo até a efetiva exigência de seu pagamento. 

De que adiantaria a obrigação de cobrarem-se tributos diante da ausência da 

implementação de tais tributos, mediante lei. 

                                                           
105 MATOS, Enéas de Oliveira. A “separação de poderes” para Karl Loewenstein. 

www.forense.com.br/Atualidades/Artigos_DA/loewen.htm, em 10/10/02.   
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Como bem documenta GERALDO ATALIBA106, a atividade legislativa para o 

Estado é “o fundamento de toda e qualquer ulterior atividade”. Isso porque a Administração 

não pode atuar fora das previsões legais. Para o referido autor, o sistema da divisão dos 

poderes “é o que melhor assegura a liberdade e os direitos fundamentais do homem, já que 

limita o poder do Estado e contém, nas órbitas próprias, as competências dos órgãos que 

exercitam esse poder”. Assim, conclui-se que tal sistema, ao conter o poder do Estado e ao 

exigir seu exercício pelos três conjuntos de órgãos reciprocamente autônomos e 

independentes, “permite evitar a tirania, o abuso do poder, a opressão”, além de “possibilitar a 

salvaguarda e proteção aos direitos individuais e, sobretudo, do bem supremo do homem e da 

sociedade: a liberdade”. 

Percebe-se, então, que a lei é elemento fundamental e indispensável, já que 

a idéia do Estado de Direito pressupõe a existência de Leis que delimitam sua conduta, não 

obstante o sistema da divisão dos poderes, ou melhor, de distribuição de funções, além de 

limitar o poder, exigir o seu exercício, para garantir a tão almejada liberdade cuja satisfação, 

aliás, pressupõe ações e omissões por parte do Estado. 

Da mesma forma, a concepção do Estado Federal pressupõe o efetivo 

exercício das competências distribuídas aos entes da Federação. 

GILMAR FERREIRA MENDES107, tendo em vista o fato de que o Estado de 

Direito busca submeter todas as relações ao regime da lei e à contínua demanda por novas 

normas, conclui que “a competência legislativa implica responsabilidade e impõe ao 

legislador a obrigação de empreender as providências essenciais reclamadas”. Compete a ele 

não só a concretização genérica da vontade constitucional, mas também “colmatar as lacunas 

ou corrigir os defeitos identificados na legislação em vigor”. Assim, o referido autor enfatiza 

o dever de legislar ao afirmar que “o poder de legislar converte-se, pois, num dever de 

legislar”. 

                                                           
106 ATALIBA, Geraldo. Dialética da tensão. Poder estatal – Direitos do homem. Revista de Informação 

Legislativa. Senado Federal. Subsecretaria de edições técnicas. Ano 14,  nº 54. Abril a junho 1977, pp. 55 a 
64.  

107 MENDES, Gilmar Ferreira. Questões fundamentais de técnica legislativa. In Revista Diálogo Jurídico. Ano I 
– Vol. I – Nº 5 – agosto de 2001 – Salvador – Bahia – Brasil. D.P. Direito Público.com.br. em 15/11/02. 

  

 



 109

De fato, tanto o Poder Executivo como o Poder Judiciário e o Poder 

Legislativo são dotados de poder-dever estatal.  

Atualmente, como dito, melhor falar em funções públicas a serem realizadas 

em função e na medida do poder-dever distribuído aos entes da Federação. A concepção de 

funções estatais ressalta a perspectiva social, que exige atuações estatais positivas, refletindo 

melhor o Estado atual, em face da ultrapassada divisão de poderes estanques e impenetráveis. 

Convém registrar a posição de CARLOS ARI SUNDFELD108 para quem a 

atividade pública constitui função que, para o Direito, “é o poder de agir, cujo exercício 

traduz verdadeiro dever jurídico”, esclarecendo que o Legislador, o Administrador e o Juiz 

desempenham uma função. Por esta razão “os poderes que recebem da ordem jurídica são de 

exercício obrigatório e devem necessariamente alcançar o bem jurídico que a norma tem em 

mira”. 

O referido autor, de modo acertado, afirma que “o exercício de poder estatal 

é um dever, não uma faculdade do agente”. Para ele, é correta a noção de que o agente estatal 

esteja juridicamente obrigado a exercer seus poderes, o que encontra exemplos nos diversos 

setores do direito público, nos termos seguintes: 

“a) O juiz é obrigado a julgar o processo que dirige, não se 
eximindo de fazê-lo por estar em dúvida quanto à melhor solução a ser dada à lide 
ou por faltar norma expressa que a regule (CPC, art. 126, do CPC)... b) No âmbito 
da Administração, os serviços devem ser prestados continuamente (princípio da 
continuidade do serviço público), as infrações são necessariamente punidas, os 
tributos hão de ser efetivamente exigidos. Em uma palavra: as competências 
administrativas são indispensáveis. c) Mesmo o legislador - ao qual sempre se 
reconheceu maior liberdade de opção ... – é obrigado, em dadas hipóteses, a 
legislar: quando se trata de tornar efetivas as normas constitucionais, especialmente 
as que conferem direitos aos indivíduos. Bem por isso, a Constituição brasileira de 
1988 criou a ação de inconstitucionalidade por omissão (art. 103, § 2º)”. 

Portanto, não seria razoável qualificar como facultativo o exercício dos 

poderes atribuídos ao Poder Constituído, que se traduzem na realização da função pública. 

Tal exercício é obrigatório nos âmbitos jurisdicional, administrativo e legislativo. 

                                                           
108 SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de direito público. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2000, pp. 163 a 164. 
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Assim, a exemplo dos demais poderes, o Poder Legislativo não é ilimitado 

nem livre. A ele também se agrega o dever de legislar, daí a previsão de controle da 

constitucionalidade por omissão de lei ou ato normativo, pela da ação declaratória de 

inconstitucionalidade por omissão. 

Ora, a sociedade confere poderes ao Estado para que este se apresente 

devidamente aparelhado para cumprir com os deveres. Assim, em se tratando de Estado de 

Direito, não há como falar em poder sem um dever que a ele corresponda e o fundamente. 

Aliás, no Estado Democrático de Direito, como o é a República Federativa do Brasil, os 

poderes do Estado encontram justificativa e fundamento na idéia de que tais poderes devem 

ser efetivamente utilizados para que seus demais deveres sejam igualmente satisfeitos. Não se 

trata de regalias ou de vantagens como outrora configurados nos Estados despóticos. O poder 

estatal, assim entendido, serve de instrumento para que seus deveres sejam cumpridos. 

Neste diapasão, o verbo poder quando dirigido aos entes estatais, não quer 

dizer faculdade a eles atribuída, senão deveres em razão dos quais os poderes lhes foram 

conferidos. Assim, a competência tributária legislativa é um poder e um dever dos entes 

autônomos do Estado. 

No Estado Federal, o poder-dever estatal diz respeito a todos os entes da 

Federação. Com efeito, JOSÉ NILO DE CASTRO109, em Parecer fornecido em resposta à 

consulta formulada pela Vereadora e Presidente da Mesa Diretora da Lei Orgânica do 

Município de Santa Bárbara, ressalta o poder-dever dos Municípios no que se refere à 

elaboração da Lei Orgânica Municipal, nos seguintes termos: “A elaboração de lei Orgânica 

Municipal não é apenas exercício de Poder da Câmara Municipal, mas Dever irrenunciável e 

inafastável dos Vereadores, cuja omissão e incúria, além de constituírem frustrações à 

Comunidade e traição e indignidade ao mandado eletivo, ensejam, no Judiciário, declaração 

de inconstitucionalidade por omissão, na forma da Constituição Estadual”. O mesmo se diga 

em relação ao exercício da competência legislativa dos demais entes da Federação, 

principalmente em relação à implementação dos tributos, sem os quais não seria possível a 

atuação do Estado para a satisfação das necessidades públicas. 

                                                           
109 CASTRO, José Nilo de. Lei orgânica municipal – elaboração – poder-dever, irrenunciável, inafastável e 

indeclinável. In Revista jurídica Mineira. Vol. 8, nº 83/84, pp. 217 a 225, mar./abr.. 1991.  
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2.3. A imprescindibilidade do exercício da competência tributária em toda sua extensão 

A pretensão deste item é demonstrar que o exercício do poder tributário, em 

toda a sua extensão, desde a instituição do tributo até sua efetiva arrecadação, é um dever 

necessário, imprescindível, para a satisfação das demais atribuições estatais. 

Como se vê, o poder tributário distingue-se da competência tributária. O 

poder tributário integra o poder estatal, que pressupõe império, soberania, impositividade. 

Como expressão do poder soberano, o poder tributário também é uno e indivisível. Todavia, o 

exercício desse poder é distribuído, sobretudo no modelo federativo, como o é a República 

Federativa do Brasil. Tal distribuição se verifica pela atribuição de competências a cada uma 

das entidades federativas. Dessa forma, divide-se o exercício do poder tributário pela 

distribuição de competências. 

Assim, a competência tributária é entendida como medida do exercício do 

poder estatal, devendo ser exercida em toda sua extensão, eis que não pode ser vista como 

uma mera faculdade atribuída aos entes da Federação. 

Embora o exercício do poder tributário esteja subordinado à vontade de 

cada entidade federativa, estas não podem eximir-se de manifestá-la já que de sua efetividade 

dependem todas as demais atribuições estatais. Como dito, trata-se de um dever imposto aos 

entes da Federação pela própria Constituição. 

Acerca da extensão do exercício do poder tributário, GERALDO ATALIBA110 

também faz referência à lição de RENATO ALESSI111, para quem “o poder tributário pode ser 

considerado em dois distintos planos jurídicos”, cada um originando institutos e situações 

diversas, quais sejam: a) plano abstrato, que diz respeito aos “atos com valor e função, 

dirigidos à ereção do ordenamento jurídico tributário”; e b) plano concreto, que diz respeito à 

“aplicação concreta da norma que instituiu o tributo em abstrato”, com intuito de obter-se a 

transferência, aos cofres públicos, da quota de riqueza particular a que o comando legislativo 

se reporta, em que “o poder tributário se desenvolve em atividade administrativa”.  

                                                           
110 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 5ª ed. 8ª tiragem, São Paulo: Malheiros, 1998, p. 60. 
111 ALESSI; STAMMATI, Istituzioni di diritto tributário. UTET, pp. 29/30. Apud ATALIBA, Geraldo. 

Hipótese de incidência tributária. 5ª ed. 8ª tiragem, São Paulo: Malheiros, 1998, p. 60. 
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Assim, relativamente ao plano abstrato do poder tributário, há o exercício da 

competência tributária legislativa; e quanto ao plano concreto do poder tributário, tem-se o 

exercício da competência tributária administrativa. Não será demais observar que ambas as 

competências devem ser obrigatoriamente exercidas. A primeira (competência legislativa) em 

razão das disposições constitucionais; a segunda (competência administrativa) em 

cumprimento a determinações infraconstitucionais, estabelecidas em razão do exercício da 

primeira. 

Pois bem, a exemplo da atividade financeira, a atividade tributária 

específica também possui caráter instrumental, valendo dizer, que é um meio para a 

concretização das demais atribuições do Estado, sendo certo que tal atividade abrange, desde 

a instituição do tributo, mediante lei, até o seu efetivo pagamento, nos termos da lei. 

Como se sabe, os fins últimos do Estado compreendem, dentre outros, a 

segurança pública, a prestação da tutela jurisdicional, do ensino, da saúde etc... Todavia, esses 

fins não podem ser alcançados sem o devido suporte financeiro. Daí, na expressão de CELSO 

RIBEIRO BASTOS112, “a necessidade de o Estado simultaneamente levar a efeito toda uma série 

de atividades destinadas a arrecadar os meios financeiros e direcioná-los para a concretização 

dos referidos fins”. Percebe-se a necessidade da realização de atividades destinadas a 

arrecadar receitas, que, em um modelo neoliberal, dependem da efetiva implementação dos 

tributos definidos na Constituição, mediante lei. 

SOARES MARTINEZ113 observa que “as exigências de satisfação das 

necessidades econômicas de caráter público e de obtenção de meios indispensáveis à 

respectiva cobertura impõem ao Estado, e às outras entidades públicas, uma atividade 

econômica com características próprias, a atividade financeira". A fim de que sejam supridas 

as necessidades públicas, definidas segundo critérios políticos mutáveis, “toda a comunidade 

política terá de contribuir para a respectiva cobertura dos custos”. A atividade financeira é 

destinada a assegurar a satisfação das necessidades públicas, e para que as entidades públicas 

possam realizar as despesas necessárias têm de obter receitas adequadas, sendo que “algumas 

assemelham-se a receitas de particulares, como é o caso das obtidas pela exploração do 
                                                           

112  BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito financeiro e de direito tributário. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 1998, 
pp. 9 a 13. 

113 MARINEZ, Soares. Direito Fiscal. 10ª ed. Coimbra: Almedina. 1988, p. 3 e 4. 
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patrimônio do Estado”, e outras próprias do setor público, como “ os impostos e as receitas 

dos chamados ‘monopólios fiscais’”. 

Daí resultar o que a doutrina define como o caráter instrumental da 

atividade financeira, abarcando a específica atividade tributária. Observando-se as limitações 

positivas (fazer) e negativas (não fazer) do poder de tributar definido na Constituição, toda 

providência inicia-se com o exercício da atividade tributária legislativa, seguindo-se o 

exercício da atividade tributária administrativa, nos termos da lei. 

FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN114 e outros, ao tratar de “los deberes 

tributarios”, esclarecem que “se do ponto de vista material e estritamente econômico, a 

contribuição ao sustento dos gastos públicos é um pré-requisito funcional de toda sociedade, 

do ponto de vista jurídico este dever é, em conseqüência, inafastável em todos os Estados”, 

como se verifica na Constituição espanhola, no artigo 31.1, que assim dispõe: “todos 

contribuirão ao sustento dos gastos públicos  de acordo com sua capacidade econômica e 

mediante um sistema tributário justo inspirado nos princípios de igualdade e progressividade 

que, em nenhum só caso, teria alcance confiscatório”.Este dever, segundo os registro dos 

autores acima citados, implica numa “situação de dependência e de colaboração dos cidadãos 

com a Administração tributária que justifica a imposição de limitações legais ao exercício dos 

direitos individuais e, por outro lado, o exercício para os poderes públicos de poderes 

específicos para a ordem na efetividade do cumprimento por parte dos contribuintes. 

Percebe-se a existência de uma relação de meio e fim, à medida que por 

meio da atividade financeira o Estado pode cumprir suas metas, custear sua existência, enfim, 

propiciar o almejado bem-estar social visado pelo conhecido Estado Social, como o é a 

República Federativa do Brasil. 

Com efeito, na expressão de AGOSTÍN GONDILHO115, a diferença básica 

entre a concepção clássica do liberalismo e a do Estado de Bem-estar é que, “enquanto 

naquele se trata tão-somente de colocar barreiras ao Estado, esquecendo-se de fixar-lhe 

                                                           
114 CALLEJÓN, Francisco Balaguer; VILLAR, Gregorio Câmara; AGUILAR, Juan Fernando Lopez e outros. 

Derecho Constitucional. Vol. II. Madrid: Tecnos. 1999, p. 330 e 331.   
115 GONDILHO, Agostín, Princípios gerais de direito público. Tradução de Marco Aurélio Graco. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1977, p. 74. 
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também obrigações positivas, aqui, sem deixar de manter as barreiras, se lhe agregam 

finalidades e tarefas às quais antes não se sentia obrigado”. Esclarece, ainda, que a identidade 

básica entre Estado de Direito e Estado de Bem-Estar, por sua vez, “reside em que o segundo 

toma e mantém do primeiro o respeito aos direitos individuais e é sobre esta base que constrói 

seus próprios princípios”. 

Assim, com a superação da ideologia liberal, respaldada nos séculos XVIII 

e XIX, pelas tendências intervencionistas, havidas principalmente após as duas grandes 

guerras mundiais, a atividade financeira assumiu um papel relevante para garantir aos 

cidadãos a concretização não apenas dos denominados direitos às liberdades negativas (de 

primeira geração), mas também dos direitos conhecidos como liberdades positivas (de 

segunda geração), como a saúde, a educação a previdência e assistência social etc. Desta 

forma, o fim último da atividade financeira é a realização das necessidades publicas, a 

efetivação do bem comum, que, no modelo social só pode ser alcançado por intermédio de 

uma ação positiva do Estado, a qual, no Estado de Direito se dá na forma da lei, provocando a 

imprescindibilidade da atividade legislativa tributária. 

É oportuno registrar que a natureza instrumental da atividade financeira 

apresenta-se, também, na atividade tributária, pois o Direito Tributário, embora possa ser 

considerado um ramo autônomo do Direito, não deixa de constituir uma das vertentes do 

Direito Financeiro, qual seja a dos ingressos de dinheiro nos cofres públicos. Aliás, JAVIER 

SAINZ MORENO116 caracteriza o tributo como “instrumento de que se vale a Administração 

Pública para obter ingressos com os quais paga suas despesas quando estas não podem ser 

atendidas pelo seu próprio patrimônio”. De forma que, a par da imprescindível finalidade 

extrafiscal dos tributos, a obtenção de ingressos públicos parece ser, ainda, a finalidade 

principal da atividade tributária.  

Neste sentido, GERALDO ATALIBA117 não deixou de analisar o tributo “como 

instrumento jurídico de abastecimento dos cofres públicos”, enfatizando que, diversamente do 

ocorrido no tempo dos Estados despóticos, no Estado de Direito, os políticos (homens que 

dirigem o Estado), precisando atender às necessidades financeiras do poder público, usam do 
                                                           

116 Apud BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito financeiro e de direito tributário. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 
1998, p. 100.. 

117 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 5ª ed. 8ª tiragem, São Paulo: Malheiros, 1998, p. 28.   
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Direito como instrumento do desígnio de abastecer o estado de dinheiro. Afinal, como 

documenta CARLOS ARI SUNDFELD118, o Estado Social Democrático de Direito, a exemplo da 

República Federativa do Brasil, tem o “dever de atuar positivamente para gerar 

desenvolvimento e Justiça Social”. Isso porque “o oferecimento de prestações positivas aos 

indivíduos (serviços de educação, saúde, previdência) corresponde a um direito destes a tais 

prestações”. Ora, tais prestações positivas, indiscutivelmente, dependem do pleno exercício 

da atividade tributária do Estado, em toda sua extensão, desde a regulamentação e a 

implementação dos tributos, até sua efetiva arrecadação. 

Tal dependência se faz visível, cada vez mais, em face do processo de 

desestatização, pelo Brasil vivenciado nos últimos anos. O tributo, mais do que antes, é o 

principal instrumento jurídico de abastecimento dos cofres públicos, sem que haja o 

indesejável endividamento do país, que tanto prejudica o desenvolvimento, devido à 

necessidade da manutenção de um superávit fiscal satisfatório, sobretudo em decorrência da 

pressão dos credores internos e externos. A não instituição dos tributos, em sua plenitude, 

inviabiliza a satisfação dos direitos sociais, garantidos na Constituição de 1988. 

Desta maneira, entender a instituição de tributos como mera faculdade seria, 

de certo modo, qualificar também como faculdade todas as outras atribuições do Estado, já 

que estas dependem da implementação daquela, o que simplesmente joga por terra um dos 

fundamentos do Estado de Direito, qual seja, a idéia de que o Estado possui deveres para com 

os cidadãos, dando-lhes o ensejo de exigir do Estado a satisfação de seus direitos subjetivos. 

Aliás, GERALDO ATALIBA119 aponta a importância da atividade legislativa 

tributária ao afirmar que a implementação dos tributos “é a mais solene e elevada 

manifestação da competência tributária de que são investidas as pessoas públicas políticas”, 

pois ele precede lógica e cronologicamente a atividade concreta e efetiva de tributar. De fato, 

o referido autor não deixou de enfatizar a vital importância do exercício da competência 

tributária legislativa ao defini-la como atividade “primária, no sentido de que, sem ela, não 

pode haver ação tributária (tributação)”, a qual, como dito, é instrumento indispensável para a 

satisfação das necessidades públicas. 

                                                           
118 SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de direito público. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2000, pp. 56 e 57. 
119 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 5ª ed. 8ª tiragem, São Paulo: Malheiros, 1998, p. 60.  
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Não há dúvida acerca da obrigatoriedade da atividade tributária em toda sua 

extensão. É pacifico o entendimento de que é obrigatória a atividade administrativa tributária, 

como o lançamento dos tributos e a cobrança do crédito tributário. Mas também é obrigatória 

a implementação dos tributos cuja instituição, a rigor, já foi iniciada nos termos definidos na 

Constituição. 

O exercício do poder tributário atribuído ao Estado, a fim de que as demais 

atribuições estatais fossem também concretizadas, é dever a ele imposto pela própria 

Constituição. 

Assim, o exercício da competência tributária é obrigatório em toda sua 

extensão. Vale dizer, desde a regulamentação dos dispositivos constitucionais e a 

implementação dos tributos nela definidos, até a efetiva atividade administrativa tributária 

referente ao lançamento e ao recolhimento dos tributos devidos pelos contribuintes. 

Distingue-se a atividade tributária legislativa da administrativa pelo grau de 

discricionariedade conferido aos agentes públicos, políticos e administrativos, responsáveis 

pelo seu exercício, e não pela natureza jurídica de tais atividades, pois ambas são igualmente 

obrigatórias, constituem-se concomitantemente, em poder e dever dos entes federativos. 

Veja-se o disposto no caput do art. 6º do Código Tributário Constitucional, 

in verbis 

“Art. 6º A atribuição constitucional de competência tributária compreende a 
competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição 
Federal, nas Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e 
dos Municípios, e observado o disposto nesta lei”. (Sem destaque no original) 

Depreende-se que o termo atribuição, contido na lei complementar (CTN) 

que, como tal, complementa a própria constituição, deve ser entendido como o ato de imputar. 

Por conseguinte, ao Estado atribuem-se responsabilidades e prerrogativas, e não faculdades e 

privilégios. 

Tal atribuição constitucional, como não poderia deixar de ser, só se 

compreende à luz de uma interpretação teleológica e sistemática, exigindo o conhecimento 

não só das prerrogativas estatais, mas também das responsabilidades em razão das quais tais 
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prerrogativas foram atribuídas. Daí a razão de que todo o poder conferido ao Estado é 

também um dever a ele imposto. 

Pelas palavras de ALIOMAR BALEEIRO120, “a ‘legislação plena’, desde que 

não viole expressa ou implicitamente a Constituição Federal ou as normas gerais do Direito 

Financeiro da União, pode regular o quantum do tributo, a época e forma do pagamento, a 

competência administrativa dos órgãos e repartições que o devem lançar, cobrar, fiscalizar 

etc, enfim, todos os pormenores impróprios daquelas normas gerais ou por elas não 

previstos”. No silêncio delas a norma geral do Estado tem caráter supletivo, dizem os termos 

do § 3º do art. 24 da CF/88. 

Não será demais repetir que a competência tributária dos entes estatais é 

obrigatória em toda a sua extensão, desde a implementação dos tributos até o seu efetivo 

recolhimento, nos termos delineados na Constituição, lei forjada pelo Poder Constituinte e 

dirigida aos Poderes Constituídos, nos âmbito administrativo, judicial ou legislativo. 

HUGO DE BRITO MACHADO121 registra que “a cobrança do tributo é um 

poder-dever. Poder do Estado, Dever de quem o presenta”. Portanto, as autoridades que 

compõem a Administração Tributária não são titulares de poder no exato sentido do termo. 

“A elas a lei atribui o dever de cobrar o tributo que tenha sido por lei instituído”. Assim, a lei 

atribui às autoridades da Administração Tributária o dever de fiscalizar os atos dos sujeitos 

passivos de obrigações tributárias. Para que possam cumprir esse dever, as autoridades 

recebem da legislação tributária a respectiva competência. Lê-se, ainda, na obra do autor, que 

o poder de criar o tributo se expressa em dois níveis. O primeiro, “como verdadeira 

manifestação de poder”, por meio da Constituição; o segundo, “já delimitado e por isso 

mesmo mais adequadamente denominado competência”, por meio da lei.  

Da lição do autor acima mencionado, verifica-se que a Administração 

Tributária detém a competência administrativa para cumprir o dever de fiscalizar o 

recolhimento dos tributos. Ora, mutatis mutandis o mesmo se aplica em relação ao Poder 

                                                           
120 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. Atualizada por Misabel Abreu Machado Derzi. 11ª ed.. 

Rio de Janeiro: Forense, 1999, pp. 75 a 76..   
121 MACHADO, Hugo de Brito. Obrigação tributária acessória e abuso do poder-dever de fiscalizar. In Revista 

Dialética de Direito Tributário. Vol. 24, setembro, 1997, pp. 63 a 64. 
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Legislativo que, para cumprir com seus deveres, recebeu a necessária competência para 

instituir os tributos, nos termos da Constituição Federal. Assim, tanto a Administração quanto 

o Legislativo, a rigor, não são dotados de poder, que pertence ao povo, apenas possuem 

competência, detêm o poder-dever de exercê-lo: a Administração, na forma da lei que 

implementou a instituição dos tributos; o Legislativo, nos termos da Constituição.  

2.4. A força normativa da Constituição e a imperatividade das normas de competência 

Este tópico buscará demonstrar o caráter jurídico das normas constitucionais 

delineadoras de competência tributária, tendo em vista a força normativa da Constituição e a 

imperatividade de tais normas, que devem ser entendidas como regras de condutas, a serem 

observadas pelas pessoas jurídicas de direito público interno, dotadas de autonomia 

administrativa e política. 

A abordagem do tema, como não poderia deixar de ser, será desenvolvida 

tendo em vista o pensamento de KONRAD HESSE122 no sentido de que “a Constituição jurídica 

não configura apenas a expressão de uma dada realidade”. É que graças ao seu elemento 

normativo, “ela ordena e conforma a realidade política social”. A Constituição é meio jurídico 

para modificar o mundo para melhor, segundo uma vontade normativa própria. 

Assim, a Constituição não pode ser concebida como um simples retrato das 

relações de poder, vivenciadas em um dado momento histórico. Ela é dotada de elementos 

normativos que, embora não representem fielmente tais relações de poder, atuam com força 

jurídica a fim de modificá-las para melhor. 

De fato, embora o texto constitucional deva ser interpretado considerando-

se os valores políticos e sociais atuantes no momento de sua aplicação, não é tarefa do Poder 

Constituído modificar a vontade constitucional, senão observá-la, a fim de que sua finalidade 

seja alcançada. 

                                                           
122 HESSE. Konrad. A Força normativa da constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: 

Sérgio Antônio Fabris Editor, 1991, pp. 24 e 25.. 
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Conforme observa o referido autor, a Constituição jurídica não significa 

simples folha de papel, tal como caracterizada por LASSALE123. Tampouco se afigura 

“impotente para dominar, efetivamente, a distribuição de poder, tal como ensinado por 

GEORG JELLINEK e como, hodiernamente, divulgado por um naturalismo e sociologismo que 

se pretende cético”. 

Segundo a tese de KONRAD HESSE, a observação das normas 

constitucionais, embora vinculadas à realidade histórica, não está a ela condicionada, por ser 

a Constituição dotada de uma força normativa própria que exige, juridicamente, sejam 

observadas as normas por elas veiculadas. 

Assim, as normas constitucionais que atribuem competência tributária aos 

entes federativos exigem seu efetivo exercício. Tal exigência independe de fatores históricos 

atuantes no momento de sua aplicação. Isto porque esses fatores não têm o condão de alterar a 

Constituição todo momento, já que a tarefa de reformar a Constituição é reservada ao Poder 

Constituinte. Aqueles fatores servem apenas para ajustar a aplicação das normas à realidade 

atual, e também para modificar a Constituição, mas pelo Poder Constituinte.  

Por outro lado, as normas constitucionais que atribuem competência, 

inclusive a competência tributária, são imperativas, ou seja, são ordens de conduta, 

determinações voltadas para aquelas pessoas a quem foi distribuída competência. 

Com efeito, para GOFFREDO TELLES JÚNIOR124, as normas que fixam 

competências são exemplos típicos de normas imperativas, que mandam e proíbem 

concomitantemente. Tais normas veiculam ordens a serem observadas pelo ente competente e 

ao mesmo tempo negam iguais competências a outras entidades. 

Para o autor acima referido, as normas que fixam competência são exemplos 

típicos de normas que mandam e proíbem concomitantemente. Também leciona que fixar as 

competências de uma entidade é negar iguais competências a outras entidades. Se assim não 

fosse, não haveria razão de se fixarem as competências. 

                                                           
123 LASSALE, Ferdinand. A essência da constituição.  4ª ed, Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 1998. p.32. 
124 TELLES Júnior, Goffredo. Iniciação na ciência do direito. São Paulo: Saraiva, 2001.p. 64.  
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Para ilustrar o entendimento, o autor lança mão do seguinte exemplo, 

acompanhado da respectiva lição: “‘É da competência exclusiva do Congresso Nacional 

resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem 

encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional’ (Constituição, art. 49, I). Esta 

norma jurídica manda que o Congresso Nacional resolva definitivamente sobre as matérias 

que ela menciona. Em conseqüência, proíbe que, sobre tais matérias, o Presidente da 

República resolva sem audiência do Congresso”. 

Convém ressaltar o acerto verbo mandar, utilizado pelo referido autor 

quando busca explicar a imperatividade das normas que definem competência. O verbo 

mandar afasta qualquer dúvida a respeito do caráter obrigatório de tais normas. Neste 

contexto, a Constituição não atribui aos entes da Federação mera faculdade, mas o dever de  

implementar a instituição de tributos de sua competência. 

Então, dada a imperatividade das normas de competência que compõem o 

gênero no qual se inserem aquelas que distribuem competência tributária legislativa, conclui-

se que o exercício da competência tributária pelos entes federais seja imposição da própria 

Constituição, pelo que constitui um dever a ser efetivamente por eles observados, sob pena de 

inconstitucionalidade por omissão. 

Inúmeros autores tributaristas costumam qualificar a atividade legislativa 

tributária como faculdade, tendo em vista principalmente a impossibilidade de se impor a 

feitura das leis ao Poder Legislativo. Tal argumento não procede, como também não há como 

impor aos magistrados a prolação das decisões das causas submetidas à sua apreciação. 

Todavia, é assente na doutrina que atividade jurisdicional é dever do Estado, que dela não 

pode se escusar. Do mesmo modo, deve ser concebida como obrigatória a função legislativa 

atribuída ao Estado pelo Poder Constituinte. 

Ora, a eventual dificuldade acerca do controle de inconstitucionalidade de 

omissões legislativas não retira a imperatividade nem a força normativa das normas que 

atribuem competência legislativa tributária. Tal dificuldade não significa dizer que a atividade 

legislativa seja mera faculdade do Estado. Ao contrário, afirma seu dever de legislar e exige a 

criação de mecanismos eficientes à superação de omissões indevidas. 
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Com efeito, JOAQUIM JOSÉ GOMES CANOTILHO125, ao enfrentar o problema 

das omissões legislativas, tendo em vista a natureza jurídico-constitucional das imposições 

legiferantes, a vinculação heteronomamente determinada do legislador e a caracterização do 

comportamento inconstitucional omissivo, conclui que no Estado Constitucional democrático, 

“o legislador está obrigado, normativo-constitucionalmente, à emanação das leis necessárias à 

concretização das imposições constitucionais”. Ressalta, ainda, que o dever de legislar não é 

mais objeto de grandes discrepâncias, enfatizando que o problema se apresenta em relação à 

“protecção jurídica contra as omissões legislativas inconstitucionais”. Isto ocorre porque o 

transito de um dever de legislação para um direito à legislação não é automático nem isento 

de dificuldades materiais e processuais. 

A obrigatoriedade de legislar decorrente da própria Constituição, a 

imperatividade das normas de competência legislativa ou sua força normativa também foi 

registrada pelo MINISTRO CARLOS VELLOSO126, em despacho proferido em sede da ação direta 

de inconstitucionalidade, ocasião em que, respaldado em GERALDO ATALIBA, fez a seguinte 

afirmação: “o Texto Supremo deu ao Congresso Nacional o poder-dever de legislar. É sua 

obrigação fazê-lo. Não pode exonerar-se nem direta, nem indiretamente de tal função. É-lhe, 

peremptoriamente, vedado delegá-la, salvo explícita autorização constitucional. As 

delegações só podem existir, em nosso sistema, com estrita observância do preceito pertinente 

da Constituição”. 

Torna-se oportuno registrar que, como visto, a indelegabilidade da 

competência legislativa decorre da obrigatoriedade de seu exercício pelo ente federativo 

competente. Daí por que o Estado não pode abrir mão de sua competência, pois tal expressão 

de poder é, na verdade, um dever a ele atribuído. 

Aliás, para reforçar a força normativa do sistema constitucional tributário 

brasileiro e o dever dos entes da Federação de instituir os tributos de sua competência, 

                                                           
125 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislado: contributo para a 

compreensão das normas constitucionais programáticas. Reimpressão, Coimbra: Coimbra editora, 1994, 
pp. 338 e 339.  

126 Despacho: PET – 1543/SP, Relator Ministro CARLOS VELLOSO, DJ de 17/08/99, p. 00023, em sede da 
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 45.362.0/5. 
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cumpre referendar lição de GERALDO ATALIBA127 acerca da rigidez do atual sistema 

tributário, que, ao enfatizar o grau superior das normas constitucionais tributárias, afirma que 

“ao legislativo incumbe instituir os tributos, mediante lei”. Ressalte-se que daí advém a 

importância do controle de inconstitucionalidade por omissão, mas nem por isso qualquer lei 

tributária é válida, portanto, surge a importância do controle da constitucionalidade por ação. 

A rigor, “o que a Constituição brasileira defere, como competência, ao legislativo – ato 

contrário de todas as outras constituições do mundo – não é a faculdade de instituir qualquer 

tributo, mediante qualquer disciplina”, afirma o autor. Explica, ainda: “Se nos demais 

sistemas constitucionais – e o contraste é flagrante, manifesto, ao simples confronto das leis 

fundamentais dos diversos países – a outorga constitucional é genérica e amplamente 

permissiva, no nosso caso, pelo contrário, é específica e estritamente permissiva”. Conclui o 

citado autor que, nos demais sistemas, “a mais lata liberdade é conferida ao legislativo.  O 

constituinte deixou verdadeiro cheque em branco, a ser preenchido discricionariamente – 

quase que arbitrariamente – pelo legislador ordinário. Entre nós foi bem outra a solução”. 

Ora, também por essa via de raciocínio, não há outra conclusão senão a da 

obrigatoriedade do exercício da competência tributária pelos entes federativos brasileiros. 

Trata-se de uma incumbência com baixíssimo grau de liberdade a eles conferida, e não de 

uma faculdade, como se verifica diante de sistemas constitucionais tributários extremamente 

flexíveis. 

2.5. A omissão legislativa e o seu controle constitucional concentrado 

Este item buscará demonstrar que a omissão legislativa dos entes da 

Federação, consistente na não-implementação da instituição dos tributos de sua competência, 

está sujeita ao controle constitucional concentrado por meio da ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão. Isso acaba por revelar que a atividade legislativa imposta 

pela Constituição é de execução obrigatória. 

Assim, inicialmente, há que se destacar que o controle constitucional da 

omissão legislativa revela, por si só, o caráter obrigatório do exercício da competência 

                                                           
127 ATALIBA, Geraldo. Sistema constitucional tributário brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968, p. 

31. 
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legislativa, principalmente da competência legislativa tributária que, como demonstrado na 

primeira parte desta dissertação, foi rigidamente atribuída aos entes da Federação, além do 

que, sem a implementação dos tributos, que é meio para a realização dos fins estatais, 

nenhuma outra atividade estatal poderá ser efetivada. 

GILMAR FERREIRA MENDES128, após registrar que a competência legislativa 

implica responsabilidade e impõe ao legislador a obrigação de empreender as providências 

essenciais reclamadas, competindo-lhe não só a concretização genérica da vontade 

constitucional, como também a colmatação de lacunas e a correção de defeitos identificados 

na legislação em vigor, conclui que “o poder de legislar converte-se, pois, num dever de 

legislar” esclarecendo, ainda, que “a instituição de mecanismos especiais destinados ao 

controle judicial da omissão legislativa, tais como o mandado de injunção (CF, art. 5º, LXXI) 

e a ação direta de controle da omissão (CF, art. 103, § 2º), revela que o próprio sistema 

constitucional passou a reconhecer a existência de pretensão à edição de um ato normativo”. 

O controle da constitucionalidade liga-se à supremacia da Constituição 

sobre todo o ordenamento jurídico, bem como à rigidez constitucional e à proteção dos 

direitos fundamentais.  

NAGIB SLAIBI FILHO129 esclarece que o princípio do controle da 

constitucionalidade decorre da supremacia constitucional, e dos princípios da unidade, da 

razoabilidade, da rigidez para a reforma da Constituição, bem como da distinção entre poder 

constituinte e poder constituído, da gradação do ordenamento jurídico e da garantia do Estado 

de Direito, pois os órgãos públicos se encontram limitados, positiva e negativamente, pelas 

determinações do poder constituinte. 

A supremacia da constituição sobre as demais normas jurídicas pressupõe a 

existência de um escalonamento normativo, pois, em sendo a constituição a norma que orienta 

toda atividade estatal, é nela que o legislador vai encontrar definições de forma e conteúdo 

                                                           
128 MENDES, Gilmar Ferreira. Teoria da legislação e controle de constitucionalidade: algumas notas. In 

Revista Jurídica Virtual. http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/revista/ver_01/Teoria.htm, em 10/10/02. 
129 SLAIBI FILHO, Nagib. Ação declaratória de constitucionalidade. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, pp. 

39 e 40.   
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para exercer a atividade legislativa, de modo que nenhum ato legislativo dela decorrente pode 

alterá-la ou suprimi-la. 

Narram SYLVIO MOTTA E WILLIAM DOUGLAS130 que, no século XVIII, com 

o advento do movimento denominado Constitucionalismo, “criou-se uma situação favorável 

para o surgimento de um novo referencial concreto do poder soberano do Estado, em vez do 

clássico L’État c’est moit (‘O Estado sou eu’) do Rei Luis XIV, surge o texto constitucional. 

O rei teocrático do Ancien Regime (‘Antigo Regime’) é substituído por uma Constituição 

escrita”. A partir daí, o poder soberano deixa de ser personalizado, e toda autoridade encontra 

fundamento único na Constituição, provando sua supremacia. 

Por outro lado, a íntima ligação entre a rigidez constitucional e o controle da 

constitucionalidade, é tamanha que, em não havendo tal controle, estar-se-ia diante de Estado 

de Constituição flexível, já que o Poder Constituinte ilimitado estaria nas mãos do legislador 

ordinário. 

Para IVO DANTAS131, o controle da constitucionalidade “representa um dos 

pilares fundamentais da defesa do valor da Constituição e, em conseqüência, do denominado 

Estado de Direito”. O referido autor acrescenta que o controle da constitucionalidade não é 

mera opção doutrinária  encontrando-se assentado em dois pressupostos teóricos, a saber: a) 

“ao fato de que, sendo a constituição oriunda de um super poder – o Poder Constituinte -, 

nela estão inseridos os valores supremos consagrados pela sociedade para o qual o seu texto 

foi elaborado”; b) “à característica da supralegalidade que marca a norma constitucional, 

distinguindo-a, em conseqüência, das demais normas jurídicas que compõem o ordenamento 

jurídico-positivo do Estado”. Do primeiro pressuposto, tem-se que eventual alteração de 

norma constitucional só pode ser implementada mediante procedimentos especiais, tendo em 

vista a rigidez que , em geral, marca as Constituições. Do segundo, extrai-se que as normas 

infraconstitucionais trazem consigo a obrigação inarredável de encontrarem-se de acordo com 

os ditames contidos na Constituição.  

                                                           
130 MOTTA, Salvio; DOUGLAS, William. Controle de Constitucionalidade. Rio de Janeiro: Impejus, 2002, 

p.10. 
131 DANTAS, IVO. O Valor da constituição: do controle de constitucionalidade como garantia da 

supralegalidade constitucional. Rio de Janeiro: renovar, 1996, pp. 7 e 8. 
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Por conseguinte, a principal finalidade de controle de constitucionalidade é, 

sem dúvida, a proteção dos direitos fundamentais visto que, atualmente, tanto o Estado como 

sua Constituição existem em função dos referidos direitos fundamentais. 

Ora, as normas determinantes da competência tributária são constitucionais. 

Por outro lado, o sistema tributário constitucional brasileiro é bastante rígido. Contudo, não 

há como tornar efetivos os direitos fundamentais sem a presença de uma efetiva atividade 

tributária capaz de abastecer os cofres públicos. Deste modo, é incontestável que a omissão da 

instituição dos tributos dá azo ao controle de inconstitucionalidade por omissão. 

O estudo das formas de inconstitucionalidade levou a doutrina a 

sistematizar os diversos modos de manifestação de inconstitucionalidade bem como seu 

respectivo controle. Embora o recorte que ora interessa reproduzir, acerca do controle de 

inconstitucionalidade, diga respeito à inconstitucionalidade por omissão, torna-se forçoso 

apresentar, de modo resumido, as diversas espécies de controle de constitucionalidade. 

Assim, serão apresentadas as principais formas de inconstitucionalidade e 

de seu controle para, em seguida, ser especificamente ressaltado o controle constitucional da 

omissão legislativa realizável por meio da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. 

Diversas são as formas de manifestação de inconstitucionalidade. 

Primeiramente, pode-se distinguir a inconstitucionalidade formal da inconstitucionalidade 

material. Enquanto a inconstitucionalidade formal diz respeito à ilegitimidade do órgão de 

onde a norma emana (inconstitucionalidade orgânica) ou à impropriedade do processo 

legislativo, adotado para sua elaboração (inconstitucionalidade formal propriamente dita), a 

inconstitucionalidade material (ou substancial) liga-se ao conteúdo da norma devido à 

Constituição, pois a norma infraconstitucional deve harmonizar-se em seu conteúdo com o 

que dispõe a norma constitucional. 

A doutrina também estabelece distinção entre inconstitucionalidade total e 

parcial. Em decorrência da inconstitucionalidade total, uma determinada lei pode ser expulsa 

integralmente do ordenamento jurídico. Já em decorrência da inconstitucionalidade parcial, 

apenas a parcela viciada da lei infraconstitucional será fulminada, embora existam casos em 

que a inconstitucionalidade parcial determinará a inconstitucionalidade total da norma 
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anulada, como naqueles em que a parte constitucional não tenha significado autônomo ou 

tenha, como fundamento de validade jurídica, a parte inconstitucional. 

No que tange à inconstitucionalidade por omissão, nos termos da lição de 

YANNICK CAUBET132, a omissão constitucional é total “quando o legislador ignora seu dever 

de legislar”, e é parcial nas seguintes situações: a) “quando, não tendo obrigação de legislar 

sobre determinada matéria, o legislador o faz em detrimento do princípio da isonomia formal” 

e b) “quando, tendo o legislador infraconstitucional o dever de legislar sobre certa matéria, o 

faz de modo que não preencha satisfatoriamente a norma constitucional que se impõe na 

espécie”. 

A inconstitucionalidade também pode ser originária ou superveniente, 

quando havida na vigência de determinada Constituição ou quando decorrente de uma 

reforma constitucional, respectivamente. 

Por fim, embora existam outras formas de inconstitucionalidade ora não 

apresentadas, estudar-se-á aquela dicotomia mais interessante para justificar a hipótese de 

trabalho da presente dissertação, que focaliza a inconstitucionalidade por ação e por omissão.  

A inconstitucionalidade por ação refere-se a norma infraconstitucional 

existente, necessariamente. É em decorrência de um ato comissivo do Poder Público que uma 

lei inserida no ordenamento jurídico contraria a Constituição. Já a inconstitucionalidade por 

omissão, por sua vez, constitui-se numa inércia do Poder Público, no silêncio legislativo, na 

não-concretização por parte do Estado de ações a que estava constitucionalmente obrigado, na 

não-execução de atividade legislativa que lhe foi atribuída pela Constituição. Ocorre que, 

como bem registrado por YANNICK CAUBET,133 não se pode deixar de decidir sobre todas as 

coisas, não podendo o poder estatal furtar-se de realizar, em certo lapso de tempo, aquilo que 

a constituição prevê como conduta sua. 

                                                           
132 CAUBET, Yannick. Inconstitucionalidade por omissão. http://orifouti,cin/inconstitucionalidadeyamick.html, 

em 10/10/2002. 
133 CAUBET, Yannick. Inconstitucionalidade por omissão. http://orifouti,cin/inconstitucionalidadeyamick.html, 

em 10/10/2002. 
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Antes de proceder-se ao prosseguimento da questão da 

inconstitucionalidade por omissão e de seu respectivo controle, há que se apresentar as 

diversas espécies de controle de constitucionalidade, ainda que de forma resumida. 

Assim, segundo o momento de realização, fala-se em controle preventivo e 

repressivo. 

O controle preventivo pretende impedir que alguma norma maculada pela 

eiva da inconstitucionalidade ingresse no ordenamento jurídico. Tal forma de controle, 

infelizmente, só vem sendo utilizada quanto à inconstitucionalidade comissiva, a fim de coibir 

ações inconstitucionais, sendo que nada impede sua utilização para afastar omissões 

inconstitucionais. Outrossim, o controle preventivo da constitucionalidade pode ser realizado 

perante a Comissão de Constituição e Justiça, pelo veto jurídico presidencial e pelo 

ajuizamento do mandado de segurança, impetrado por parlamentar no Supremo Tribunal 

Federal, com a finalidade de assegurar a não participação em sessão voltada para discussão e 

votação de projetos de lei que contrariam a Constituição como, por exemplo, a fixação de 

pena de morte ou de caráter perpétua, dentre outras, dada expressa vedação constitucional 

para tanto (art. 5º, XLVII, da CF/88). 

Já o controle repressivo busca expurgar a norma editada em desrespeito à 

Constituição. É realizável pelo Poder Legislativo, nos casos em que o Poder Executivo 

exorbitar do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa, ou no caso de uma 

Medida Provisória ser rejeitada pelo Congresso Nacional por ser inconstitucional (art. 49, 

inciso V, e art. 62, ambos da Constituição). Realiza-se também pelo Poder Judiciário, de 

forma difusa e in concreto, em decorrência da argüição de inconstitucionalidade de lei no 

curso de um processo judicial, e de forma concentrada e in abstrato perante o Supremo 

Tribunal Federal, por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade de Lei ou de Ato 

Normativo (art. 102, inciso I, alínea “a”, da Constituição) e da Ação Declaratória de 

Constitucionalidade (art. 102, inciso I, alínea “a”, in fine, da Constituição, com redação da EC 

nº 03/93). 

Com referência ao controle de inconstitucionalidade por omissão, deve-se 

registrar que até tempos recentes as omissões constitucionais não conheciam remédio jurídico 

próprio, ficando sua solução relegada ao plano da luta política que, por sua vez, varia ao sabor 
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dos pleitos eleitorais. Tal forma, meramente política de controle da omissão legislativa, não 

condiz com o Estado de Direito, tampouco prestigia a forma normativa das constituições. Em 

conseqüência, a Constituição Federal de 1988 inseriu, no mundo jurídico, institutos que se 

prestam a remediar a inércia dos poderes públicos no sentido de concretizar objetivos sociais, 

constitucionalmente estabelecidos, para cuja satisfação são imprescindíveis atividades 

legislativas e administrativas de natureza tributária, nos termos da Constituição e da lei, o que 

evidentemente constituiu-se dever estatal. 

Assim, como bem ressaltado por RONALDO POLETTI134, a Constituição 

pátria criou três institutos destinados à supressão de omissão inconstitucional, quais sejam: a) 

a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (art. 103, § 2º, da Constituição), b) o 

Mandado de Injunção (art. 5º, inciso LXXI, da Constituição), e c) e a Argüição do 

Descumprimento de Preceito Fundamental (art. 102, § 1º, da Constituição). Registra-se que, 

além das formas acima descritas, nada impede que a Comissão de Constituição e Justiça 

exerça preventivamente o controle da inconstitucionalidade por omissão, mesmo porque, nos 

termos do art. 58, § 2º, inciso IV, da CF/88, compete às comissões “receber petições, 

reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das 

autoridades ou entidades públicas”. 

Consoante lição do referido autor, a origem da inconstitucionalidade por 

omissão no direito brasileiro está na Constituição portuguesa. “Antes, na versão 

revolucionária de 1976, competia ao Conselho da Revolução ‘emitir recomendações aos 

órgãos legislativos’. Agora, a competência, não mais com os atributos suasórios 

revolucionários, pertence ao Tribunal Constitucional”. A diferença entre o instituto português 

e o brasileiro encontra-se no âmbito de incidência, já que o campo de incidência do brasileiro 

alcança, além da omissão legislativa, a omissão administrativa.  

Por outro lado, destaca uma certa frustração acerca da efetividade da 

inconstitucionalidade por omissão, em face da dificuldade de constranger o legislador a 

legislar, por inexistir, nos sistemas constitucionais contemporâneos, fórmulas adequadas para 

tanto. Por tal razão, enfatizam-se opiniões de diversos doutrinadores no sentido de que o tema 

parece sempre levar às considerações políticas e não jurídicas. Neste sentido, CELSO 

                                                           
134 POLETTI, Ronaldo. Controle da constitucionalidade das leis. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, pp. 209 a 

219. 
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AGRÍCOLA BARBI135 salienta que “a solução é de caráter apenas político e consiste em 

comunicar ao Poder Legislativo competente, para que este tome as providências necessárias”. 

De fato, inúmeras são as posições doutrinárias para superar a dificuldade 

acerca da efetividade prática da declaração de inconstitucionalidade por omissão, tais como a 

fixação de prazo para elaboração legislativa, acompanhada de sanção específica pelo 

descumprimento do referido prazo; a edição de ato ad referendum do Poder competente para 

revê-lo atribuindo-se à rejeição efeitos ex tunc ou ex nunc, conforme o caso; a tipificação de 

crime de responsabilidade, no caso de omissão do Poder Executivo; a transferência de 

competência legislativa do poder competente ao Poder interessado, dentre outras alternativas. 

Em contrapartida, a doutrina encontra dificuldade em definir, de modo 

preciso, a omissão legislativa susceptível de controle de constitucionalidade pelo Poder 

Judiciário, sendo certo que tal omissão deva corresponder a um efetivo dever de fazer, uma 

exigência constitucional possível, e não uma omissão de um dever geral de legislar. 

Com efeito, JOAQUIM JOSÉ GOMES CANOTILHO136, ao enfrentar a questão da 

omissão legislativa, esclarece que o simples dever geral de emanação de leis não fundamenta 

uma omissão inconstitucional, eis que esta “significa que o legislador não ‘faz’ algo que 

positivamente lhe era imposto pela constituição. Não se trata, pois, apenas de um simples 

negativo ‘não fazer’; trata-se, sim, de não fazer aquilo a que, de forma concreta e explícita, 

estava constitucionalmente obrigado”. Daí porque distinguem-se as imposições abstratas das 

imposições constitucionais concretas. A não-realização normativa das imposições abstratas 

“situa-nos no âmbito do ‘não cumprimento’ das exigências constitucionais, e eventualmente, 

no terreno dos ‘comportamentos ainda constitucionais’ mas que tenderão (no caso de 

sistemático não actuar legislativo) a tornar-se situações inconstitucionais”. Nesse plano, 

desenvolve-se a luta político-constitucional em torno da constituição programática. Já a não 

realização das imposições constitucionais concretas, ou seja, o não-cumprimento de 

imposições constitucionais em sentido estrito, “é um verdadeiro caso de 

inconstitucionalidade: o legislador viola, por acto omissivo, o dever de actuar concretamente 
                                                           

135 BARBI, Celso Agrícola. Supremo Tribunal Federal. Funções na Constituição Federal de 1988. Revista 
Forense. Rio de Janeiro, vol. 85, nº 308, out/nov/dez de 1989.  

136 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador: contributo para a 
compreensão das normas constitucionais programáticas. Reimpressão, Coimbra: Coimbra editora, 1994, 
pp. 331 a 333. 
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imposto pelas normas constitucionais” deixando de implementar tais exigências 

constitucionais. Nesse terreno, desenvolve-se a luta jurídico-constitucional a favor do 

reconhecimento da inconstitucionalidade por omissão. 

Ora, as normas definidoras de competência tributária não podem ser 

confundidas com normas programáticas também constantes da Constituição. O não exercício 

daquelas competências encerra omissão inconstitucional suscetível de controle jurídico. Não 

há dúvida de que a não instituição dos tributos definidos na Constituição viola o dever de 

atuar concretamente.  

Acerca do problema da omissão legislativa, SYLVIO MOTTA e WILLIAM 

DOUGLAS137 registram que nenhuma das Constituições brasileiras foi revogada quando já 

integralmente regulamentada, enfatizando que “foi exatamente essa inércia histórica do 

Congresso Nacional que levou a Assembléia Nacional Constituinte de 1987/88 a buscar 

inspiração na Carta portuguesa de 1975 para introduzir no direito brasileiro uma nova 

modalidade de controle abstrato, onde o que se combate não é a lei que surge 

inconstitucional, mas, antes, o não surgimento de norma que deveria regulamentar o texto 

constitucional materializando a vontade potencial daquela Assembléia”. 

É que a perspectiva do Estado Social supera aquela visada pelo Estado 

Liberal, desde que exige do Estado, além de omissões necessárias à garantia das liberdades, 

ações estatais imprescindíveis à consagração da igualdade e da fraternidade, que podem ser 

considerados os elementos nucleares dos direitos de segunda e terceira geração, 

respectivamente. 

Com efeito, NAGIB SLAIBI FILHO138, ao analisar a relação existente entre os 

direitos fundamentais e as funções dos Poderes, demonstra a veracidade da proclamação de 

HEGEL no sentido de que a História é a consciência progressiva da liberdade, tendo em vista o 

desenvolvimento das atividades estatais na proteção dos direitos fundamentais que se 

manifestaram em três gerações, quais sejam: direitos de liberdade ou liberais, direitos sociais 

                                                           
137 MOTTA, Sylvio; DOUGLAS, William. Controle de Constitucionalidade. Rio de Janeiro: Impejus, 2002, pp. 

113 e /114.  
138 SLAIBI FILHO, Nagib. Ação declaratória de constitucionalidade. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, pp. 

33 a 36. 
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e direitos difusos, para cuja proteção predominam as atividades legislativa, executiva e 

judicial, respectivamente. Isto porque os direitos de primeira geração, fundados na liberdade, 

representam um freio à atividade do poder, com evidente preponderância do princípio da 

legalidade, como reflexo do predomínio do Poder legislativo; ao passo que, em relação aos 

direitos de segunda geração, fundados na igualdade, demandam prestações positivas do 

Estado, destacando-se o predomínio da função exercida pelo Poder Executivo; e, por fim, no 

que se refere aos direitos de terceira geração, fundados na fraternidade e tendo como primeiro 

destinatário o gênero humano, destaca-se a atuação do poder judiciário “que ganha novas 

atribuições e passa a transcender o aparelhamento estatal para ganhar foros de árbitro de 

conflitos que nem sempre correspondem à prestação estatal ou ao interesse imediato do 

indivíduo”, como as questões relacionadas ao meio ambiente, e demais interesses difusos 

como a necessidade da efetiva atividade fiscal por parte do Estado. 

Por tal razão, o referido autor NAGIB SLAIBI FILHO139 registra que 

“diferentemente da constituição-garantia, a constituição-dirigente exige ações não só do 

legislador como do administrador e, até mesmo de entidades descentralizadas”. Daí por que se 

falar em inconstitucionalidade por omissão, caracterizada “quando a falta de norma 

regulamentadora torna inviável o exercício das atividades exigidas pela Constituição”. 

Registra, ainda, que só se há de falar em inconstitucionalidade por omissão “quanto aos 

direitos de segunda geração, que têm por conteúdo usufruir determinada prestação de serviço 

público”. Todavia, sabe-se que não existe razão para excluir do conceito de 

inconstitucionalidade por omissão a ausência de ações estatais necessárias à satisfação de 

interesses difusos de terceira geração. 

Verifica-se que o controle judicial de inconstitucionalidade da omissão 

ganha relevância no Estado Social que conta com a efetiva atividade tributária, indispensável 

para garantir a execução das novas atribuições por ele assumidas. 

Para SACHA CALMON NAVARRO COÊLHO140, o fundamento para a atividade 

controladora da Corte Constitucional diante da omissão estatal “reside na consagração de que 

                                                           
139 SLAIBI FILHO, Nagib. Ação declaratória de constitucionalidade. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, pp. 

56 e 57.    
140 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. O controle da constitucionalidade das leis e do poder de tributar na 

constituição de 1988. 3ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1999, pp. 128 e 129.  
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os direitos fundamentais não significam apenas direitos e garantias das pessoas contra o 

Estado, passíveis de serem vulnerados por este, comissivamente, mas de princípios objetivos 

de governo que obrigam o Estado a prestações positivas em prol do cidadão ou de pessoas”. 

Trata-se do caso em que a omissão legislativa ou administrativa “reveste o caráter de uma 

agressão à Constituição”, o que confere ao Autor “um direito subjetivo público à ação de 

inconstitucionalidade por omissão”. 

Outrossim, JOAQUIM JOSÉ GOMES CANOTILHO141, esclarece que “a 

inconstitucionalidade por omissão é um instituto que reflete as insuficiências resultantes da 

redução do Estado de direito democrático ‘aos processos’ e instrumentos típicos dos 

ordenamentos liberais”. Mas, embora registre que a doutrina não reconhece a existência de 

um direito subjetivo dos cidadãos à atividade legislativa, aceita e acentua a existência do 

“dever jurídico-constitucional do legislador no sentido de este adaptar as medidas legislativas 

necessárias para tornar exeqüíveis as normas da Constituição”. Então, ressalta a necessidade 

da institucionalização de formas democráticas tendentes a um maior reforço da proteção 

jurídica contra omissões inconstitucionais. 

Percebe-se que as investigações doutrinárias acerca da omissão 

inconstitucional, das quais decorrem inúmeras propostas de solução do problema referente à 

eficácia do seu controle constitucional, revelam, sem dúvida, a aceitação da doutrina da idéia 

de que a atividade legislativa imposta pela Constituição é um dever, e não uma faculdade. O 

fato de não existirem mecanismos jurídicos eficazes para garantir a produção legislativa, 

prevista na Constituição, não transforma o dever de legislar em faculdade, em puro arbítrio. 

Ao contrário, vem demonstrar a necessidade de se estabelecer um sistema constitucional mais 

eficiente para controlar tal inconstitucionalidade. 

GILMAR FERREIRA MENDES142, ao realizar estudo sobre a declaração da 

inconstitucionalidade sem a pronúncia da nulidade, em tópico denominado “Omissão 

legislativa”, registra que “ao lado da ofensa ao princípio da igualdade, a omissão legislativa 

assume relevo para fundamentar a declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia da 

nulidade do tribunal constitucional” esclarecendo que a omissão inconstitucional pressupõe 
                                                           

141 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 5ª ed. Coimbra: 
Almedina, 2002, p.1024.

142 GILMAR, Ferreira Mendes. Jurisdição constitucional. 2ª ed, São Paulo: Saraiva, 1998, pp, 209 a 214.   
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um dever constitucional de legislar que, tanto pode ser derivado de ordens concretas contidas 

na Lei Fundamental quanto de princípios desenvolvidos mediante interpretação. De outra 

feita, em tópico denominado “Dever de legislar”, assenta que o legislador deve empreender 

os esforços necessários para restabelecer o estado de constitucionalidade, seja pela 

colmatação de eventual lacuna, seja pela supressão da disposição que teve a sua 

inconstitucionalidade declarada, esclarecendo que, na República Federativa da Alemanha “a 

vinculação do legislador à ordem constitucional estabelecida está prevista expressamente nos 

arts. I, III, e 20, III, da Lei fundamental, e encontra sua concretização no § 31, n, 1 e 2, da Lei 

do Bundesverfassungsgericht, que confere força de lei e efeito vinculante às decisões do 

Tribunal. Disto resulta o dever do legislador de tornar as medidas necessárias à restauração do 

estado de constitucionalidade sem qualquer atraso culposo, isto é, sem mora”. 

Pelo exposto, não ficam dúvidas de que a eventual omissão por parte dos 

entes federativos, consistente na não-implementação dos tributos de sua competência, é 

perfeitamente passível de controle constitucional, por meio da ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão. 

Ora, no que se refere à instituição dos tributos pelos entes federados, já 

restou demonstrado que o Poder Constituinte estabeleceu, de modo rígido, as competências 

tributárias a cada ente da Federação, bem como definiu a repartição das receitas dos 

respectivos tributos entre as referidas entidades, a fim de garantir a autonomia financeira, 

exigida pelo federalismo. 

YANNICK CAUBET143 registra que a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal foi, aos poucos, fixando parâmetros para o corpo de omissões impugnáveis pela via 

da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, esclarecendo que “apenas medidas de 

cunho normativo (que vão da edição de Leis Complementares até os mais simples atos 

administrativos, tais como portarias, regulamentos, etc.) são exigíveis pela via da ação de 

inconstitucionalidade por omissão”, pelo que fica excluída do âmbito da referida ação a 

exigência de atos que venham a envolver uma realização material por parte do Poder Público, 

já que a Suprema Corte brasileira entende que tais questões são resolvidas na esfera política e 

não na jurídica. 
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Nada impossibilita o efetivo exercício da competência tributária. Nada 

justifica a não inserção de eventual omissão dos entes federativos dentre aquelas susceptíveis 

de controle judicial, por meio da ação direta de inconstitucionalidade por omissão.  

2.6. A discricionariedade do exercício da competência tributária legislativa 

Como já ressaltado, o diferencial entre o exercício da competência tributária 

legislativa e o da administrativa não é sua natureza jurídica, já que ambas são igualmente 

obrigatórias. De fato, a distinção relevante diz respeito ao grau de discricionariedade dos 

agentes públicos para a realização das respectivas atividades tributária (legislativa e 

administrativa), sendo certo que a atividade tributária legislativa, embora não seja facultativa, 

realiza-se sob a influência de um alto grau de poder discricionário atribuído ao Poder 

Legislativo. 

Assim, este item será dedicado à discricionariedade, e não facultatividade, 

conferida aos entes da Federação no exercício de suas respectivas competências tributárias, 

sempre com o intuito de justificar a hipótese de trabalho da presente dissertação, qual seja, a 

tese de que a instituição dos tributos consiste em obrigação dos entes da Federação. 

Inicialmente, convém mencionar que o conceito de discricionariedade não 

está circunscrito ao direito administrativo. A respeito, JOAQUIM JOSÉ GOMES CANOTILHO144 

esclarece que “a discricionariedade não é visualizada como um ‘Elemento’ da função 

executiva, mas como problema de ordenação jurídica de competências (de ação e decisão)”. 

Assim, o problema da discricionariedade diz respeito à aplicação ou à execução de normas 

jurídicas, não havendo dúvidas de que a Constituição é dotada de normas jurídicas voltadas 

para o Legislativo, daí ser possível falar em discricionariedade relativa à atividade legislativa. 

                                                                                                                                                                                     
143CAUBET, Yannick. Inconstitucionalidade por omissão. http://orifouti,cin/inconstitucionalidadeyamick. html, 

em 10/10/2002.    
144  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador: contributo para a 

compreensão das normas constitucionais programáticas. Reimpressão, Coimbra: Coimbra editora, 1994, p. 
225. 
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Nos termos definidos por JOAQUIM JOSÉ GOMES CANOTILHO145, a discussão 

travada em torno dos conceitos de “discricionariedade legislativa” e de “liberdade de 

conformação do legislador”, pressupõe uma análise prévia da posição jurídico-constitucional 

do legislador, que pode se apresentar: a) como mero executor da lei constitucional, hipótese 

em que, em termos gerais, “a posição da lei relativamente à constituição não é diferente da 

relação hierárquico-normativa entre a lei e o acto administrativo, executor da mesma”, daí por 

que “tal como a discricionariedade administrativa é a execução de uma norma legal, também 

a discricionariedade legislativa se circunscreve a um problema de execução, pelo legislador, 

dos preceitos mais ou menos detalhados da lei constitucional”; b) como aplicador da 

constituição, hipótese em que a liberdade de atuação do legislador é mais ampla do que a da 

administração, tendo em vista o “carácter ‘indeterminado’ dos preceitos constitucionais e a 

ausência, nas normas da constituição, de uma clara fixação dos pressupostos de fato ou dos 

resultados jurídicos”, o que “abriria ao legislador um espaço de liberdade dificilmente 

compatível com a idéia de discricionariedade subjacente ao pensamento de execução”, 

embora “a constituição representaria sempre um ‘impulso’ material primário, justificador da 

qualificação ou caracterização da actividade legiferante como uma aplicação normativamente 

vinculada das determinações constitucionais”; c) como conformador dos preceitos 

constitucionais, hipótese em que o legislador, “embora jurídico-constitucionalmente 

vinculado”, dispõe de um amplo domínio político para ponderar, valorar e comparar os fins 

dos preceitos constitucionais, proceder a escolhas e tomar decisões, desenvolvendo, assim, 

“uma actividade política criadora, não subsumível a esquemas de ‘execução’ ou ‘aplicação’ 

de leis constitucionais”.  

A existência de discricionariedade pressupõe a existência de uma norma 

jurídica que determine condutas a serem observadas. Não há como falar em 

discricionariedade desacompanhada de uma norma jurídica respectiva. Ora, se há 

discricionariedade na realização de atividade legislativa é porque há norma jurídica que 

estabeleça o dever de legislar. Neste diapasão, no que se refere à atividade legislativa 

tributária, não pode haver dúvidas acerca da obrigatoriedade de seu exercício, embora dotado 

de discricionariedade. 

                                                           
145 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador: contributo para a 

compreensão das normas constitucionais programáticas. Reimpressão, Coimbra: Coimbra editora, 1994, 
pp. 216 a 218. 
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Tendo em vista a rigidez do sistema constitucional tributário brasileiro, que 

estabelece precisamente os pressupostos fáticos necessários à sua concretização, já que ou 

determina as causas motivadoras da instituição dos tributos ou define como hipóteses de 

incidência tributária as realidades sobre as quais o direito tributário deve incidir, resta 

evidenciado que o Poder Legislativo dos entes da Federação atua, em grande parte, como 

executor das normas constitucionais delineadoras de competências legislativas de natureza 

tributária, sobretudo, no que se refere à instituição de tributos não-vinculados, decorrentes do 

exercício de competência ordinária e enumerada de todos os entes da Federação. Assim, resta 

pouco espaço, em matéria tributária, para a atuação do legislador como conformador dos 

preceitos constitucionais, como se verifica na utilização da competência residual da União. 

Acerca da discricionariedade inerente à atividade legislativa, convém trazer 

à baila a lição do autor SANTI ROMANO146: “a liberdade máxima consentida às funções 

(estatais), não é jamais o pleno arbítrio, mas o ‘prudente arbítrio’ ou o poder discricionário, 

que permite ao seu titular escolher os interesses para os quais deverá exercê-lo, mas proíbe 

que ele possa prescindir de tal avaliação”. Cumpre ressaltar acerca da imprescindibilidade de 

escolha acima apontada, o que afasta a possibilidade de o Estado vir a se omitir do exercício 

de suas atribuições legislativas tributárias. Assim, segundo se depreende de suas palavras, as 

funções estatais são, ao mesmo tempo, livres e vinculadas positiva e negativamente. Livres 

porque “implicam sempre uma certa esfera na qual a vontade do sujeito deve ser determinada 

por si”. Vinculadas negativamente, “enquanto não podem exorbitar de certos limites, e 

positivamente, enquanto devem ser exercidas quando e como reclamam os interesses públicos 

para os quais são constituídas”. 

Percebe-se, pois, que tal liberdade conferida ao Estado para realização de 

suas funções não afasta seu dever de efetivamente exercê-las, por estar vinculada, tanto pelo 

aspecto negativo, quanto pelo aspecto positivo. Significa dizer, então, que a Constituição ao 

mesmo tempo que limita, impõe o exercício do poder. Mesmo porque, o poder estatal só 

existe depois de sua constituição, nos limites definidos na Constituição. 

                                                           
146  ROMANO, Santi. Princípios de direito constitucional geral. Tradução de Maria Helena Diniz.  São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1977, pp. 145 e 146. 
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Aliás, JOAQUIM JOSÉ GOMES CANOTILHO147, ao desenvolver a idéia de 

vinculação constitucional, a seu ver então indispensável, registra que “no Estado de Direito 

Democrático-Constitucional todos os poderes e funções do Estado estão juridicamente 

vinculados às normas hierarquicamente superiores da constituição”, colocando como 

“inaceitável a idéia de constituição como simples ‘limite’ do legislador, pois isso significaria 

um regresso à idéia de poder de Estado substancialmente preexistente à constituição e que só, 

a posteriori, viria a ser limitado por esta”. Dito isto, conclui que “a vinculação constitucional 

não se realiza através de simples limites”, ao contrário, “implica a determinação positiva dos 

atos legislativos pelas normas constitucionais”, ou seja, a Constituição, ao dar ao Estado uma 

conformação juridicamente concreta, “não se limita a simples contornos negativos – como 

pretenda a teoria dos limites – dos poderes estaduais, nem a impor ao legislador a prossecução 

do ‘interesse público’, do ‘bem comum’, do ‘aumento de qualidade de vida’,com base em 

directivas tão vagas como a idéia de ‘justiça, de ‘solidariedade’ ou de ‘direito’”, eis que 

“define, mais ou menos detalhadamente, os fins do Estado, os princípios materiais 

norteadores da sua realização e as tarefas dos órgãos estaduais”. Dentre eles, está  o dever de 

legislar em matéria tributária, de implementar a instituição dos tributos definidos na 

Constituição, de modo a concretizar os fins estatais. 

Deste modo, no que tange ao exercício da competência tributária, função 

dos entes autônomos de um Estado Federal, sobretudo, em se tratando de Estados 

comprometidos com o bem-estar social, como o é a República Federativa do Brasil, tem-se 

que a discricionariedade conferida aos entes dotados de autonomia política da Federação, não 

os isenta da tarefa de exercer plenamente as respectivas competências tributárias legislativas. 

Tal discricionariedade não transforma em faculdade o dever de implementar 

os tributos definidos na Constituição, ela apenas confere um certo grau de liberdade, tendo em 

vista os interesses públicos em jogo, para, na expressão de GERALDO ATALIBA148, melhor 

definir “os aspectos da hipótese de incidência tributária”, citam-se: a) aspecto pessoal, que 

diz respeito aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária, bem como ao fenômeno da 

parafiscalidade; b) aspecto temporal, relativo à definição do momento em que se reputa 
                                                           

147 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador: contributo para a 
compreensão das normas constitucionais programáticas. Reimpressão, Coimbra: Coimbra editora, 1994, pp. 
248 e 249.  
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ocorrido o fato imponível, ou seja, do nascimento da obrigação tributária; c) aspecto espacial, 

concernente à indicação das circunstâncias de lugar relevantes para a configuração do fato 

impunível; e d) aspecto material, que é o mais complexo aspecto da hipótese de incidência, 

por dizer respeito à descrição dos dados materiais que servem de suporte para a aferição do 

quantum debeatur, quais sejam, base imponível ou base de cálculo, e alíquota.  

Assim, a atuação discricionária dos entes federativos no exercício da 

competência tributária para a efetiva instituição dos tributos, diz respeito à definição dos 

elementos da obrigação tributária em abstrato. 

Ao contrário do que pensam alguns legisladores e doutrinadores, 

infelizmente, a função de um parlamentar não é apenas a de comparecer à Câmara Federal ou 

a Assembléia Legislativa para participar de uma sessão. A Consciência constitucional do 

povo vem, cada vez mais, se posicionando no sentido de exigir dos agentes públicos, nas 

esferas administrativa, judiciária ou legislativa, atuações positivas em favor da coletividade. 

Tal consciência constitucional é facilmente revelada em face das periódicas 

publicações estatísticas, quer em relação às obras realizadas pelo Executivo, quer em relação 

ao número de feitos julgados pelos magistrados e tribunais, ou ainda em relação ao número de 

projetos apresentados ou aprovados pelos parlamentares. Em geral, o dever de legislar é 

reconhecido pelos próprios parlamentares. Aliás, muitos deles utilizam-se das referidas 

estatísticas para demonstrar à sociedade que estão cumprindo sua função, sobretudo em época 

de eleição. 

A cobrança da sociedade aos parlamentares de todos os níveis, municipal, 

estadual e federal, é facilmente percebida nas diversas camadas sociais. Em artigo publicado 

na REGIONALNEWS, em página especial referente às Eleições de 2002, um Juiz de Direito, 

CARLOS GUTEMBERG DE SANTIS CUNHA149, chamou a atenção dos cidadãos sobre a 

importância do voto, deixando claro que muito mais do que participar de uma sessão “o 

deputado tem o dever de legislar em nosso favor dentro dos ditames constitucionais”. 

                                                                                                                                                                                     
148  ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 5ª ed. 8ª tiragem, São Paulo: Malheiros, 1998, pp. 67 

a 105. 
149 CUNHA, Carlos Gutemberg de Santis. Eleições 2002. www.regilnalnews.com.br/notnow_artigos_txt. 

php?idartigo=198, em 10/10/2002.  
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É evidente que tal dever é exercido com um razoável grau de 

discricionariedade, como já registrado, tendo em vista, sobretudo, a satisfação das 

necessidades públicas que conta com a efetiva tributária legislativa, seja com finalidade fiscal 

ou extrafiscal. 

Neste diapasão, o exercício da competência tributária é dever dos entes da 

Federação seja para auferir recursos necessários à manutenção do Estado e à implementação 

de investimentos para o seu desenvolvimento, seja para promover a necessária intervenção 

nos domínios econômico, social e político, a fim de erradicar a pobreza, acabar com as 

desigualdades sociais, incentivar setores da economia, em prol do interesse coletivo. Fica 

claro, porém, que tal função estatal, ao ser exercida, contará com um alto grau de liberalidade 

por parte do legislador, sensível aos anseios da sociedade. 

Não é demais repetir que tal liberalidade, todavia, não autoriza a omissão do 

Legislativo que, aliás, antes de falar em reforma do sistema constitucional tributário, deveria 

buscar sua total implementação, pois, embora rígido em sua estrutura, permite ajustes a serem 

implementados em nível infraconstitucional, a fim de mantê-lo compatível com as 

necessidades de cada momento histórico vivenciado. 

Os elementos da obrigação tributária podem ser articulados e alterados de 

forma inteligente, de modo a satisfazer as necessidades públicas sem inviabilizar o sustento e 

o desenvolvimento dos contribuintes. Não podem os entes da Federação abrir mão da 

utilização das taxas, das contribuições de melhoria e dos impostos de sua competência, como 

vêm fazendo, inclusive a própria União em relação ao Imposto Sobre as Grandes Fortunas. 

A discricionariedade conferida ao legislador, no exercício da competência 

tributária legislativa, reporta à medida ideal da exação tributária, tendo em vista a 

implementação das inúmeras atribuições do Estado, inclusive de natureza intervencionista 

cuja consecução depende da utilização dos tributos com fins extrafiscais. Todavia, cada ente 

da Federação deve exercer sua competência tributária plenamente, embora na medida 

considerada ideal. Pode-se, portanto, estabelecer uma alíquota considerada ideal em 

determinado momento em relação, por exemplo, ao Imposto de Renda. O que não se admite, 

exatamente por não estar no âmbito da discricionariedade do ente da Federação, é deixar de 

instituir tal imposto, visto que tal exação é indisponível e indelegável, portanto obrigatória. 
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É que o poder discricionário de legislar contempla o dever de legislar, como 

bem registrado por GILMAR FERREIRA MENDES150: “o conceito de discricionariedade no 

âmbito da legislação traduz, a um só tempo, idéia de liberdade e de limitação. Reconhece-se 

ao legislador o poder de conformação dentro de limites estabelecidos pela Constituição. E, 

dentro desses limites, diferentes condutas podem ser consideradas legítimas. Veda-se, porém, 

o excesso de poder, em qualquer de suas formas (verbot der Emessensmissbrauchs, Verbot 

der Ermessensüberscheritung)”. O autor informa, ainda, por outro lado, que “o poder 

discricionário de legislar contempla, igualmente, o dever de legislar” enfatizando que a 

“omissão legislativa (ermessensunterschreilung; der Ermessensmangel) parece equiparável, 

nesse passo, ao excesso de poder legislativo”. 

Por fim, convém enfatizar que os limites impostos ao Estado Social 

Democrático de Direito não são apenas de natureza negativa como inicialmente concebidos 

sob a perspectiva liberal. Sob a perspectiva social, ao Estado são também impostas limitações 

positivas, em razão das quais foi atribuído a ele o dever jurídico de atuar positivamente para 

satisfazer as necessidades públicas necessárias ao bem-estar social, nos termos definidos na 

Constituição. 

Em síntese, discricionariedade sim, mera faculdade não. 

2.7. A autonomia dos entes da Federação 

Não se pode falar em Estado Federal sem que exista autonomia dos entes 

federados, fato possível se acompanhado da indispensável autonomia financeira a ser 

alcançada por meio do pleno exercício da competência tributária por todos os entes da 

Federação, ainda mais porque, como será demonstrado, nos termos da Constituição de 1988, 

nem sempre a receita de tributo de competência de um ente federativo pertence-lhe 

inteiramente, já que é repartida com outros entes da Federação, o que reforça a tese da 

obrigatoriedade da instituição de tais tributos pelo ente competente. 

                                                           
150 MENDES, Gilmar Ferreira. O Princípio da proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal: novas leituras. In Revista Diálogo Jurídico. Ano I - vol. 5 – agosto de 2001 – Salvador – BA – 
Brasil. DP.Direito Público.com.br, em 15/11/2002. 
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Assim, o presente item buscará ressaltar a relação existente entre a plenitude 

do exercício da competência tributária e o princípio federativo em face da autonomia dos 

entes da Federação, de modo a demonstrar que, também por essa razão, tal exercício é um 

dever de todos os entes Federativos.  

A efetiva autonomia político-administrativa das entidades da Federação 

condiciona-se à independência financeira, sem a qual falar em federalismo seria puro discurso 

sem nenhuma repercussão prática. Por tal razão, tem-se como indispensável o efetivo 

exercício da atividade tributária, desde a instituição do tributo até seu efetivo pagamento. 

Para garantir a autonomia aos entes da Federação, o Constituinte, além de 

definir um rígido sistema de distribuição do exercício do poder tributário entre a União, os 

Estados, os Municípios e o Distrito Federal, estabeleceu um também rígido sistema de 

repartição das receitas tributárias entre as mencionadas entidades estatais, com se verifica no 

disposto nos artigos 157 a 162, da CF/88. 

O fato é que a autonomia dos entes da Federação, ou melhor, a própria 

efetividade do princípio federativo, depende do efetivo exercício da competência tributária 

constitucional em sua plenitude. 

Consoante restou demonstrado na primeira parte deste trabalho, o 

Constituinte, tendo em vista a história do federalismo brasileiro e os fatores reais de poder, 

concentrou a maior parte da competência tributária na União, sendo que aos Estados e 

principalmente aos Municípios foi reservada uma menor parcela do exercício do poder 

tributário. Todavia, a fim de viabilizar a autonomia dos Estados e dos Municípios, cuidou 

para que parte da receita decorrente de tributos de competência da União, como também da 

receita dos Estados fosse repassada para os Estados e Municípios, haja vista o disposto nos 

artigos 157 e 158 da nossa Constituição. 
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Cumpre ressaltar, na oportunidade, lição de RICARDO LOBO TORRES151, em 

vista do federalismo cooperativo, de que a participação sobre a arrecadação “é instrumento 

importantíssimo para o equilíbrio dos diversos entes públicos”. 

Percebe-se que, se de um lado a Constituição concentrou competência 

tributária à União, já que antes de assumir a forma federativa o Brasil era um Estado unitário, 

de outro buscou neutralizar tal concentração, criando um sistema rígido de repartição das 

receitas tributárias, com o intuito de preservar sua intenção de conferir autonomia a todos os 

entes estatais. Sabe-se que até mesmo aos eventuais Municípios contidos em eventuais 

Territórios Federais, que integram à União, foi deferida autonomia financeira como se 

depreende do disposto no art. 147 da Constituição. Aliás, ao próprio Território Federal foi 

assegurada parcela da receita tributária, consoante o disposto no art. 153, parágrafo 5º, inciso 

I, da CF/88, que trata da repartição da receita proveniente do IOF incidente sobre o ouro. A 

preocupação do Constituinte em preservar a autonomia financeira dos entes federativos é 

permanente, haja vista a novel Emenda Constitucional nº 39, que acrescentou o art. 149 – A, 

atribuindo competência tributária aos Municípios e ao Distrito Federal para instituir 

contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. 

Ora, de nada adiantaria um mecanismo de tão alta complexidade se o uso de 

tais competências fosse facultativo. Tal concepção viola, não só os mandamentos 

constitucionais definidores de competências, mas também o princípio federativo, à medida 

que não garante a eficácia das normas constitucionais que asseguram sua efetividade. 

De fato, ANDRÉ LUIZ BORGES NETTO152 aponta como característica do 

Federalismo, dentre outras, a seguinte: Rendas próprias para as entidades federadas. Isto 

porque, em sendo detentoras de competências administrativas e legislativas “as entidades 

federadas necessitam de recursos financeiros para dar cumprimento às missões ou aos deveres 

que a Constituição impõe”. Em outras palavras, “sem rendas próprias não há como sustentar a 

existência da autonomia financeira dos entes federados”. 

                                                           
151 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito tributário brasileiro: Sistemas constitucionais tributários. Vol 

II, Tomo II. Rio de Janeiro: Forense. 1986, p. 483.. 
152 BORGES NETTO, André Luiz. Competências legislativas do estados-membros. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1999, pp. 51 e 52 
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No mesmo sentido, JOSÉ MAURÍCIO CONTI153 afirma que as repartições das 

receitas são cruciais para os Estados sob a forma federativa, pois “asseguram a independência 

financeira das entidades que compõem a Federação, verdadeiro alicerce da autonomia destas 

entidades”. Como também registrado pelo autor acima referido, JOSÉ AFONSO DA SILVA154 

ressalta este aspecto ao estabelecer que “a discriminação de rendas inclusive no campo da 

repartição de competências é, como diz PINTO FERREIRA, elemento nuclear do federalismo”. 

Para FERNANDA DIAS MENEZES DE ALMEIDA155, “a existência de rendas 

suficientes é que vivifica a autonomia dos entes federados e os habilita a desempenhar suas 

competências”. Eis porque a importância de uma equilibrada distribuição de rendas, 

mormente de receitas tributárias, que não desnature o federalismo em face da sujeição 

econômica dos Estados e Municípios à União, pois “esvaziar a autonomia estadual é esvaziar 

a Federação”. 

Assim, não há como falar em federalismo, sem autonomia, inclusive 

financeira, dos entes da Federação. Isto se assegura na Constituição Federal de 1988, cuja 

observância pressupõe a implementação dos tributos nela previstos. 

Com efeito, como bem acentuado por JOSÉ MAURÍCIO CONTI156, no Brasil, o 

sistema vigente de repartição de receitas tributárias é misto, acolhido na maioria dos Estados 

modernos. Ocorre que se prevêem, além da repartição de competência tributária entre os entes 

da Federação, dois outros tipos de participação na arrecadação, quais sejam: a) direta, que diz 

respeito às receitas decorrentes de tributos de competência de outro ente da Federação, e b) 

indireta, decorrentes da criação de fundos. 

A participação direta vem regulada principalmente nos artigos 157 e 158 da 

Constituição, que tratam, respectivamente, da participação direta dos Estado e Distrito 

                                                           
153 CONTI, José Maurício. Federalismo Fiscal e Fundos de Participação. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001, 

p. 35.  
154 SILVA, José Afonso. Transferências de recursos para os Municípios.São Paulo: CEPAM = Fundação 

Prefeito Faria lima, 1997, p. 83.  
155 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na Constituição de 1988. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 

2000, p. 30.  
156 CONTI, José Maurício. Federalismo Fiscal e Fundos de Participação. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001, 

pp. 68 a 73. 

 



 144

Federal na arrecadação da União, e da participação direta dos Municípios nas arrecadações da 

União e dos Estados. 

Nos termos definidos no referido artigo 157, pertencem aos Estados e ao 

Distrito Federal: a) o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de 

qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, 

por suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem; b) vinte por cento do 

produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da competência 

residual, prevista no art. 154, I, da Constituição. 

Há, também, a participação dos Estados, no percentual de 30% (trinta por 

cento) do IOF incidente sobre operações com ouro, quando não devidos ao Distrito Federal 

ou Território, nos termos previstos no art. 153, § 5º, I, da Constituição. 

Os Estados participam ainda da arrecadação do IPI, em 10% (dez por 

cento), proporcionais ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados, nos 

termos do disposto no art. 159, II, da Constituição. 

Ora, o Imposto sobre Operações Financeiras, o Imposto de Renda, o 

Imposto sobre Produtos Industrializados e os residuais são tributos de competência exclusiva 

da União, nos termos do disposto no arts. 153 e 154 da Constituição. Todavia, como visto, 

parcelas das receitas desses tributos pertencem a outras entidades federativas. Sem dúvida tais 

receitas são imprescindíveis para assegurar autonomia financeira dos entes da Federação, 

sendo que tal autonomia é elemento indispensável à observância do princípio federativo. Daí 

a obrigatoriedade de a União instituir tais tributos. 

Assim, também por este prisma, não é correta a concepção de que a 

implementação dos tributos seja facultativa. Trata-se de um dever necessário para garantir 

efetividade ao pacto federativo, concebido na Constituição. 

Mesmo porque, os Municípios também mantêm participação direta na 

arrecadação de tributos cuja competência pertence a outras pessoas políticas. 
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O art. 158 da Constituição estabelece as seguintes receitas tributárias 

pertencentes aos Municípios: a) o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e 

proventos de qualquer natureza - IR, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer 

título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem; b) 50% 

(cinqüenta por cento) do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade 

territorial rural - ITR, relativamente aos imóveis neles situados; c) 50% (cinqüenta por cento) 

do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores 

- IPVA licenciados em seus territórios; d) 25% (vinte e cinco por cento) do produto da 

arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e 

sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - 

ICMS; repartidos conforme o disposto no parágrafo único, do referido art. 158 da 

Constituição; 

Além disso, aos Municípios cabem 70% (setenta por cento) do Imposto 

sobre Operações Financeiras – IOF incidente sobre operações com ouro, nos termos do art. 

153, § 5º, II, da Constituição. 

Por fim, pelo que dispõe o § 3º do art. 159 da Constituição, os Municípios 

participam, ainda, de 25% (vinte e cinco por cento) dos recursos que os Estados receberem da 

União a título de participação na arrecadação do IPI por força do art. 159, II, da Constituição. 

Verifica-se que o mesmo raciocínio, acima articulado, aplica-se em relação 

à obrigatoriedade de os Estados e a União instituírem os tributos de sua competência, a fim de 

garantir a independência financeira dos Municípios. Ou seja, embora o Imposto sobre 

Propriedade Territorial Rural, o Imposto de Renda, o Imposto sobre Operações Financeiras e 

o Imposto sobre Produtos Industrializados sejam de competência exclusiva da União, parte de 

suas receitas pertencem também aos Municípios. Do mesmo modo, embora o Imposto sobre 

Propriedade de Veículos Automotores e o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal sejam dos Estados, parte 

de suas receitas também pertencem aos Municípios. 

Assim, por tal raciocínio, não se pode falar em facultatividade da instituição 

dos tributos, sejam de competência da União ou dos Estados, já que suas receitas, em última 

análise, irão garantir a autonomia financeira de todos os entes da Federação. 
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Cumpre, ainda, demonstrar que a obrigatoriedade do exercício da 

competência tributária também se verifica por força da denominada participação direta dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.   

Em relação à participação indireta, a Constituição prevê a criação de 

diversos Fundos de Participação, sem os quais, a autonomia dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, bem como o desenvolvimento regional, a educação e o mínimo de dignidade 

aos homens, estariam seriamente comprometidos, os quais constituem objetivos perseguidos 

pelo federalismo. 

O art. 159 da Constituição prevê também os seguintes fundos: a) o Fundo de 

Participação dos Estados e do Distrito Federal, composto de 21,5% (vinte e um inteiros e 

cinco décimos por cento) do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de 

qualquer natureza e sobre produtos industrializados (art. 159, I, “a”); b) o Fundo de 

Participação dos Municípios, composto de 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por 

cento) do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza 

e sobre produtos industrializados (art. 159, I, “b”). Percebe-se, mais uma vez, que recursos 

decorrentes de tributos de competência da União pertencem aos Estados, Distrito Federal e 

Municípios, o que afasta a suposta facultatividade à sua implementação por parte da União, 

É preciso ressaltar que nos termos do art. 160 da Constituição, é vedada a 

retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios.  

Do mesmo modo, a concretização de interesses consagrados na 

Constituição, como a erradicação da pobreza, a saúde, a educação, o desenvolvimento 

nacional e a redução das desigualdades sociais e regionais, dependem da implementação de 

tributos necessários à composição dos respectivos fundos, quais sejam: a) Fundos de 

Financiamento do Norte (FNO), Nordeste (FNE) e Centro-Oeste (FCO), previstos no art. 159, 

I, “c”, da CF/88, compostos de 3% (três por cento) do produto da arrecadação dos impostos 

sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, para 

aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste, por meio de instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os 

planos regionais de desenvolvimento, distribuídos nos termos da Lei nº 7.827/89; b) Fundo de 
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Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(FUNDEF), nos termos do art. 60, do ADCT, com a redação da Emenda-Constitucional nº 14 

de agosto de 1996, composto principalmente de parcela do produto do ICMS, do IR e do IPI; 

ou seja, de pelo menos 15% (quinze por cento) dos recursos a que se referem os arts. 155, 

inciso II (ICMS); 158, inciso IV (participação dos Municípios de 25% na arrecadação do 

ICMS); e 159, inciso I, alíneas "a" e "b" (Fundos de Participação dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios oriundos do IR e do IPI); e inciso II (participação dos Estados e do 

Distrito Federal no IPI, da Constituição Federal; c) Fundo da Saúde, previsto no art. 77 do 

ADCT, acrescido pela Emenda Constitucional nº 29, de setembro de 2000, composto de 

parcela da arrecadação de tributos federais estaduais e municipais, nos termos previstos no 

art. 7º da referida Emenda; d) Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, previsto nos arts.  

79 e 80 do ADCT, instituído pela Emenda Constitucional nº 31, de dezembro de 2000, 

composto de diversas fontes de recursos, dentre as quais, arrecadações de diversos tributos. 

Assim, não pode haver dúvida acerca da obrigatoriedade da implementação 

dos tributos delineados na Constituição, sobretudo no Estado Federal, como o é a República 

Federativa do Brasil, pois, de um lado, a receita de tributos de competência de um ente da 

Federação é repartida entre os demais, de outro, tais tributos são indispensáveis para suprir as 

necessidades públicas, como acima demonstrado. Por isso não se pode abrir mão da efetiva 

instituição dos tributos. 

Torna-se oportuno comentar que a rigidez com que a Constituição pátria 

tratou da questão da repartição das competências e das receitas tributárias decorreu da 

necessidade de se conferir autonomia aos entes da Federação. Pelas palavras de GERALDO 

ATALIBA157, embora dirigidas à Constituição pretérita, mas perfeitamente validades para a 

atual Constituição, “a rigidez do sistema brasileiro não foi intencional, mas resultou da 

preocupação do constituinte em assegurar a autonomia das entidades federadas e municípios, 

assim como garantir clima de harmonia, estreme de conflitos, o que o conduziu a cuidados 

superlativos, na disciplina quase exaustiva de toda atividade tributária”. 

                                                           
157 ATALIBA, Geraldo. Sistema constitucional tributário brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968, p. 

38. 
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GERALDO ATALIBA158, ressaltando o fato de que a autonomia política dos 

entes da Federação supõe, necessariamente, como condição, sua autonomia financeira, 

respalda ensinamento de CARVALHO PINTO assim redigido: “Constituindo a receita o recurso 

indispensável e exclusivo para que o estado moderno possa atingir sua plena finalidade, 

importaria, efetivamente, em designação inócua e sem sentido, atribuir-se autonomia a uma 

unidade política que não dispusesse de independência e recursos próprios”. Adiante, ainda 

com respeito aos ensinamentos do citado autor, registra que subtrair a independência 

financeira a uma unidade a que se pretendia atribuir autonomia político-administrativa, “seria 

negar-lhe o elemento substancial dessa própria autonomia”. Ora, o mesmo se diga em relação 

ao exercício da competência tributária, vez que tal independência, mais do que no papel ou 

em teoria, deve ser real. 

Indubitavelmente a omissão legislativa em relação à implementação dos 

tributos é inconstitucional por violar o princípio federativo, o que por si só revela a 

obrigatoriedade de as unidades da Federação implementarem os tributos de sua competência. 

2.8. A visão da lei de responsabilidade fiscal 

A obrigatoriedade da instituição dos tributos por parte dos entes da 

Federação vai ao encontro dos propósitos da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000 que, 

vigorando desde 05 de maio de 2000, constitui-se o principal instrumento regulador das 

contas públicas do país. 

A passagem histórica do Estado irresponsável (the cing can do no wrong) 

ao acertado regime da responsabilidade foi feita de forma paulatina e árdua. Foi com a 

República que a nota da responsabilidade ganhou proporções jurídicas. 

Para GERALDO ATALIBA159, o “regime republicano é regime de 

responsabilidade”. As pessoas, que exercem uma parcela do poder público, fazem-no com 

responsabilidade; ninguém desempenha funções públicas por direito próprio. Ora, se a coisa 

                                                           
158 ATALIBA, Geraldo. Sistema constitucional tributário brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968, p. 

25.   
159  ATALIBA, Geraldo. República e constituição. 2ª ed. Atualizada por Rosalea Miranda Folgosi. São Paulo: 

Malheiros. 1998. pp  65/ e 66. 
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pública pertence ao povo, perante este todos os seus gestores devem responder, seja pelo 

desvio ou pelo abuso no exercício do poder público, seja em decorrência da omissão do seu 

exercício.   

A Lei de Responsabilidade Fiscal encarta-se nesse cenário de estado 

responsável, pois pretende reforçar os mecanismos de responsabilidade na gestão fiscal, 

aumentado sobremaneira o controle financeiro, quantitativo e qualitativo, de bens, recursos e 

dispêndios públicos. 

Assim, a tese defendida pela presente dissertação exige que se aborde a 

questão da responsabilidade fiscal positivada na Lei Complementar nº 101, que também 

reconheceu a obrigatoriedade de se implementar os tributos, tendo em vista o disposto em seu 

art. 11 e parágrafo único, reconhecendo a instituição de tributos como um dever jurídico, 

prevendo, inclusive, como sanção, a vedação de transferências voluntárias para os entes 

federativos que não instituírem os impostos de sua competência. 

O artigo 11º da LRF nº 101/2000 estabelece: 

“Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a 
instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos de competência do 
ente da Federação. 

Parágrafo único. É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente 
que não observe o disposto no caput no que se refere aos impostos’.  

Não podia ser mais clara a redação do referido artigo, que não deixa dúvidas 

acerca da obrigatoriedade de os entes da Federação exercerem plenamente sua competência 

tributária, desde a efetiva instituição de todos os tributos até a sua arrecadação.  

De fato, tendo em vista a responsabilidade fiscal imposta aos entes estatais, 

a instituição de tributos não pode ser vista apenas como uma opção política a ser ou não 

implementada. Isto porque tal opção, aliás, já foi realizada pelo Poder Constituinte. Ora, em 

vista da realidade vivenciada pelo país, em que as entidades federativas se apresentam 

carentes de recursos, não se pode admitir omissão na implementação de tributos de sua 

competência, como não se admite omissão em relação ao seu recolhimento. 
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O fato de a União Federal possuir a maior parte do exercício do poder 

tributário, não justifica a postura de alguns Municípios e Estados ao acharem que suas 

despesas devam ser custeadas pelos repasses de recursos federais, sejam por aqueles repasses 

obrigatórios definidos na Constituição, sejam por aqueles referentes às transferências 

voluntárias. Tais entidades federativas também não podem optar pela instituição de parte dos 

tributos de sua competência. Todos os tributos devem ser instituídos de modo a ampliar ao 

máximo a participação de todos os cidadãos que, por sua vez, devem reconhecer a 

importância da tributação, participando ativamente do processo de desenvolvimento de sua 

região, contribuindo com sua parcela de tributo, nos termos definidos na lei e na própria 

Constituição. 

CARLOS VALDER DO NASCIMENTO160 esclarecem que o dispositivo em 

questão “incorpora a regra da doutrina administrativista e, como tal, obriga o agente público a 

cumprir em toda a sua plenitude o mandado que lhe é conferido pela sociedade”. Com o 

intuito de “evitar as atitudes fisiológicas, tão comuns, na política brasileira, assentadas na 

máxima religiosa que ganhou certa notoriedade, consistente no é dando que se recebe, numa 

utilização deturpada e caricaturada do princípio consagrado pela crença popular”. 

CARLOS MAURÍCIO FIGUEIREDO161 e outros, afirmam que o artigo em 

questão “obriga os entes a instituir e arrecadar os tributos de sua competência”, registrando 

que para muitos trata-se de norma inconstitucional, uma vez que a constituição, ao dispor 

sobre competências tributários, o fez no sentido de outorga-las, esclarecendo, no entanto, que 

“a regra é taxativa: instituir e cobrar todos os tributos de sua competência”, pelo que, caso tal 

norma fosse levada a termo, “a União seria obrigada a instituir e cobra o imposto sobre 

grandes fortunas”. 

A obrigatoriedade de se institui os tributos não advém do dispositivo da Lei 

de Responsabilidade Fiscal em comento, e sim da própria Constituição, que de maneira quase 

                                                           
160 MARTINS, Ives Gandra da Silva e NASCIMENTO, Carlos Valder do (organizadores). Comentários à lei de 

responsabilidade fiscal. São Paulo: Saraiva, 2001, p.  83.   
161 FIGUEIREDO, Carlos Maurício; FERREIRA, Cláudio e outros. Comentários á lei de responsabilidade 

fiscal.São Paulo: revista dos Tribunais, 2001, p. 92.   
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exaustiva, estabeleceu as competências tributárias a serem implementas pelo entes da 

Federação brasileira. 

De fato há autores, com o argumento de que a competência tributária é 

facultativa, como ROQUE ANTÔNIO CARRAZZA162, que postulam pela inconstitucionalidade do 

art. 11 da LRF, enquanto obriga a instituição de todos os tributos da competência 

constitucional do ente da Federação. No mesmo sentido, MARCELO FIGUEIREDO163 afirma que 

a referida lei complementar foi longe demais “trilhando o caminho da inconstitucionalidade”, 

visto que o dispositivo estaria, na verdade, “coagindo os Estados e Municípios a exercerem 

plenamente sua competência tributária”, o que não seria possível devido à reconhecida 

autonomia política, administrativa e fiscal. 

Ora, primeiramente, é preciso lembrar que a lei em si não coage, embora 

possa autorizar o uso da coação. Ela impõe ou determina condutas e estabelece sanções. Mas, 

mais do que a determinação da Lei Complementar em comento, a própria Constituição 

estabelece as funções a serem exercidas pelo Poder Constituído, que inclui o dever de legislar 

para tornar a arrecadação de tributos um ato legítimo, condizente com o Estado Democrático 

de Direito. A lei de responsabilidade fiscal apenas reafirma tal determinação constitucional, 

estabelecendo que se constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a 

instituição, a previsão e a efetiva arrecadação de todos os tributos de competência do ente da 

Federação, além de prever sanção aos entes que não instituírem os impostos de sua 

competência consistente na vedação da realização de transferências voluntárias. 

Cumpre ressaltar que os autores concordes pela inconstitucionalidade do art. 

11º da Lei de Responsabilidade Fiscal partem da falsa premissa de que competência tributária 

é de uso facultativo, como se o Poder Constituído não guardasse nenhum vínculo jurídico 

com o Poder que o constituiu. Outrossim, revelam extrema insensibilidade em relação à 

conjuntura política, social e econômica do momento. Não percebem que diante do contexto 

político interno e externo hoje vivenciado, exigindo de um lado a efetivação de inúmeros 

compromissos sociais assumidos pelo Estado e de outro, impondo um superávit fiscal 
                                                           

162  CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 16ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2001, p 560. 

163 FIGUEIREDO, Marcelo. A lei de responsabilidade fiscal – notas essenciais e alguns aspectos da 
improbidade administrativa. In Revista Diálogo Jurídico. Ano I – vol. I – dezembro de 2001 – Salvador – 
BA – Brasil. DP Direito Público.com.Br, em 15/12/02.  
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necessário à manutenção da estabilidade da economia, não é possível abrir mão de quaisquer 

receitas, inclusive as de natureza tributária. Ademais, esquecem-se de que parcelas das 

receitas dos entes da Federação decorrem de tributos de competência de outras unidades 

federativas. 

É inegável, sobretudo tendo em vista a situação vivenciada atualmente pelo 

país, que a responsabilidade fiscal impõe a instituição dos tributos, ou seja, o exercício da 

competência tributária dos entes da Federação. 

Aliás, a legislação pátria vem sendo estruturada com tal orientação. 

O já citado art. artigo 11º da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) concebe 

a instituição de todos os tributos como requisito essencial da responsabilidade tributária, além 

de vedar as transferências de recursos de natureza voluntária aos entes que não observarem o 

referido dispositivo, não instituindo os impostos de sua competência. 

Nesse sentido, a Instrução Normativa de nº 01, de 04 de maio de 2001, que 

disciplina o cumprimento das exigências para transferências voluntárias constantes da referida 

Lei Complementar nº 101/2000, assim dispõe em seu art. 2º: 

“Art. 2º O ente da Federação beneficiário do convênio comprovará a instituição, 
previsão e efetiva arrecadação dos impostos de sua competência constitucional 
(art. 11, parágrafo único, da LRF). 

Parágrafo único. A comprovação de que trata o caput deste artigo poderá ser feita 
mediante apresentação dos balancetes contábeis dos exercícios anteriores da 
proposta orçamentária para o exercício seguinte, caso ainda não iniciado,ou, 
ainda, da Lei Orçamentária, se já aprovada”. 

A fim de enfatizar a constitucionalidade do art. 11º da LRF acima 

mencionado, merece registro a passagem constante de Memorial da ADVOCACIA GERAL DA 

UNIÃO164, para instruir as ADin’s nº 2237, 2241, 2250, 2256 e 2261, em que se discutia, 

dentre outras questões, a constitucionalidade do parágrafo único do art. 11º da referida Lei 

                                                           
164 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO. Advogado Geral da União. Memorial à matéria versada nas Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade nº 2238, 2241, 2250, 2256 e 2261. Brasília. 27/09/2000.  
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Complementar nº 101/2000: O referido Memorial continha a seguinte fundamentação, in 

verbis: 

“Por fim, assevera-se que a legitimidade do parágrafo único do art. 11 da LC nº 
101, de 2000, restou expressamente reconhecida pela doutrina: ‘Parece-me que o 
texto busca coibir as indevidas e demagógicas isenções de tributos que se verificam 
nas instâncias federativas, a exemplo, a exigência do IPTU municipal. A redação 
enfatiza um princípio assente na doutrina de direito Administrativo, que é a 
indisponibilidade do bem público, o Estado não pode abrir mão de suas 
prerrogativas, devendo exercer toda a extensão de sua competência tributária, 
incluindo a eficiência na arrecadação’ (MOTA165 ...)”. 

Não se obsta a constitucionalidade do dispositivo em comento. Nesse 

contexto, CARLOS FREDERICO BRITO DOS SANTOS166, em estudo que buscava reconhecer na 

irresponsabilidade fiscal improbidade administrativa, registra que, dentre outras hipóteses, 

estar-se-á diante da figura do ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário 

(art. 10, da lei nº 8.429/92) sempre que, em havendo prejuízo ao erário,  a irresponsabilidade 

decorrer da omissão dolosa ou culposa do agente público no tocante aos requisitos essenciais 

de responsabilidade fiscal, consistentes na instituição, na previsão e, principalmente, na 

efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação 

(art. 11, caput, da LRF). Conclui, assim, que “a Lei Complementar nº 101/2000 ampliou o 

raio de incidência da Lei nº 8.429/92, dilatando, assim, a proteção da moralidade 

administrativa e do patrimônio público”. 

Deste modo, não se desacredita que a doutrina reconhece a 

constitucionalidade do disposto no art. 11º da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), 

exatamente em decorrência da obrigatoriedade do exercício da competência tributária pelos 

entes da Federação, tendo em vista o princípio da indisponibilidade dos bens públicos que não 

autoriza o Estado a abrir mãos de suas prerrogativas, sobretudo diante da perspectiva social 

do Estado. 

                                                           
165 MOTTA, Carlos Pinto Coêlho; SANTANA, Jair Eduardo, FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby e outro. 

Responsabilidade fiscal: Lei Complementar nº 101, de 04/05/200. Belo Horizonte: Del Rey, 2000, p. 89.  
166 SANTOS, Carlos Frederico Brito dos. A irresponsabilidade fiscal como improbidade administrativa. 

http://www.forense.com.br/Atualida/Artigos_DA/irresponsavel.htm, em 11/10/2002.  
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2.9. A distribuição dos custos do Estado: a justiça do sistema constitucional tributário 

A efetiva justiça fiscal é norma constitucional que só se alcançará se 

respeitada a proporção ideal de distribuição dos custos estatais entre os contribuintes, a qual, 

como se verá, também restou definida na Constituição. 

Assim, este item buscará demonstrar que o pleno exercício da competência 

tributária é imprescindível para a confirmação da tão almejada justiça fiscal que exige a 

participação de todos para a manutenção dos custos do Estado, a qual, também, já foi 

delineada na Constituição. 

FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN167 observa que  “a justiça do sistema 

tributário não pode ser entendida de maneira isolada, senão que precisamente será o resultado 

do cumprimento pelo legislador dos demais parâmetros referidos e exigidos no preceito 

constitucional”. 

O legislador ordinário para fazer valer a justiça do sistema constitucional 

tributário deve implementa-lo plenamente, não só exercendo a plenitude da competência 

tributária definida na Constituição, bem como observando os princípios nela estatuídos, como 

o da capacidade contributiva, o da vedação ao confisco, o da igualdade, dentre outros. 

Não há dúvida de que o Poder Constituinte, ao estabelecer as competências 

tributárias, concomitantemente, desenhou os diversos perfis de contribuintes, visando 

principalmente ao princípio da capacidade contributiva e à finalidade fiscal e extrafiscal dos 

tributos. Assim, estabeleceu, após uma profunda reflexão, uma proporção considerada ideal 

entre o custo dos serviços públicos necessários à satisfação das necessidades públicas e o 

custeio de tais serviços, distribuído entre os contribuintes escalonados em categorias do tipo: 

proprietários, detentores de rendas e proventos, comerciantes, abastados etc. Ou seja, o 

Constituinte ao estabelecer o novo sistema tributário já tratou de assegurar uma proporção 

ideal de distribuição do ônus tributário por toda a sociedade, significando dizer que, na 

Constituição, já se estabeleceu quem e em que medida, ao menos em linhas gerais, deve se 

sacrificar em prol do bem comum. 

                                                           
167 CALLEJÓN, Francisco Balaguer; VILLAR, Gregorio Câmara; AGUILAR, Juan Fernando Lopez e outros. 

Derecho Constitucional. Vol. II. Madrid: Tecnos. 1999, pp. 330 e 331. 
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Deste modo, não é difícil concluir pela inconstitucionalidade da omissão do 

Estado em não instituir tributos de sua competência, pois tal omissão vai de encontro àquela 

proporção inicialmente idealizada pelo Constituinte, a qual deve ser necessariamente 

observada, sob pena de sobrecarregar uns com nítido benefício de outros.  

Tal constatação verifica-se, sobretudo, na omissão em instituir o imposto 

sobre as grandes fortunas, cuja finalidade é viabilizar a tão almejada redistribuição de renda: 

um ideal social fundamental da Constituição brasileira.  

Poder-se-ia indagar: se os recursos auferidos em um dado momento fossem 

suficientes para satisfazer as necessidades públicas, seria obrigatório instituir outros tributos 

só por estarem incluídos na esfera de competência tributária de um ente da Federação? A 

resposta a tal indagação é inexoravelmente afirmativa. Evidente que em tal hipótese, que a 

rigor não existe nos Estados em desenvolvimento, em decorrência da implementação da 

instituição de novos tributos ter-se-ia, como conseqüência, a diminuição das alíquotas dos 

tributos já existentes de modo a levar a efeito uma melhor distribuição dos custos estatais em 

prol da almejada justiça tributária. 

Ora, o que não se pode permitir é a elevação sucessiva de alíquotas de 

determinados tributos, sem que antes fosse esgotado o exercício da competência tributária, 

configurada na Constituição, como hodiernamente vem ocorrendo, com evidente sacrifício de 

uns e prejuízo imensurável ao desenvolvimento econômico de diversos setores da economia.  

Do mesmo modo, é oportuno registrar que a competência tributária residual 

só deveria ser utilizada quando esgotado o exercício da competência enumerada, até o limite 

estabelecido pelo princípio da capacidade contributiva.  

Por outro lado, a atividade tributária não tem por único objetivo a 

arrecadação de recursos como se verificou no modelo liberal. Atualmente, em decorrência da 

filosofia intervencionista conseguida pelo Estado Social, que buscou acentuar atividades 

estatais intervencionistas, ao lado da finalidade fiscal, tem-se a atividade tributária extrafiscal 

que é um potente meio de intervenção estatal nos domínios social, econômico e político. 

Significa dizer que a inconstitucionalidade decorrente da omissão dos entes da Federação em 

instituir tributos no âmbito de sua competência também se apresenta visível à medida que não 
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exerce a potência intervencionista da atividade tributária idealizada pelo Poder Constituinte, a 

exemplo do que ocorre com a não-instituição do imposto sobre as grandes fortunas pela 

União. O imposto evidentemente seria dotado de um caráter extrafiscal considerável. 

Não se duvida de que a almejada justiça tributária só poderá ser 

efetivamente observada se implementados todos os tributos definidos na Constituição. 

Por fim, registra-se que o tema ora abordado certamente merece maiores e 

profundas investigações, inclusive de ordem empírica, as quais, tendo em vista o modesto 

objetivo da presente dissertação, serão realizadas em outra oportunidade. 

2.10. A visualização da norma impositiva da implementação dos tributos 

Far-se-á a análise para afastar a tese de que não há norma jurídica 

determinando a instituição dos tributos pelas entidades federadas. Há autores que qualificam 

as normas definidoras de competência tributária, contidas na Constituição, como normas 

meramente permissivas, contra a qual a presente dissertação se apresenta. 

Sem querer elaborar um estudo acerca do desafiador tema relativo à norma 

jurídica, que compõe o núcleo do Direito, o presente item buscará demonstrar que não se pode 

mais conceber a norma em um único enunciado jurídico positivo, ou dispositivo legal, de 

forma pronta, acabada e suscetível de aplicação direta. A rigor, em um único enunciado 

jurídico o que se apresenta é um fragmento de norma. Daí a idéia consagrada na doutrina de 

que uma única norma (fragmento) não encontra aplicação isoladamente, senão acompanhada 

de outras (outros fragmentos de norma). 

Explica-se: o ordenamento jurídico não pode ser concebido como um 

conjunto de normas justapostas, mas como um sistema orgânico de enunciados jurídicos, 

contidos nas mais variadas fontes do direito, a partir dos quais o aplicador compõe a norma 

adequada para solucionar a situação fática que busca regular. 

Assim, a rigor, a norma jurídica só pode ser concebida em fragmentos, e 

visualizada a partir do caso concreto, porque um único enunciado (fragmento de norma) tem 

como suporte uma hipótese que, em se concretizando, certamente virá acompanhada de vários 
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outros fragmentos da realidade, que não podem ser desprezados porque também se subsumem 

a hipóteses reguladas por outros enunciados jurídicos. 

Deste modo, é possível conceituar a norma jurídica como a síntese 

semântica de enunciados jurídicos aplicáveis a um determinado caso concreto. A norma 

jurídica, portanto, não se confunde com seus fragmentos, pois é a reunião desses fragmentos 

que compõe a norma jurídica que, juridicamente, qualifica um determinado recorte da 

realidade. 

Nestes termos, não se pode qualificar o art. 145 da Constituição dispondo 

que “a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes 

tributos....”como uma norma jurídica acabada. Tal dispositivo legal é apenas um fragmento de 

norma, um enunciado jurídico de natureza constitucional, a ser interpretado de acordo com os 

demais enunciados do sistema constitucional. Na verdade, sua aplicação se dará sempre 

acompanhada de outros fragmentos normativos utilizados para a composição da norma 

jurídica acabada. Embora a norma possa ser concebida em abstrato, desde que fragmentária, 

só poderá ser visualizada a partir de um caso concreto. 

Ora, os tópicos acima abordados buscam enfatizar diversos argumentos 

jurídicos, legais e doutrinários, que, considerados como fragmentos normativos, irão 

participar da composição da norma jurídica constitucional que impõe a obrigatoriedade de os 

entes da Federação instituírem  os tributos de sua competência. 

Por tal razão, o verbo poder utilizado na redação do citado artigo 145 da 

Constituição não encerra faculdade, mas dever, sob pena de tornar sem sentido diversos 

dispositivos da Constituição, como aqueles que determinam a repartição da receita tributária, 

ou aqueles que estabelecem atuações positivas por parte do Estado cuja efetividade dependam 

de recursos públicos aferíveis por meio de atividade tributária, já que tais comandos contidos 

na Constituição só poderão ser efetivados se observada a instituição dos tributos pelos entes 

federados. 

Pelo exposto, não se há de falar em mera permissão constitucional, dirigida 

aos entes da Federação, a fim de que efetivamente instituam os tributos de sua competência. 

O que se extrai do texto constitucional é uma determinação, uma ordem do Poder Constituinte 
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ao Poder Constituído, uma imposição da Constituição aos órgãos legislativos das entidades 

federadas, para que implementem os tributos de sua competência, imprescindíveis à satisfação 

das necessidades públicas, indispensáveis à realização das demais funções estatais. 

2.11. A rigidez do sistema constitucional tributário brasileiro 

Cumpre esclarecer que os sistemas tributários se apresentam elásticos ou 

rígidos. Consoante lição de GERALDO ATALIBA168, a elasticidade é o contrário da rigidez e 

enquanto aquela é peculiar à maioria dos sistemas constitucionais tributários, esta é típica 

brasileiro. Outrossim, ressalta que tal classificação leva em conta a liberdade conferida ao 

legislador ordinário. Assim, os sistemas elásticos ou flexíveis que, simplesmente, traçam 

ligeiras afirmações de alguns princípios fundamentais referentes à tributação ou às garantias 

individuais, “estarão relegando à lei a competência para desenvolver o sistema  tributário  e 

plasmá-lo. Por outro lado, os sistemas rígidos, constantes de constituições que cuidam 

profunda e largamente da matéria tributária, “reduz a margem de discrição do legislador 

ordinário e lhe relega, praticamente, como conteúdo normativo, matéria regulamentar”. 

Com efeito, a fim de enfatizar o critério utilizado para classificar os 

sistemas tributários em rígidos e flexíveis, o autor em comento esclarece que o seu interesse é 

classificar os diversos sistemas constitucionais tributários, em função da liberdade concedida 

ao legislador ordinário. Referindo-se aos sistemas tributários registra: “é anotar que sua feição 

geral será – sob a perspectiva de sua intensidade e amplitude – rígida ou flexível, conforme se 

restrinja  ao ditame de princípios genéricos, admitindo à lei participar da tarefa de moldar o 

sistema tributário, ou se estendida, direta e imediatamente, à modelagem do sistema, 

conferido à lei simples função regulamentar”. Assim, enquanto o sistema flexível confere à lei 

a função de compor o próprio sistema, o sistema tributário rígido confere ao legislador a 

simples função de levar a efeito sua implementação, instituindo os tributos nele definidos. 

Conforme já registrado em epígrafe na presente dissertação, acerca da 

rigidez do nosso sistema constitucional tributário e do dever de o legislador ordinário 

                                                           
168 ATALIBA, Geraldo. Sistema constitucional tributário brasileiro. São Paulo : Revista dos Tribunais. 1968, 

os. 14 a 16. 
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observá-lo, GERALDO ATALIBA169, embora sob a égide de Constituição anterior, mas 

perfeitamente adequado à atualidade, registra que “o sistema constitucional tributário 

brasileiro é o mais rígido de quantos se conhece, além de complexo e extenso”, enfatizando 

que, em matéria tributária, “tudo foi feito pelo constituinte, que afeiçoou integralmente o 

sistema, entregando-o pronto e acabado ao legislador ordinário, a quem cabe somente 

obedecê-lo, em nada podendo contribuir para plasmá-lo”. 

No mesmo sentido FERNANDA MAIA SALOMÃO ALVES 170, referendando a 

lição acima registrada, afirma que em matéria tributária “o constituinte foi exaustivo, cabe ao 

legislador ordinário somente regular e obedecer o sistema posto”. 

Sem dúvida, a Constituição brasileira de 1988, seguindo a mesma 

orientação das constituições anteriores, estabeleceu um rígido sistema constitucional 

tributário, que restringe a discricionariedade do poder constituído de modo a tornar 

obrigatória a implementação da instituição dos tributos, já iniciada pela própria Constituição. 

É que em matéria tributária, a Constituição brasileira é de sistemática 

deliberada. Trata-se de um sistema tributário exaustivo numa Constituição rígida que, como 

bem observado por OSCAR MENDONÇA171 “gera um engessamento dos legisladores 

complementar e ordinário brasileiros”. É exatamente dessa rigidez, dessa estreita vinculação 

do legislador pátrio aos termos precisos da Constituição em matéria tributária, que leva à 

constatação de que a implementação dos tributos é obrigatória e não facultativa. 

Realmente, o referido autor afirma ser o sistema constitucional tributário 

brasileiro peculiar por caracterizar-se: a) pela nomeação de cada tributo, classificado em 

impostos, taxas e contribuições; b) pela distribuição das competências tributárias às entidades 

federadas de modo rigoroso, com a prescrição de hipótese de incidência e base de cálculo 

distintas para cada tributo, além dos princípios gerais que norteiam a cobrança de cada um;  c) 

                                                           
169 ATALIBA, Geraldo. Sistema constitucional tributário brasileiro. São Paulo : Revista dos Tribunais. 1968, p. 

21. 
170  ALVES, Fernanda Maia Salomão. Competência reformadora do Congresso Nacional, em matéria 

tributária, em face do princípio federativo. Revista de Informação Legislativa. Brasília: ano 38, nº 149, 
janeiro/março, 2001, p. 148. 

171 MENDONÇA, Oscar. O local da prestação de serviço e o ISSAN: A guerra fiscal no plano municipal. In 
Revista Diálogo Jurídico. Número 13 – abr/maio de 2002 – Salvador – Bahia – Brasil. DP. Direito 
Público.com.br em 15/11/2002. 
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pela previsão de um extenso rol de princípios limitadores ao direito de tributar; d) pela 

previsão de uma lei complementar, do caráter nacional, de normas gerais de direito tributário, 

para dispor sobre conflitos de competência e regular as limitações ao poder de tributar; e) pela 

repartição das receitas tributárias entre as entidades federadas, depois de arrecadadas. 

Assim, a Constituição de 1988 traz, de um lado, as competências tributárias, 

que encerram atuações positivas a serem desempenhadas pelo estado, e de outro, os princípios 

limitadores da atividade tributante, que denotam limitações negativas impostas ao Estado. 

Também, registra-se que a repartição das competências tributárias na Constituição é, em si, 

uma forma de limitação. Tais características, próprias dessa Constituição, não deixam dúvidas 

acerca da obrigatoriedade do exercício da competência tributária. Trata-se de uma imposição 

constitucional. 

ROQUE ANTÔNIO CARRAZZA172 diz que “a competência tributária, no Brasil, 

é um tema exclusivamente constitucional. O assunto foi esgotado pelo constituinte”. Não há, 

na legislação infraconstitucional, regras relativas à distribuição de competência para a efetiva 

implementação dos tributos. Aliás, “Constituição é a Carta das Competências”. Indica o que 

as pessoas públicas podem, o que não podem e “o que devem fazer, inclusive e 

principalmente em matéria tributária”. Ressalta-se que a Constituição é lei que determina a 

ação do Poder Constituído, e se nela já se encontra a totalidade da definição e repartição das 

competências tributárias, não resta outra conduta se não a implementação dos tributos nela 

definidos pelos entes da Federação. 

Por outro lado, para o referido autor, a Constituição não criou tributos, mas 

apenas discriminou competências para que a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, por meio de lei venham a criá-los, afirmando que “o tributo só nasce a partir do 

átimo em que uma pessoa pode ser compelida a pagá-lo, por haver acontecido, no mundo 

fenomênico, o fato hipotetizado na norma jurídica tributária”, o que só se verificaria após a 

edição da lei que cria o tributo. 

Tal afirmação merece reparos. Ora, primeiramente, cabe registrar que se o 

tributo passasse a existir com a ocorrência do fato imponível que se subsume à hipótese de 
                                                           

172 CARRAZZA, Antônio Roque. Curso de direito constitucional tributário. 16ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2001, pp. 421 a 423. 
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incidência tributária, não seria a lei o instituto criador do tributo e sim a ocorrência do fato 

gerador. A rigor, com a ocorrência do fato imponível o que se tem não é a criação do tributo, 

mas a obrigação de recolher o valor correspondente, daí a denominação de fato gerador da 

obrigação tributária. 

Todavia, como o próprio autor reconhece, nossa Constituição “cuidou 

pormenorizadamente da tributação, traçando, inclusive, a norma-padrão de incidência de cada 

uma das exações”, que na sua linguagem, “poderão ser criadas” pelos entes da Federação. 

Ora, tal posicionamento do constituinte brasileiro leva a concordar-se com os ensinamentos 

de SOUTO MAIOR BORGES173 no sentido de que a criação dos tributos opera-se no próprio 

estatuto Supremo. Isto porque ele ensina que “uma visão dinâmica, e não estática, do sistema 

constitucional tributário porá a descoberto que o processo de instituição (criação) do tributo, 

iniciado com a outorga constitucional da competência tributária, se integra, observadas as 

respectivas competências, com a superveniência das leis complementares, ordinárias e 

eventualmente outros atos normativos”. 

De fato, o que se tem é uma sucessão de atos tendentes à implementação 

dos tributos, cuja instituição já foi iniciada e projetada no próprio texto da Constituição, que 

por sua vez, exige a realização dos atos subseqüentes necessários à implementação da 

instituição dos tributos nela definidos. 

Afirma-se, ainda, que “o insuficiente não é, em tal caso, equiparável ao 

inexistente. O tributo parcialmente estruturado na Constituição é algo já existente, embora a 

sua estruturação postule a superveniência da legislação integradora”. Na oportunidade, 

enfatiza-se a função da lei complementar e das leis ordinárias no processo de instituição dos 

tributos. 

Assim, o referido autor conclui ser “tão despropositado sustentar que a 

Constituição não ‘cria’ o tributo, porque apenas, dada a índole e a função peculiares das 

normas constitucionais, não esgota a disciplina normativa ou, melhor dito, o regime jurídico 

do tributo (que é constitucional e infraconstitucional, ao mesmo tempo), quanto seria, 

                                                           
173. BORGES, José Souto Maior. A fixação em lei complementar das alíquotas máximas do Imposto sobre 

serviços. In Projeção – Revista brasileira de tributação e Economia nº 10, Ano I, agosto de 1976, pp. 26 e 
27. 
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invertendo o raciocínio, afirmar que a lei ordinária não ‘cria’ o tributo, porque, sem outorga 

constitucional, a competência tributária não existe e muito menos a função legislativa no 

âmbito tributário pode ser exercida”. Não há dúvida de que não é possível separar, de modo 

absoluto, a competência para tributar e a instituição do tributo em lei. 

Essa é discussão relevante para reforçar a tese da obrigatoriedade da 

implementação de tributos de competência de todos os entes da Federação, visto que sua 

instituição já teve início na própria Constituição, restando aos entes referidos completar o 

processo editando as leis necessárias para tanto. 

Neste diapasão, cumpre mostrar a lição de OSCAR MENDONÇA174  ao afirmar 

que “o poder tributário, poder normatizado na Constituição Federal, que é dado às unidades 

federativas para legislar sobre tributo, segundo uma determinada disciplina, não se confunde 

com o poder de tributar, que vem a ser o exercício do poder tributário, a instituição por via 

de lei complementar ou ordinária do tributo, a sua criação concreta”, enfatizando que estes 

“dois conceitos têm a importância de separar os dois planos legislativos, constitucional e 

legal. Eles correspondem a momentos de criação do tributo para, após isso, ser cobrado 

pelas Administrações estatais”. 

Com, efeito, dada a natureza das normas constitucionais que, obviamente, 

não esgotam a disciplina normativa. JOAQUIM JOSÉ GOMES CANOTILHO175, ao tratar da 

concretização das normas jurídicas, ensina que no plano da concretização normativo-

constitucional, “a mediação metódica da normatividade pelos sujeitos concretizadores assume 

uma das suas manifestações mais relevantes. Em face do caráter aberto, indeterminado e 

polissêmico das normas constitucionais, torna-se necessário que, em diferentes níveis de 

realização ou de concretização – legislativo, judicial, administrativo – se aproxime a norma 

constitucional da realidade”. Aliás, o referido autor176, expressando-se sobre os princípios que 

orientam a interpretação constitucional aponta, dentre outros, os princípios da máxima 

                                                           
174 MENDONÇA, Oscar. O local da prestação de serviço e o ISSAN: A guerra fiscal no plano municipal. In 

Revista Diálogo Jurídico. Número 13 – abr/maio de 2002 – Salvador – Bahia – Brasil. DP. Direito 
Público.com.br, em 15/11/2002. 

175 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 5ª ed. Coimbra: 
Almedina, pp. 1205 e 1206.  

176 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 5ª ed. Coimbra: 
Almedina, pp. 1207 a 1210.  
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efetividade e da força normativa da constituição, que garantem, de modo permanente, a maior 

eficácia possível das normas constitucionais.  

Deste modo, para haver a concretização das normas constitucionais que 

definem a competência tributária, que dão início ao processo de instituição dos tributos, é 

imprescindível a realização das seguintes atividades integradoras: a) atividade legislativa, 

seja de natureza complementar, seja de natureza ordinária, a fim de estabelecer, 

hipoteticamente, de modo mais específico, os elementos da relação jurídico-tributária, b) 

atividade administrativa, que leva a efeito a obrigação tributária oriunda da ocorrência do 

fato gerador; e c) atividade judicial, que exerce o controle jurídico constitucional e 

infraconstitucional do exercício das atividades anteriores, tanto em decorrência de ação ou da 

omissão do poder público. 

Ora, nestes termos, a implementação dos tributos cuja instituição se iniciou 

na própria Constituição é obrigatória. Do mesmo modo que o Executivo e o Judiciário devem 

realizar os atos necessários à concretização das normas jurídicas, o Legislativo deve editar as 

normas necessárias ao processo de concretização das normas constitucionais. Eventual 

omissão por parte do Poder Legislativo é inconstitucional, como já demonstrado. 

Pois bem, a doutrina acima apresentada e a rigidez do sistema tributário 

constitucional brasileiro, que definiu de forma pormenorizada os diversos tributos a serem 

efetivados pelos entes da Federação, leva à conclusão de que a implementação dos tributos 

não está na esfera de discricionariedade de tais entes, que são responsáveis pela edição das 

normas infraconstitucionais necessárias à concretização da vontade constitucional. 

Aliás, GERALDO ATALIBA177, embora sob a égide de Constituição anterior, o 

que não retira o valor de suas palavras em face da Constituição atual, classifica o sistema 

tributário brasileiro “como o mais rígido de quantos existem, além de juridicamente mais 

perfeito” registrando que, diversamente de outros, a exemplo do francês, italiano ou norte 

americano, “o constituinte brasileiro esgotou a disciplina da matéria tributária, deixando à lei, 

simplesmente a função regulamentar“, daí porque “nenhum arbítrio e limitadíssima esfera de 

discrição foi outorgada ao legislador ordinário” que deve observá-lo. É que nosso sistema 
                                                           

177 ATALIBA, Geraldo. Sistema constitucional tributário brasileiro. São Paulo : Revista dos Tribunais. 1968, p. 
18. 
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tributário foi totalmente moldado pelo próprio Constituinte, ao contrário dos “demais 

sistemas, onde a lei ordinária tem as mais amplas possibilidades de concorrer para o 

delineamento das feições do próprio sistema tributário”. 

Com o intuito de reforçar ainda mais o dever dos entes federativos de 

exercer suas respectivas competências tributárias, não há como deixar de apresentar a lição 

extraída de excelente estudo acerca da rigidez do sistema constitucional tributário brasileiro 

do já citado GERALDO ATALIBA178, a qual, embora sob a égide de Constituição anterior, é 

perfeitamente adequado para qualificar o sistema tributário definido na Constituição de 1988. 

O referido autor registra que o exercício da competência tributária “por qualquer das 

entidades políticas é – desde o plano legislativo – hirta e inflexivelmente ordenado, 

circunscrito, limitado e restrito”. Isto porque o Constituinte criou “um sistema completo, 

fechado e harmônico, que limita e ordena estritamente, não só cada poder tributante como – 

conseqüência lógica – toda a atividade tributária, globalmente considerada”. 

                                                           
178 ATALIBA, Geraldo. Sistema constitucional tributário brasileiro. São Paulo : Revista dos Tribunais. 1968, 

pp. 26 e 27. 

 



 

CAPÍTULO 3. OBRIGATORIEDADE DO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA ENUMERADA E 

RESIDUAL 

3.1. Considerações preliminares 

Considerando o fato de a competência tributária enumerada ter sido 

exaustivamente tratada no rígido sistema constitucional tributário, estabelecido pelo 

Constituinte de 1988, que definiu com alta precisão as hipóteses de incidência tributária ou as 

causas para a instituição dos tributos a serem implementados, salvo em relação à competência 

tributária residual, tem-se que a obrigatoriedade da implementação dos tributos enumerados 

impõe-se de modo diverso da obrigatoriedade da implementação dos tributos de natureza 

residual. 

3.2. Distinção entre tributos de competência tributária enumerada e residual 

Inicialmente cumpre distinguir a competência enumerada da residual, ao 

mesmo tempo em que serão apresentados os tributos a serem instituídos em decorrência do 

exercício da competência enumerada, seja exclusiva ou comum, ordinária ou extraordinária, 

genérica ou especial. 

Denomina-se enumerada ou expressa a competência estabelecida 

explicitamente pela Constituição Federal de 1988 a cada ente federativo, seja definindo as 

hipóteses de incidência tributária, como se verifica nas competências ordinárias, seja 

apontando as causas motivadoras de seu exercício, como se verifica nas competências 

extraordinárias. São enumeradas as competências para que sejam instituídos os seguintes 

tributos: 1) os impostos enumerados previstos nos arts. 153, 155 e 156 (de competência 

ordinária e exclusiva da União, dos Estados-membros e dos Municípios, respectivamente, 

sendo que o Distrito Federal cumula a competência dos Estados e Município); 2) os 

empréstimos compulsórios previstos no art. 148, incisos I e II, de natureza extraordinária e 

especial (de competência extraordinária e exclusiva da União); 3) as contribuições previstas 
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nos arts. 149. caput,  e 195 (de competência ordinária e exclusiva da União); 4) as 

contribuições sociais comuns, previstas no § 1º do art. 149, a serem instituídas por todos os 

entes da Federação, cobradas de seus servidores para, em benefício destes, custear o sistema 

de previdência e assistência social (de competência ordinária e comum de todos os entes da 

Federação); 5) a contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública prevista no e 

art. 149-A (de competência ordinária e exclusiva dos Municípios e do Distrito Federal; 6) a 

contribuição sobre o salário-educação prevista no art. 212, § 5º (de competência ordinária e 

exclusiva da União); 7) o imposto extraordinário, previstos no art. 154, II, (de competência 

extraordinária e exclusiva da União); e 8) taxa e contribuição de melhoria previstos no art. 

145, II e III (de competência ordinária e comum de todos os entes da Federação). 

Tais competências revelam a rigidez do sistema tributário brasileiro. Em 

relação aos tributos ordinários, as hipóteses de incidência tributária foram previamente 

definidas pelo Constituinte, que também já valorou as circunstâncias necessárias ao seu 

exercício. Em relação aos tributos extraordinários, o Constituinte previu as situações que 

justificam e impõem sua implementação. Tudo de modo a restringir, positiva e 

negativamente, a liberdade do legislador ordinário. 

A competência residual, por sua vez, compreende toda matéria não 

expressamente incluída numa enumeração. Difere-se da reservada apenas por referir-se ao 

resíduo verificado após a enumeração das competências de todos os entes federados. É o que 

ocorre com as competências atribuídas exclusivamente à União para instituir os seguintes 

tributos: 1) imposto residual previsto no art. 154, I, da Constituição, e 2) contribuição social 

residual prevista no art. 195, § 4º, da Constituição. 

Tal competência configura exceção ao alto grau de rigidez do nosso sistema 

tributário, eis que não foram especificamente definidas as situações a serem consideradas 

como hipóteses de incidência tributária, tampouco foram estabelecidas, de modo preciso, as 

circunstâncias que ensejam a sua utilização, o que amplia consideravelmente a 

discricionariedade do legislador ordinário. 
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3.3. Obrigatoriedade do exercício da competência tributária enumerada 

A instituição dos tributos enumerados já se verificou, em grande parte, na 

própria Constituição que definiu com precisão as hipóteses de incidência tributária tanto dos 

impostos e das contribuições sociais, quanto das taxas e da contribuição de melhoria, embora 

no que diga respeito a esses últimos, por serem tributos vinculados a uma atuação estatal, a 

definição de suas hipóteses de incidência deu-se de forma genérica, à medida que se reporta 

às competências materiais ou administrativas do diversos entes da Federação. 

Porém, no que se refere aos empréstimos compulsórios - cuja hipótese de 

incidência já se encontra enumerada, pois alcança o âmbito de incidência dos tributos 

enumerados previstos na Constituição -, e ao imposto extraordinário - que pode incidir sobre 

as situações enumeradas ou sobre o campo de incidência residual -, a Constituição já definiu 

as circunstâncias que ensejam sua instituição, deixando uma certa liberdade ao legislador 

ordinário para escolha de sua hipótese de incidência tributária, o que de modo algum 

transforma o dever de instituir tais tributos em mera faculdade. Em verdade, verifica-se 

apenas uma maior discricionariedade do legislador ordinário que, além de ter um amplo 

campo de incidência tributária como opção, também deverá aferir se as causas que justificam 

a implementação de tais tributos extraordinário se fazem presentes. 

O fato é que o Constituinte, ao detalhar os tributos enumerados, partiu de 

uma profunda reflexão das condições fáticas vivenciadas. Feito isso, concluiu pela 

necessidade da sua implementação mediante lei ordinária, daí porque a enumeração na 

Constituição, e a própria rigidez da distribuição de competências tributárias.  

Quanto à competência enumerado-ordinária, em vista da prévia definição 

pela Constituição das situações hipotéticas a serem consideradas como hipótese de incidência 

tributária dos respectivos tributos enumerados, além da prévia valoração do Constituinte 

acerca das circunstâncias determinantes da instituição de tais tributos, tem-se que a 

obrigatoriedade do seu exercício, ou seja, o dever de implementar a instituição dos 

respectivos tributos existe desde a edição da Constituição de 1988, dado o alto grau de rigidez 

com que foi tratada tal matéria pelo Constituinte. 
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Assim, é fácil verificar o dever iminente de se exercer a competência 

enumerado-ordinária, eis que as circunstâncias para tanto além de terem sido consideradas 

pelo Constituinte, já se encontram satisfeitas. 

Não compete ao Legislativo realizar nova análise de mérito acerca da 

necessidade, oportunidade ou conveniência da implementação dos tributos enumerados. A 

análise já foi previamente realizada e encontra-se definida na Constituição, restando ao Poder 

Constituído a mera execução das determinações constitucionais. 

De fato, considerando a lição de GERALDO ATALIBA179, “o constituinte 

brasileiro esgotou a disciplina da matéria tributária, deixando à lei, simplesmente a função 

regulamentar“ - daí porque “nenhum arbítrio e limitadíssima esfera de discrição foi outorgada 

ao legislador ordinário” que deve observá-lo. Pode-se, então, concluir que, em relação ao 

exercício da competência enumerada de natureza ordinária, compete ao legislador ordinário 

apenas a tarefa de regulamentar, dado o altíssimo grau de rigidez do sistema constitucional 

tributário brasileiro nesse particular. Nos termos lecionados por JOAQUIM JOSÉ GOMES 

CANOTILHO180, poder-se-ia afirmar que, neste caso, o legislador se apresenta como mero 

executor da lei constitucional, hipótese em que, em termos gerais, “a posição da lei 

relativamente à constituição não é diferente da relação hieráquico-normativa entre a lei e o 

acto administrativo, executor da mesma”, daí por que “tal como a discricionariedade 

administrativa é a execução de uma norma legal, também a discricionariedade legislativa se 

circunscreve a um problema de execução, pelo legislador, dos preceitos mais ou menos 

detalhados da lei constitucional”. 

No que se refere à competência enumerada de natureza extraordinária (art. 

149, I e II, e art. 154, II), por sua vez, embora já se encontrem previamente definidas as 

circunstâncias ou causas que ensejam a implementação da instituição dos respectivos tributos 

extraordinários (guerra ou sua iminência, investimento público de caráter urgente e 

calamidade pública), cumpre ressaltar que ao legislador ordinário foi conferida a tarefa de 

verificar se tais circunstâncias efetivamente se encontram presentes na realidade. Somente a 
                                                           

179 ATALIBA, Geraldo. Sistema constitucional tributário brasileiro. São Paulo : Revista dos Tribunais. 1968, p. 
18. 

180 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador: contributo para a 
compreensão das normas constitucionais programáticas. Reimpressão, Coimbra: Coimbra editora, 1994, 
pp. 216 a 218. 
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partir de sua existência, o exercício da competência extraordinária pela União deixa de ser um 

dever em tese, para configurar uma obrigação efetiva. 

Assim, no que diz respeito à obrigatoriedade de instituírem-se  tributos 

enumerados extraordinários, diferentemente do havido em relação aos tributos enumerados 

ordinários, o legislador ordinário, mais do que um executor das determinações 

constitucionais, atua como aplicador de seus preceitos, lembrando que, em tais hipóteses, 

como bem definido por JOAQUIM JOSÉ GOMES CANOTILHO181, embora jurídico-

constitucionalmente vinculada, a liberdade de atuação do legislador é mais ampla do que a da 

administração, tendo em vista o “carácter ‘indeterminado’ dos preceitos constitucionais e a 

ausência, nas normas da constituição, de uma clara fixação dos pressupostos de fato ou dos 

resultados jurídicos”, o que “abriria ao legislador um espaço de liberdade dificilmente 

compatível com a idéia de discricionariedade subjacente ao pensamento de execução”. 

Pelo exposto, verifica-se que o exercício da competência enumerada de 

natureza ordinária é uma obrigação a ser implementada desde do primeiro dia subseqüente ao 

da edição da Constituição de 1988, que já definiu as hipóteses de incidência dos respectivos 

tributos enumerados e valorou as circunstâncias necessárias ao seu exercício, pelo que a 

atuação do legislador ordinário contará com um limitado grau de discricionariedade, 

consubstanciando-se em mera execução ou regulamentação de determinações constitucionais. 

Por outro lado, a obrigatoriedade do exercício da competência tributária 

enumerada de natureza extraordinária materializa-se a partir do momento em que as 

circunstâncias ou causas já definidas na Constituição se efetivarem e assim o exigirem. 

Amplia-se, assim, a discricionariedade do legislador ordinário que, além de executor, deve 

atuar como aplicador das determinações constitucionais. 

Uma eventual omissão por parte do ente da Federação, como se verifica em 

relação ao imposto sobre as grandes fortunas, evidencia flagrante inconstitucionalidade por 

omissão. 

                                                           
181 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador: contributo para a 

compreensão das normas constitucionais programáticas. Reimpressão, Coimbra: Coimbra editora, 1994, 
pp. 216 e 217. 
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Não se quer aqui afirmar, a contrário senso, que a obrigatoriedade do 

exercício da competência tributária residual não tenha surgido com a edição da Constituição. 

Em tese, ela também é de exercício obrigatório desde a edição da Constitucional. O que se 

pretende destacar é que, em relação aos tributos de competência enumerado-ordinária, os 

elementos fáticos que dão vida à norma jurídica constitucional determinante da sua 

implementação já se encontram presentes, e, em relação aos tributos de competência 

enumerada extraordinária, as causas da sua implementação já forma definidas, restando ao 

legislador apenas levar a efeito a vontade constitucional.  

Ao contrário do que se verifica em relação à competência tributária residual, 

as circunstâncias que conferem efetividade à norma constitucional que determina a 

implementação dos tributos já se encontram perfeitamente satisfeitas (em se tratando de 

competência enumerado-ordinária), ou definidas (em se tratando de competência enumerado-

extraordinária). 

3.4. Obrigatoriedade do exercício da competência tributária residual 

Para proceder à análise da obrigatoriedade de implementação de tributos 

residuais pela União - o único ente da nossa Federação competente para tanto -, mister 

esclarecer sua razão de ser, sua finalidade. 

Tal competência foi deferida pelo Constituinte exatamente por não ser 

possível manter as situações fáticas, havidas no tempo da edição da Constituição. Daí a 

necessidade de conferir-se poder-dever residual ao Estado, de modo a garantir a 

imprescindível adequação do sistema jurídico às inevitáveis variações existentes na realidade, 

sem a necessidade de ruptura da ordem constitucional tributária, ou de sua reforma precoce. 

Advém, portanto, a necessidade de uma “válvula de escape” para que o 

sistema possa ser ajustado dentro de determinados limites, sem ser violado, suprimido ou 

alterado. É neste contexto que se insere a competência residual. Ela existe para suprir 

necessidades públicas não resolvidas por meio do exercício da competência tributária 

enumerada. Por mais que o Poder Constituinte reflita, valore, pondere, não é possível 

estabelecer-se um sistema tributário inteiramente rígido, considerado perfeito, capaz de suprir 

todas as necessidades do Estado por tempo indeterminado, capaz de garantir efetividade às 
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demais normas constantes da Constituição para cuja efetivação a atividade tributária torna-se 

indispensável. 

RICARDO LOBO TORRES182 mostra-se lúcido e sensível ao definir como 

“utópica”, a “pretensão de esgotar todos os limites possíveis da tributação no próprio texto 

constitucional’, já que “sempre surgem as lacunas na sistematização”.  

Outrossim, registra-se que a competência residual foi atribuída somente à 

União, visto que o federalismo brasileiro, por decorrer de um movimento de força centrífuga, 

sempre concentrou maior parte do exercício do poder nas mãos da União. Com efeito, o 

Estado brasileiro manteve-se unitário, desde a Constituição de 1824 até a proclamação da 

república em 1889 e a primeira Constituição Republicana de 1891. 

Pois bem, não é difícil perceber que o âmbito de discricionariedade 

conferida à União, para o exercício da competência residual, é consideravelmente mais ampla. 

De um lado, em relação aos tributos enumerados ordinários, compete aos entes da Federação 

instituí-los imediatamente, sem valorações acerca de oportunidade e conveniência, visto que 

já realizada pelo Constituinte - hipótese em que a discricionariedade do legislador ordinário 

cinge-se, em síntese, à definição dos elementos da relação jurídica tributária, além de 

questões ligadas à política fiscal afinadas com a finalidade extrafiscal da atividade tributária. 

De outro lado, em relação aos tributos residuais, a discricionariedade para sua instituição 

abarca também a análise de circunstâncias fáticas do momento, da necessidade, oportunidade 

e conveniência de sua implementação, mas sempre sob a ótica do princípio da razoabilidade 

ou da proporcionalidade. 

Assim, a obrigatoriedade do exercício da competência tributária residual, 

diversamente do que se observa em relação à competência enumerada, pressupõe a existência 

de situações fáticas ainda não aferidas e valoradas pelo Constituinte. Assim, boa parte da 

valoração relativa à necessidade, oportunidade e conveniência de sua instituição foi deferida 

ao legislador ordinário federal que, embora detentor do dever de exercê-la, o faz com um alto 

grau de discricionariedade. 

                                                           
182 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito tributário brasileiro: Sistemas constitucionais tributários. Vol 

II, Tomo II. Rio de Janeiro: Forense. 1986, p. 523. 
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Aqui, mais do que o havido em relação ao exercício da competência 

enumerada, ordinária ou extraordinária, o legislador ordinário atua com um alto grau de 

discricionariedade, como um verdadeiro conformador dos preceitos constitucionais. Isto 

porque, deverá valorar realidades não valoradas pelo Constituinte, e decidir pela necessidade 

da implementação de novos tributos. JOAQUIM JOSÉ GOMES CANOTILHO183 registra que o 

legislador, em tais situações, “embora juridico-constitucionalmente vinculado”, conta com um 

amplo domínio político para ponderar, valorar e comparar os fins dos preceitos 

constitucionais, proceder a escolhas e tomar decisões, desenvolvendo, assim, “uma actividade 

política criadora, não subsumível a esquemas de ‘execução’ ou ‘aplicação’ de leis 

constitucionais”. 

A rigor, a competência residual da União é exceção que se destaca no rígido 

sistema constitucional tributário brasileiro, daí por que o seu exercício, embora obrigatório, 

contará com um alto grau de liberalidade ou de discricionariedade. 

Com efeito, para enfatizar o elevado grau de discricionariedade da União 

em relação à competência residual, bem como o seu caráter excepcional, registra-se que, em 

decorrência do seu exercício, materialmente falando, ter-se-á modificado o sistema tributário 

plasmado na Constituição, em sua parte rígida. Sob o ponto de vista material, o exercício da 

competência residual tributária equivale a Emenda Constituição que, diga-se de passagem, 

vem sendo o meio utilizado para viabilizar a instituição de novos tributos, o que se deu por 

meio das Emendas Constitucionais nº 21 de 1999 e nº 37 de 2002, relativas à CPMF, e nº 39 

de 2002, referente à contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. 

Porém, é evidente que a utilização da competência residual, dada sua 

própria natureza, além de pressupor o pleno exercício da competência enumerada, pode ser 

utilizada com intuito fiscal ou extrafiscal. 

O fato é que uma vez presentes as circunstâncias fáticas que exijam a 

implementação de tributos residuais, tais como a necessidade de recursos para concretização 

dos direitos sociais previstos na Constituição, ou necessidade de intervenção no domínio 

                                                           
183 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador: contributo para a 

compreensão das normas constitucionais programáticas. Reimpressão, Coimbra: Coimbra editora, 1994, p. 
218. 
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social, econômico ou político a fim de concretizar elementos ideológicos da constituição, tais 

como o desenvolvimento econômico, a superação das desigualdades sociais e regionais etc., a 

União não pode deixar de implementar a sua instituição. Tal omissão também deve ser 

considerada inconstitucional. 

Com efeito, JOAQUIM JOSÉ GOMES CANOTILHO184, ao tratar da 

inconstitucionalidade por omissão legislativa, enfatiza que tal inconstitucionalidade “não se 

conexiona necessariamente com os prazos ou tempos, dentro dos quais deveria ter havido a 

interpositio legiferante necessária para tornar exeqüíveis os preceitos constitucionais”. Isto 

porque, em hipótese de omissões derivadas do não cumprimento de imposições 

constitucionais, “os ‘momentos’ decisivos para a verificação da existência da 

inconstitucionalidade são mais a importância e indispensabilidade da mediação legislativa 

para dar operatividade prática às normas constitucionais que a fixação de eventuais limites ad 

quem”. 

Deste modo, o dever de instituir os tributos residuais, embora em tese já 

existente desde a edição da Constituição, torna-se efetivo quando a atividade tributária dela 

decorrente, de natureza fiscal ou de natureza extrafiscal, for indispensável para concretização 

das demais normas constitucionais programáticas ou não, sobretudo as de cunho social, como 

a erradicação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, o desenvolvimento econômico, 

a garantia da saúde, educação etc. A inconstitucionalidade do exercício de tal competência é 

de difícil aferição, embora possível. 

                                                           
184 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 5ª ed. Coimbra: 

Almedina, 2002, p.125. 

 



 

CAPÍTULO 4. OBRIGATORIEDADE DA IMPLEMENTAÇÃO DOS TRIBUTOS VINCULADOS E 

NÃO-VINCULADOS 

4.1. Considerações preliminares 

Tendo em vista as peculiaridades que distinguem os tributos vinculados dos 

não vinculados, as quais certamente exigirão um tratamento diferenciado quando da análise 

do caráter obrigatório do exercício da competência tributária necessária a sua instituição, 

buscar-se-á, nesta oportunidade, desenvolver tal análise separadamente. Isto porque os 

argumentos favoráveis à obrigatoriedade de instituição dos tributos não-vinculados nem 

sempre servirão para concluir pela obrigatoriedade da instituição dos tributos vinculados. 

Todavia, antes de se investigar o caráter obrigatório da implementação de 

tributos vinculados e não vinculados, cumpre estabelecer a diferença existente entre eles para, 

posteriormente, fixar as condicionantes que tornam sua implementação obrigatória pelo 

legislador ordinário. 

4.2. Distinção entre tributos vinculados e não-vinculados 

A distinção entre tributo vinculado e não-vinculado tem como referencial a 

hipótese de incidência tributária, ou seja, a situação hipoteticamente prevista que, em 

ocorrendo, suportará a incidência do preceito normativo tributário. 

É que nos tributos vinculados a atuação estatal é imprescindível. 

Os tributos vinculados têm como hipótese de incidência uma atuação 

estatal, como a prestação de serviços e o exercício do poder de polícia (no caso das taxas) ou 

a realização de obras públicas que valorizem imóveis particulares (no caso da contribuição de 

melhoria). Porém, os tributos não-vinculados têm como hipótese de incidência uma atividade 

econômica desvinculada de atuação estatal, como a exportação, a importação, a obtenção de 
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rendas ou proventos etc. (no caso do imposto de exportação, de importação e de renda, dentre 

outros). Não obstante, há situações em que a destinação dos recursos de alguns tributos não-

vinculados esteja vinculada á uma atividade estatal. É o ocorrido em relação aos tributos 

especiais (contribuições sociais, imposto extraordinário e empréstimo compulsório). 

Realizada a distinção entre tributos vinculados e não vinculados, cumpre 

agora analisar as diferentes maneiras pelas quais a obrigatoriedade de instituí-los se apresenta. 

4.3. Obrigatoriedade da implementação de tributos vinculados 

Em relação aos tributos vinculados, a análise da obrigatoriedade do 

exercício da competência tributária deve ser aferida a partir de outros elementos 

determinantes contidos na Constituição. 

Embora a hipótese de incidência das taxas e da contribuição de melhoria 

esteja sempre vinculada a uma atuação estatal (obras e serviços), nem todas as atividades do 

Estado devem ser custeadas diretamente pelas pessoas por elas beneficiadas ou que a elas 

deram causa, ainda que enquadradas na definição daquelas atividades que configuram a 

hipótese de incidência dos tributos vinculados (realização de obra pública da qual resulta 

valorização de imóvel particular, exercício do poder de polícia e prestação de serviço público 

efetivo ou potencial). 

É que também compete ao Estado social, como o brasileiro, erradicar a 

pobreza, reduzir as desigualdades regionais e sociais, dentre outras atribuições, o que se 

realiza também pelo não exercício da competência tributária para instituir os referidos tributos 

vinculados. A norma constitucional que confere determinadas atribuições de cunho social ao 

Estado, por vezes, acaba por neutralizar a obrigatoriedade do exercício da competência 

tributária. Isto ocorre toda vez que a atuação estatal for direcionada para satisfazer aquelas 

atribuições de cunho social igualmente impostas ao Estado. 

Ora, exigir que o Estado reduza as desigualdades sociais - o que certamente 

poderá ser realizado a partir de obras e serviços por ele realizados – e ao mesmo tempo impor 

das pessoas, propositadamente beneficiadas pela atuação estatal, o pagamento de tributos a 

título de retribuição é, no mínimo, uma contradição, diante da qual se faz necessária uma 
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atividade de conformação de ambas as determinações constitucionais, por parte do legislador 

ordinário. Neste caso, a norma constitucional de cunho social prevalece. 

Fica evidente, portanto, que os entes da Federação contarão com uma maior 

liberdade no exercício da competência tributária para instituir tributos vinculados sendo que 

tal discricionariedade, de modo algum, torna facultativo o exercício da competência tributária 

em questão. 

Assim, no exercício da competência tributária vinculada, o legislador atua 

como aplicador e conformador das normas constitucionais e não apenas como mero executor. 

Pelo exposto, excetuando-se a hipótese de a valorização de imóveis decorrer 

de obras públicas afinadas com os elementos socio-ideológicos da Constituição – que dizem 

respeito às opções ideológicas e sociais do poder constituinte, tais como: erradicação da 

pobreza, redução das desigualdades sociais e regionais etc. em prol da plenitude do bem-estar 

social, corolário do modelo social-liberal -, fica evidente que a valorização dos imóveis 

adjacentes à obra realizada pelo Estado deve ser restituída à sociedade, ainda que 

parcialmente, por meio da contribuição de melhoria, sob pena de enriquecimento sem justa 

causa. Aliás, lamentavelmente, em inúmeras oportunidades, tais contribuições não são 

concretizadas propositadamente com o intuito de beneficiar parcela de aliados e apadrinhados 

políticos. Tal fato certamente merece uma investigação empírica, mas para os fins da presente 

dissertação a mesma se faz desnecessária. 

Do mesmo modo, serviços públicos não comprometidos com a erradicação 

da pobreza, a desigualdade social e regional, dentre outros elementos constitucionais afinados 

com o social, ensejam obrigatoriamente a instituição de taxas para o seu custeio. O mesmo se 

diga em relação ao exercício do poder de polícia que, em regra, deve ser custeado pelas 

pessoas em função das quais a atuação estatal se verifica. 

Neste diapasão, eventual omissão consistente no não exercício da 

competência tributária para instituir tributos vinculados (taxas e contribuições sociais), só é 

permitida se acompanhada de prévia justificativa de que a atuação estatal – que em tese 

exigiria a instituição dos referidos tributos – possui nítida finalidade social como por exemplo 
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a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades regionais e sociais, observado o 

princípio da proporcionalidade. 

Percebe-se que, afora aquelas situações em que determinações de cunho 

social exijam atuações materiais do Estado, o exercício de tal competência deve sempre 

ocorrer, sob pena de inconstitucionalidade de tal omissão, perfeitamente questionável por 

meio da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. 

Infelizmente, nos termos registrados por FLÁVIO C. DE TOLEDO JR. e SÉRGIO 

SIQUEIRA ROSSI185, a contribuição de melhoria é tributo muito pouco explorado pela unidade 

local de Governo. “De acordo com a Secretaria de Tesouro Nacional, em 1997 apenas 18% 

dos Municípios brasileiros cobravam essa espécie de receita própria”. 

A rigor, tal omissão não se restringe em relação aos Municípios, não se 

verificam freqüentes contribuições de melhoria instituídas pelos Estados e pela União. 

4.4. Obrigatoriedade da implementação de tributos não-vinculados 

Em contraposição aos tributos vinculados, a obrigatoriedade dos tributos 

não-vinculados é de fácil percepção, eis que, nos termos da Constituição, nada justifica a 

omissão de sua implementação por parte das entidades federativas. 

Nem diante da desnecessidade de receitas tais tributos poderiam deixar de 

ser implementados, seja em razão da injustiça tributária decorrente da omissão, seja em razão 

da necessidade do exercício da competência tributária com finalidade extrafiscal. 

A título ilustrativo, registra-se a desproporcionalidade gerada pela omissão 

da União relativa à implementação do imposto sobre as grandes fortunas, cuja competência 

foi atribuída a ela no art. 53, inciso VII, da Constituição. Diante de tal omissão, não é difícil 

concluir entre as duas opções: ou os deveres estatais deixarão de ser implementados, por falta 

de recursos públicos; ou tais atribuições serão custeadas apenas por parcela dos contribuintes 

                                                           
185 TOLEDO Jr., Flávio C. de; ROSSI, Sérgio Siqueira. Lei de responsabilidade Fiscal. 1ª ed. São Paulo: NDJ, 

2001. p. 76. 
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previstos na Constituição, em afronta ao equilíbrio que deve haver entre a participação de 

cada contribuinte para fazer frente ao custo estatal, definido na Constituição. 

Indubitavelmente, em ambas as situações, verifica-se o descumprimento de 

preceito constitucional, seja daquele que atribui competência tributária, seja daqueles que 

impõem atitudes materiais como a erradicação da pobreza e  a redução das desigualdades 

sociais, os quais só podem ser observados por meio da intervenção estatal consistente também 

pelo exercício da atividade tributária capaz de promover a necessária transferência dos 

excessos de riqueza dos mais abastados para os mais carentes. 

O fato é que a omissão, ora condenada, provoca sucessivas majorações de 

outros tributos, como se tem verificado em relação a inúmeras espécies tributárias como, por 

exemplo, no Imposto de Renda, seja de forma direta aumentando a alíquota, seja 

indiretamente, ampliando a base de cálculo até em decorrência do enxugamento de deduções, 

seja de forma oblíqua em razão da não atualização da tabela do imposto de renda e dos 

valores de dedução. 

Outrossim, tal omissão, além de provocar a majoração de tributos já 

instituídos, acaba por acarretar modificações do sistema, dada a carência de recursos públicos, 

com a atribuição de novas competências tributárias, como ocorrido com as Emendas 

Constitucionais 21/1999 e 37/2002 em relação à contribuição provisória sobre movimentação 

financeira - CPMF, prevista nos artigos 74, 75 e 84 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórios – ADCT, e Emenda Constitucional nº 39 que atribui competência aos Municípios 

e ao Distrito Federal para instituir contribuição para o custeio do serviço de iluminação 

pública, nos termos do novel art. 149-A da Constituição Federal. 

De fato, nesse contexto, entende-se como inconstitucional a omissão dos 

entes da Federação em não instituírem os tributos não vinculados de sua competência. Aliás, 

tal omissão deve ser questionada em sede de ação direta de inconstitucionalidade por omissão 

a que se reporta o § 2º do art. 103, da Constituição. 

Ressalta-se que a Lei de Responsabilidade Fiscal, nº 101/2000, nos termos 

do parágrafo único do art. 11, foi sensível à distinção da obrigatoriedade do exercício da 

competência para instituir tributos vinculados e não-vinculados, à medida que restringiu a 
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vedação da realização de transferências voluntárias para o ente que não instituir os impostos 

(tributos não-vinculados) de sua competência, não estabelecendo sanção em relação aos 

tributos vinculados. Tal fato, de modo algum, afasta a obrigatoriedade da implementação de 

sua instituição quando não houver justificativa, sempre de cunho social. 

Infelizmente, nos termos registrados por FLÁVIO C. DE TOLEDO JR. e SÉRGIO 

SIQUEIRA ROSSI186, “conforme a Pesquisa de Informações Básicas Municipais do IBGE 

(1999), cerca de 605 dos 5.506 Municípios brasileiros arrecadaram, em 1998, IPTU de, no 

máximo 60% dos imóveis e terrenos cadastrados”. Sendo que a realização desse tributo só se 

mostrou eficaz em 13% do universo pesquisado, no qual a arrecadação alcançou 80% dos 

imóveis”. 

                                                           
186 TOLEDO Jr., Flávio C. d;; ROSSI, Sérgio Siqueira. Lei de responsabilidade Fiscal. 1ª ed. São Paulo: NDJ, 

2001. p. 76. 

 



 

CONCLUSÃO 

1. Considerações preliminares 

Neste trabalho vê-se apresentada a forma federativa do Estado, com 

destaque ao federalismo brasileiro, e a distribuição das competências tributárias legislativas 

entre seus entes, nos termos da Constituição de 1988. Outrossim, restou analisado o caráter 

obrigacional do exercício das referidas competências, com o nítido propósito de afastar a 

idéia de que a implementação dos tributos é facultativa. Nessa oportunidade serão registradas 

as principais impressões do autor acerca dos pontos apresentados e investigados na presente 

dissertação. 

Frisa-se, desde logo, a mais absoluta consciência de que a presente 

dissertação não logrou alcançar plenamente seus objetivos, o que certamente motivará o autor 

a continuar pesquisando e refletindo o Direito. Todavia, cumpre registrar que a questão acerca 

da obrigatoriedade da implementação da instituição dos tributos pelos entes da Federação 

ainda não foi objeto de estudo específico por parte da doutrina, o que, de certo modo, coloca 

como original a presente tentativa de sistematização do tema ou, ao menos, a reunião de 

argumentos em um único documento, voltados à idéia da obrigatoriedade do exercício da 

competência tributária em sua plenitude. Assim, o presente trabalho não deve ser concebido 

como obra acabada, mas sim como um passo rumo à noção de que os tributos definidos na 

Constituição Federal de 1988 devem ser implementados obrigatoriamente, nos termos nela 

definidos. 

Pois bem, em atenção à estrutura do trabalho, sua conclusão será 

apresentada em três partes. A primeira será dedicada à forma federativa de Estado brasileiro e 

à distribuição de competências tributárias para implementar a instituição de tributos entre 

seus entes. A segunda será dividida em outras partes, a primeira identificará os principais 

argumentos utilizados para demonstrar que, para além da faculdade, o exercício daquelas 

competências é um dever, e a segunda se ocupará da análise relativa à obrigatoriedade da 

instituição de tributos enumerados e residuais, vinculados e não-vinculados. 
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2. O federalismo e a distribuição de competência tributária no Brasil 

O Estado federal se apresenta de diversas formas, mas invariavelmente 

verifica-se o exercício, independente, harmônico e simultâneo, da ação política de mais de um 

governo sobre o mesmo território e sobre as mesmas pessoas, o que exige uma rigorosa 

distribuição de competências entre seus entes. Fala-se em federalismo dual e cooperativo, 

simétrico e assimétrico. 

A origem do mecanismo federativo remonta à Constituição norte-americana 

de 1787, na qual o Brasil se inspirou para assumir a forma de Estado federal em 1889, com a 

proclamação da República. No entanto, o federalismo brasileiro surgiu de força centrífuga. 

Isso porque o Brasil-Império era um Estado juridicamente Unitário, embora dividido em 

províncias. Ademais, a autonomia dos estados brasileiros é bastante inferior àquela conferida 

aos estados norte-americanos. 

A Constituição brasileira de 1988 projetou o federalismo assimétrico por 

reconhecer os Municípios como entes federativos, e a repartição de competências nela 

estabelecida, ultrapassando o dualismo dos poderes enumerados e dos poderes reservados, 

acrescentou e desenvolveu a competência comum e concorrente, de caráter cooperativo, o que 

exige a participação imprescindível e irrenunciável de todos os entes da Federação para a 

satisfação dos fins estatais, principalmente no que se refere ao exercício da competência 

tributária, indispensável para a realização das demais funções do Estado. 

As técnicas de repartição das competências podem ser resumidas em três 

tipos. Pela primeira, enumeram-se as competências da União, reservando-se aos demais entes 

as competências remanescentes (art. 23, I, e art. 30, II, da CF). Pela segunda, enumeram-se as 

competências dos Estados, reservando-se a remanescente à União (art. 154, I, e 195, § 4º, 

ambos da CF). Pela terceira, enumeram-se exaustivamente as competências exclusivas e 

comuns de todos os entes da Federação, principal técnica utilizada pelo Constituinte em 

matéria tributária, pela qual se atribui competências exclusivas (arts. 148, 149, 153, 154, 155, 

156, 195 e 212 § 5º, da CF) e comuns (arts. 145, II e III, e art. 149, § 1º,  da CF) a todos os 

entes da federação. Daí a rigidez do sistema tributário brasileiro, atenuado apenas pela 

previsão da competência residual da União (art. 54, I, e 195, § 4º, da CF). 
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Tendo em vista as atribuições de cada um dos entes da Federação, a 

Constituição conferiu competência ordinária, especial e genérica a todos eles, com evidente 

concentração de competência à União, e somente a esta foi atribuída competência 

extraordinária. 

Três são os critérios adotados para classificar as competências tributárias 

para implementar a instituição de tributos: quanto à extensão pode ser exclusiva, quando 

atribuída a uma entidade com exclusão das demais, e comum, quando atribuída a todos os 

entes da Federação; quanto à forma de distribuição pode ser enumerada, quando estabelecida 

expressamente, seja definindo a hipótese de incidência tributária, seja apontando as causas 

motivadoras de seu exercício, e residual, que compreende toda matéria não expressamente 

incluída dentre aquelas enumeradas; quanto à finalidade pode ser ordinária, utilizada para 

instituir tributos permanentes, freqüentes e habituais, extraordinária, utilizada para instituir 

tributos excepcionais e não rotineiros, que tendem a ser extintos quando cessada a causa de 

sua criação, especial que fornece ao Estado os meios necessários à concretização de suas 

atribuições específicas e previamente determinadas como a manutenção da seguridade social 

e do ensino fundamental, e genérica, idealizada para viabilizar o custeio das demais 

necessidades públicas não amparadas pelos tributos especiais, ou para completar o custeio de 

atuações estatais específicas. 

Nos termos da atual Constituição brasileira, a competência tributária para 

instituir tributos foi distribuída da seguinte forma. 

É comum a competência para implementar a instituição dos seguintes 

tributos: taxas em razão do exercício de poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou 

potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à 

sua disposição (art. 145, II), contribuições de melhoria, decorrentes da valorização de 

imóveis, havida em razão de obras públicas (art. 145, III) e contribuições sociais, cobradas de 

servidores públicos, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e 

assistência social (art. 149, § 1º). 

São exclusivas da União as seguintes competências: competência exclusivo-

enumerado-ordinário-genérica para implementar a instituição de impostos ordinários, de 

natureza fiscal e extrafiscal incidentes sobre o comércio exterior, a renda e proventos de 
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qualquer natureza, produtos industrializados, operações financeiras, propriedade territorial 

rural e grandes fortuna (art. 153); competência exclusivo-enumerado-ordinário-especial para 

implementar a instituição de contribuições de intervenção no domínio econômico e de 

interesse das categorias profissionais e econômicas (art. 149, caput) e as contribuições sociais 

destinadas a manutenção da seguridade social e do ensino fundamental (arts. 195, I, II e III e 

212, § 5ª); competência exclusivo-enumerado-extraordinário-especial para implementar a 

instituição de imposto extraordinário diante da guerra externa ou sua iminência (art. 154, II) e 

de empréstimo compulsório para atender despesas decorrentes de calamidade pública, de 

guerra externa ou sua iminência (art. 148, I) e para custar investimento público urgente e de 

relevante interesse nacional (art. 148, II); competência exclusivo-residual-ordinário-genérica 

para implementar a instituição de imposto residual, desde que tendente a permanecer no 

tempo para suprir despesas gerais (art. 154, I); competência exclusivo-residual-ordinário-

especial para implementar a instituição de contribuição social residual, desde que tendente a 

permanecer no tempo para suprir despesa específica consistente no custeio da seguridade 

social (art. 195, § 4º); competência exclusivo-residual-extraordinário-genérica para 

implementar a instituição de imposto residual, desde que excepcional ou temporário, mas 

sempre para suprir despesas gerais (art. 154, I); competência exclusivo-residual-

extraordinário-especial, para implementar a instituição de contribuição social residual, desde 

que excepcional ou temporária, mas sempre para suprir despesa específica consistente no 

custeio da seguridade social (art. 195, § 4º). 

Em sede de eventual Território Federal, compete à União os impostos 

Estaduais e, se o Território não for dividido em Municípios, cumulativamente, os impostos 

municipais (art. 147). 

É exclusiva dos Estados unicamente a competência exclusivo-enumerado-

ordinário-genérica, para implementar a instituição de impostos incidentes sobre a herança e 

doações, a circulação de mercadorias e serviços, e sobre a propriedade de veículo automotor 

(art. 155). 

São exclusivas dos Municípios as seguintes competências: competência 

exclusivo-enumerado-ordinário-genérica para implementar a instituição de impostos 

incidentes sobre a propriedade urbana, transmissões de bens imóveis e sobre serviços, e 
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competência-exclusivo-enumerado-ordinário-especial para instituir contribuição para o 

custeio de iluminação pública (arts 156 e 149-A). 

Ao Distrito Federal foram atribuídas cumulativamente as competências 

estaduais e municipais (art. 32, § 1º; 156; caput; 147 e 149-A). 

3. A obrigatoriedade do exercício da competência tributária no Brasil 

3.1. Principais argumentos favoráveis à obrigatoriedade do exercício da competência 
tributária 

Parte da doutrina entende ser facultativo o exercício da competência 

tributária basicamente por não ser possível impor ao Legislativo a elaboração de leis, em face 

do princípio da discricionariedade do legislador, da separação dos poderes, da ausência de 

prazo estipulado para a implementação dos tributos, e da ausência de definição de 

conseqüências jurídicas.Todavia, o exercício da competência tributária consiste um uma 

obrigação dos entes da federação, tendo em vista os seguintes argumentos: 

1º) O poder conferido ao Estado para exercer suas atribuições é poder-

dever. As pessoas políticas não possuem poder tributário, que pertence ao poder constituinte. 

Proclamada a Constituição, passaram a existir as competências tributárias, da União e dos 

demais entes da federação, que existem para garantir a efetivação de suas demais funções. 

Tais competências não se constituem em faculdade, mas em poder-dever de fazer algo, como 

se verifica com o pátrio poder, não no interesse do Governo ou dos governantes, mas em 

benefício da sociedade.  

Da indisponibilidade do poder-dever, conferido em benefício de outrem, 

decorre a obrigatoriedade de seu exercício. Daí ser mais acertado falar em função pública do 

que em poder: função normativa, função de execução e função jurisdicional. Tanto o Poder 

Executivo como o Poder Judiciário e o Poder Legislativo são dotados de poder-dever estatal. 

Os poderes que recebem da ordem jurídica são de exercício obrigatório e devem 

necessariamente alcançar o bem jurídico que a norma tem em mira. 
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No plano abstrato há o exercício da competência tributária legislativa; e no 

plano concreto verifica-se o exercício da competência tributária administrativa, que devem ser 

obrigatoriamente exercidas. A primeira em razão das disposições constitucionais; e a segunda 

em cumprimento a determinações infraconstitucionais. 

2º) O exercício do poder tributário - instituição e recolhimento dos  tributos 

-, é imprescindível para se exercer as demais atribuições estatais. A atividade tributária, como 

a financeira, é instrumental. Há uma relação de meio e fim à medida que, por meio da 

atividade tributária e financeira, o Estado pode cumprir suas metas, custear sua existência, 

enfim, propiciar o almejado bem-estar social, pois não basta colocar barreiras ao Estado para 

o exercício dos direitos individuais, mas também se lhe agregam finalidades e tarefas. A 

superação da ideologia liberal pelas tendências intervencionistas traz as finanças públicas 

para garantir aos cidadãos também as liberdades positivas, como a saúde, a educação a 

previdência e assistência social etc. 

O tributo é instrumento jurídico de abastecimento dos cofres públicos, e o 

Estado Social Democrático de Direito atua positivamente para gerar desenvolvimento e 

Justiça Social. O oferecimento de prestações positivas aos indivíduos corresponde a um 

direito, e depende do pleno exercício da atividade tributária do Estado - regulamentação e 

implementação dos tributos, até sua efetiva arrecadação. 

3º) A Constituição possui sua força normativa e as normas que atribuem 

competência são imperativas. A Constituição não é simples retrato das relações de poder em 

dado momento histórico. É dotada de elementos normativos que atuam com força jurídica 

para modificar estas relações, e seus comandos que atribuem competência tributária aos entes 

federativos exigem seu efetivo exercício. São imperativos, ordens de conduta, que mandam e 

proíbem concomitantemente. Então, o exercício da competência tributária pelos entes 

federados constitui dever a ser efetivamente observado, sob pena de inconstitucionalidade por 

omissão. 

Eventual dificuldade acerca do controle de inconstitucionalidade de 

omissões legislativas não retira a imperatividade nem a força normativa das normas que 

atribuem competência legislativa tributária. Ao contrário, reafirma o dever de legislar e exige 

a criação de mecanismos eficientes à superação de omissões indevidas. 
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4º) A omissão legislativa apresenta-se inconstitucional diante da exigência 

de atuações positivas do Estado. A Constituição de 1988 inseriu institutos que se prestam a 

remediar a inércia dos poderes públicos para concretizar objetivos sociais 

constitucionalmente estabelecidos: a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (art. 

103, § 2º); o Mandado de Injunção (art. 5º, inciso LXXI) e a Argüição do Descumprimento de 

Preceito Fundamental (art. 102, § 1º). E nada impede que a Comissão de Constituição e 

Justiça exerça preventivamente o controle da inconstitucionalidade por omissão. 

Eventual omissão por parte dos entes federativos, consistente na não-

implementação dos tributos de sua competência é perfeitamente passível de controle 

constitucional, por meio da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. 

5º) A discricionariedade legislativa não neutraliza o dever de implementar 

os tributos. A diferença entre o exercício da competência tributária legislativa e o da 

administrativa não diz respeito a sua natureza jurídica, já que ambas são igualmente 

obrigatórias, mas ao grau de discricionariedade dos agentes públicos para a realização das 

respectivas atividades, sendo certo que a atividade tributária legislativa, embora obrigatória, 

se realiza sob a influência de um alto grau de poder discricionário atribuído ao Legislativo. 

As funções estatais são livres e vinculadas positiva e negativamente. Livres 

porque a vontade do sujeito deve ser determinada por si. Vinculadas negativamente, enquanto 

não podem exorbitar de certos limites, e positivamente, enquanto devem ser exercidas quando 

e como reclamam os interesses públicos para os quais são constituídas. 

Tendo em vista o grau de liberalidade legislativa em face das determinações 

constitucionais e a posição jurídico-constitucional do legislador, este pode atuar sob três 

formas: a) como mero executor da norma constitucional, hipótese em que a posição da lei 

relativamente à constituição não é diferente da relação hierárquico-normativa entre a lei e o 

ato administrativo; b) como aplicador da Constituição, hipótese em que a liberdade de 

atuação do legislador é mais ampla, tendo em vista o caráter indeterminado dos preceitos 

constitucionais e a ausência de clara fixação dos pressupostos de fato ou dos resultados 

jurídicos e c) como conformador dos preceitos constitucionais, hipótese em que o legislador, 

embora também jurídico-constitucionalmente vinculado, dispõe de um amplo domínio 

político para ponderar, valorar e comparar os fins dos preceitos constitucionais, proceder a 
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escolhas e tomar decisões, desenvolvendo, assim, uma atividade política criadora, não 

subsumível a esquemas de execução ou aplicação de leis constitucionais. 

Assim, tendo em vista a rigidez do sistema constitucional tributário 

brasileiro, que estabelece os pressupostos fáticos necessários à sua concretização, já que ou 

determina causas motivadoras da instituição dos tributos ou define hipóteses de incidência 

tributária, resta evidenciado que o Poder Legislativo de cada entidade federativa atua, em 

grande parte, como executor das normas constitucionais delineadoras de competências 

legislativas de natureza tributária, restando pouco espaço para atuar como conformador dos 

preceitos constitucionais, como se verifica na utilização da competência residual da União e 

na utilização da competência tributária para institui tributos vinculados. 

6º) O modelo federal de Estado pressupõe autonomia dos entes federados, 

inclusive a de ordem financeira a ser alcançada por meio do pleno exercício da competência 

tributária por todos os entes da Federação, já que nos termos da Constituição de 1988, a 

receita da maioria dos tributos federais e estaduais pertence a outros entes, o que reforça a 

tese da obrigatoriedade da instituição de tais tributos pelo ente competente. 

7º) O princípio da responsabilidade fiscal compreende a perfeita instituição 

e arrecadação dos tributos. No regime republicano, as pessoas que exercem o poder público o 

fazem com responsabilidade. Ninguém desempenha funções públicas por direito próprio, e os 

gestores da coisa pública devem responder por eventual desvio, abuso ou omissão do 

exercício da função pública. Por essa razão a Lei Complementar nº 101, em seu art. 11 e 

parágrafo único, considerou a instituição de tributos como um dever jurídico, na medida em 

que previu, como sanção, a vedação de transferências voluntárias para os entes federativos 

que não instituírem os impostos de sua competência. 

8º) A efetividade da justiça fiscal pressupõe a participação de todos para 

custear o Estado, o que exige a instituição de todos os tributos definidos na Constituição O 

exercício da competência tributária em sua plenitude, além de garantir os recursos necessários 

à satisfação das necessidades públicas, é imprescindível para a concretização da almejada 

justiça fiscal que exige a participação de todos, na proporção definida pelo Constituinte, a 

qual, também já foi delineada e deve ser necessariamente observada, sob pena de 

sobrecarregar uns com nítido benefício de outros. Sem falar na função extrafiscal da atividade 
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tributária, afinada com a filosofia intervencionista do Estado Social, que é um potente meio 

de intervenção estatal nos domínios social, econômico e político. 

9º) Existe norma jurídica constitucional impositiva da implementação da 

instituição dos tributos definidos na Constituição, que se encontra em fragmentos contidos 

nas diversas fontes do direito, como revelam os argumentos ora apresentados  O que se extrai 

do texto constitucional é uma determinação, uma ordem do Poder Constituinte ao Poder 

Constituído, uma imposição da Constituição aos órgãos legislativos das entidades federadas, 

para que implementem os tributos de sua competência, imprescindíveis à satisfação das 

necessidades públicas, indispensáveis à realização das demais funções estatais. 

10º) O sistema constitucional tributário brasileiro é rígido, complexo e 

extenso, inclusive em relação às competências tributárias, ao qual o legislador ordinário deve 

obediência. A classificação de sistemas tributários em rígidos e flexíveis se verifica em 

função da liberdade concedida ao legislador ordinário. Enquanto o sistema flexível confere à 

lei a função de compor o próprio sistema, o sistema tributário rígido, como o brasileiro, 

confere ao legislador a simples função de levar a efeito sua implementação, instituindo os 

tributos nele definidos. 

Para haver a concretização das normas constitucionais que definem a 

competência tributária – e que dão início ao processo de instituição dos tributos - é 

imprescindível a realização das seguintes atividades integradoras: atividade legislativa, seja 

de natureza complementar, seja de natureza ordinária, a fim de estabelecer, hipoteticamente, 

de modo mais específico, os elementos da relação jurídico-tributária; atividade 

administrativa, que leva a efeito a obrigação tributária oriunda da ocorrência do fato gerador; 

e atividade judicial, que exerce o controle jurídico constitucional e infraconstitucional do 

exercício das atividades anteriores, tanto em decorrência de ação ou da omissão do poder 

público. 
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3.1. Obrigatoriedade do exercício da competência para implementar a instituição de  
tributos enumerados e residuais, vinculados e não-vinculados 

Tendo em vista os argumentos acima expostos e a classificação das 

competências em enumerada (ordinária ou extraordinária) e residual, bem como a distinção 

existente entre tributos vinculados e não-vinculados, acrescentam-se as seguintes conclusões. 

a) Da competência enumerada de natureza ordinária e extraordinária 

A competência enumerada de natureza ordinária é obrigação a ser 

implementada desde do primeiro dia subseqüente ao da edição da Constituição. Para o seu 

exercício o legislador ordinário contará com um limitado grau de discricionariedade. Aqui 

não compete ao Legislativo realizar nova análise de mérito acerca da necessidade, 

oportunidade ou conveniência da implementação dos tributos enumerados, já realizada pelo 

Constituinte, resta-lhe a mera execução das determinações constitucionais. 

A obrigatoriedade do exercício da competência tributária enumerada de 

natureza extraordinária materializa-se a partir do momento em que as circunstâncias ou 

causas já definidas na Constituição se efetivarem e assim o exigirem. Ao legislador ordinário 

foi conferida a tarefa de verificar se tais circunstâncias se encontram presentes na realidade. 

Neste caso o legislador atua como aplicador dos preceitos da Constituição. Amplia-se, assim, 

a discricionariedade do legislador ordinário que, além de executor, deve atuar como aplicador 

das determinações constitucionais. O que de modo algum coloca o exercício da referida 

competência como facultativo. 

Assim, ao contrário da competência tributária residual, as circunstâncias que 

conferem efetividade à norma que determina a implementação dos tributos já se encontram 

perfeitamente satisfeitas para o exercício da competência enumerado-ordinária, ou definidas, 

para o exercício da competência enumerado-extraordinária. 

b) Da competência residual 

Na competência residual é consideravelmente mais amplo o âmbito de 

discricionariedade conferida à União (por mais que o Poder Constituinte reflita, valore, 

 



 190

pondere, não é possível estabelecer-se um sistema tributário inteiramente rígido, considerado 

perfeito, capaz de suprir todas as necessidades do Estado por tempo indeterminado). 

 A obrigatoriedade do exercício da competência tributária residual, 

diversamente do que se observa em relação à competência enumerada, pressupõe a existência 

de situações fáticas não aferidas e valoradas pelo Constituinte, a serem aferidas pelo 

legislador ordinário. Assim, boa parte da valoração relativa à necessidade, oportunidade e 

conveniência da instituição do tributo residual foi deferida ao legislador ordinário federal que, 

embora detentor do dever de exercê-la, o faz com um alto grau de discricionariedade. Aqui, o 

legislador ordinário atua como conformador dos preceitos constitucionais. Isto porque deverá 

valorar realidades não valoradas pelo Constituinte, e decidir pela necessidade da 

implementação de novos tributos, embora juridico-constitucionalmente vinculado, 

Presentes as circunstâncias fáticas que exijam a implementação de tributos 

residuais (necessidade de recursos ou de intervenção), o dever de instituir os tributos 

residuais, em tese já existente desde a edição da Constituição, torna-se efetivo. A partir de 

então, eventual omissão por parte da União deve ser considerada inconstitucional, já que a 

inconstitucionalidade não se conexiona com prazos, e sim com a importância e 

indispensabilidade da mediação legislativa para dar operatividade prática à norma 

Constitucional, principalmente quando o exercício da competência tributária residual for 

indispensável para concretização das demais normas constitucionais como a erradicação da 

pobreza, a redução das desigualdades sociais, o desenvolvimento econômico, a garantia da 

saúde, educação etc. Impõe-se o meio, quando necessário o fim.  

c) Da competência para instituir tributos vinculados 

A análise da obrigatoriedade do exercício da competência tributária para 

instituição de tributos vinculados é aferida a partir de elementos ideológicos constantes da 

Constituição, pois nem todas as atividades do Estado devem ser custeadas diretamente pelas 

pessoas por elas beneficiadas ou que a elas deram causa. É que também compete ao Estado 

social, dentre outras funções, erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades regionais e sociais, 

o que se realiza também pelo não exercício da competência tributária para instituir os 

referidos tributos vinculados. Atribuições que podem neutralizar a obrigatoriedade do 

exercício da competência tributária em questão, pois, exigir o cumprimento de funções sociais 
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por parte do Estado - que certamente poderão ser alcançadas pela realização de obras e pela 

prestação de serviços públicos -, ao mesmo tempo em que se impõe a instituição de tributos a 

serem pagos pelas pessoas propositadamente beneficiadas pela atuação estatal, se constitui em 

uma contradição em tese, diante da qual se faz necessária uma atividade de conformação de 

ambas as determinações constitucionais. 

Assim, os entes da Federação contam com maior liberdade no exercício da 

competência tributária para instituir tributos vinculados, mas esta discricionariedade não torna 

o exercício da competência tributária mera faculdade. Aqui o legislador atua como aplicador 

e conformador das normas constitucionais e não apenas como mero executor. Eventual 

omissão do ente federativo acerca do não exercício da competência tributária para instituir 

tributos vinculados só é permitida se acompanhada de prévia justificativa de que a atuação 

estatal – que em tese exigiria a instituição dos referidos tributos – possua nítida finalidade 

social, observado o princípio da proporcionalidade. Caso em que a solução que melhor 

atender a sociedade deve prevalecer. Todavia, tais situações, o exercício da competência para 

implementar a instituição de tributos vinculados deve sempre ocorrer, sob pena de 

inconstitucionalidade por omissão. 

d) Da competência para instituir tributos não-vinculados 

Em contraposição aos tributos vinculados, a obrigatoriedade de se 

implementar tributos não vinculados é de fácil percepção, já que nada justifica eventual 

omissão do ente da federação. Nem diante da desnecessidade de receitas tais tributos podem 

deixar de ser implementados sob pena de inconstitucionalidade por omissão, como se verifica 

em relação ao imposto sobre grandes fortunas, seja em decorrência da injustiça decorrente da 

omissão, seja em razão da necessidade do exercício da competência tributária com finalidade 

extrafiscal. 
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