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RESUMO: 

 

Consiste num estudo sobre o perfil da Constituição vigente, tomando como 

parâmetro principal a tributação. A princípio, a análise da compreensão do 

Sistema Tributário Nacional, a seguir a relação com o mundo exterior, na 

tentativa de apresentar uma interpretação por juízos de doutrinadores/estudiosos 

baseado em trabalhos de pesquisas críticas sobre o excesso da tributação que 

causam fraudes, conluios e sonegações fiscais, dentre outros expedientes ilícitos. 

Ressalta ainda, a Vigência, Eficácia e a Aplicação da Legislação tributária em 

seus aspectos doutrinários. Aborda a Competência Normativa, bem como 

demonstra um quadro das Repartições de Receitas de Impostos por cada ente 

político, enfocando os conflitos de Competência Tributária e Competência 

Residual. Neste sentido evidenciou-se um estudo dos Princípios Tributários 

básicos e hermenêutica doutrinária dos mandamentos nucleares do sistema, bem 

assim apreciado os diversos tipos de Imunidades Tributárias na visão doutrinária 

e jurisprudencial. 

 

 

UNITERMOS: Constituição Federal. Sistema Tributário Nacional. Competência 

Tributária. Limitação Tributária. Princípios Tributários. Imunidades. Doutrina. 

Jurisprudência. 
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RÉSUMÉ:  

 

Il s’ agit d’ un étude sur le profil  de la Constitution en vigueur, en prennant 

comme base principale la tributation. Au début, on fait l’ analyse de la 

compréhension  du  Système Tributaire  National, ensuite le rapport avec le 

monde extérieur, dans l’ attente de présenter une interprétation par des 

jugements de doctrinaires/studieux en ayant comme référence des recherches 

critiques sur l’ excès de la tributation qu’occasionnent des fraudes, des 

conspirations et des recèlements fiscals ainsi que d´autres expédients illicites.  

On mit encore en evidence, la Durée, l´ Efficace et l´ Application de la 

Législation Tributaire dans ses aspects doctrinaires. 

On aborde la Compétence Normative ainsi bien que montre un panorama des 

Répartitions de Recettes Tributaires par chaque être politique, en mettant en 

relief les conflits de la Conpétence Résiduale. 

En effet, on s´est mis en evidence un étude  des Principes Tributaires 

élémentaires et de la doctrine de commandements nucleaires du système, en 

appréciant  les différents types d’ Immunités Tributaires d’un point de vue 

doctrinaire et jurisprudencial. 

 

 

VOCABULAIRE: Constitution Federal, Système Tributaire National, Compétence 

Tributaire, Limitation Tributaire, Principes Tributaires, Immunités, Doctrine, 

Jurisprudence. 
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INTRODUÇÃO 

 

A motivação para tornar público este trabalho de pesquisa, prende-se ao estudo da 

tributação na Constituição vigente, no que tange ao seu perfil na esfera tributária, como  

sendo exaustiva, analítica e casuística e rígida. Como parâmetro principal para aferir os 

seus efeitos,  examinou-se a  imposição tributária, a partir de conhecimentos empíricos e 

de observações de fenômenos  sociais  e   interpretações, históricas, sistemáticas e 

epistemológicas, desaguando em aspectos  sociais, políticos, doutrinários e 

jurisprudenciais, objetivando dar uma contribuição a evolução da vida em sociedade. 

      

Assim, no primeiro capítulo foi proposto, apresentar, acréscimos limitados ao mínimo 

indispensável para que essa pesquisa não se avolumasse, dando destaque ao perfil da 

Constituição Vigente  no que tange  aos seus aspectos históricos e atuais. Em seguida, 

discorreu sobre o Sistema Tributário Nacional em razão da Lei Fundamental e 

infraconstitucional, evidenciando-se a compreensão doutrinária do sistema de rendas  

pelo Estado, baseado no jus imperii, ora adotado às pessoas políticas. 

 

 Em sequência, cuidou-se de um estudo crítico, doutrinário e jurisprudencial das causas 

e dos efeitos da exacerbação tributária, focalizando o excesso da tributação, com 

reflexos no aumento  e no peso da carga tributária dos contribuintes,  revelando uma 

simbiose  entre  a marginalidade econômica e a marginalidade  social, ensejadas pela  

rejeição social, que tem  contribuido para a sonegação fiscal. 

 

 Pesquisas já realizadas a exemplo de Pequenas Empresas e Grandes Negócios dentre 

outras, apontam que nos últimos anos tem havido crescente  aumento da carga 

tributária, chegando mesmo ao patamar de 31% do PIB. Em contra partida, há uma  

queda da qualidade  dos serviços públicos, o que por certo, tem ensejado alguns 

contribuintes a evasão fiscal.        
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Os Poderes Competentes têm tomado medidas punitivas e repressivas, inclusive  com 

multas  fiscais pesadas ( confiscatórias), recaindo sobremaneira na capacidade 

contributiva do sujeito passivo. 

 

 Face a essas contingências fiscais, a Doutrina e a Jurisprudência  são unanimes em 

expressar que o descumprimento da obrigação tributária contraria a norma  jurídica, 

implica  na reação do direito, até porque o “direito” não se quedar  inerte  face a 

agressão sofrida. 

 

  Por fim, um destaque especial à normatização da Vigência, eficácia e Aplicação da 

Legislação Tributária. 

 

No Segundo Capítulo, tratou-se de estudar as competências tributárias  entre ao pessoas 

políticas (União, Estados Distrito Federal e Municípios), que têm o poder para instituir  

e cobrar tributos, em sintonia com  a Lei Fundamental, respeitando sempre o princípio 

federativo, da autonomia  municipal e distrital, que o Ordenamento Jurídico consagrou, 

com o escopo de  não haver usurpação nem conflitos entre os entes políticos. 

 

Como se depreende, a competência tributária subordina-se às normas  constitucionais 

 

Cabe a Lei complementar, dispor sobre os conflitos  de competência em matéria 

tributária de todos os entes políticos  e regular as limitações constitucionais ao poder de 

tributar (art. 146 I e II CF/88. 

 

A competência legislativa tributária, é o poder para instituir tributos, podendo ser 

privativa, comum, residual ou extraordinária, porém o exercício dessa competência 

tributária,  exaure-se após a publicação da Lei, cedendo passo a capacidade tributária 

ativa do Estado, ou seja, o direito de arrecadar tributos após a incidência do fato gerador 

dessa obrigação. 
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A competência  legislativa concorrente entre as pessoas políticas da Federação, onde 

todos os entes políticos podem legislar concorrentemente no direito tributário, é 

regulada com base  no artigo 24 da Lei Fundamental, com as ressalvas  do § 3º  em que, 

inexistindo lei Federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência  

legislativa plena, objetivando atender a suas peculiaridades. 

 

No terceiro Capítulo, tratou-se  das  Limitações  constitucionais  ao poder de   tributar, 

que decorrem de regras básicas  do direito tributário,  com a finalidade precípua de dá 

proteção e garantia  aos contribuintes, contra o poder de tributar do Estado. 

 

Essas limitações ao poder de tributar decorrem de: 

Do modelo exaustivo e do perfil da constituição vigente; 

Dos princípios constitucionais e dos direitos e garantias fundamentais; 

Das imunidades e das proibições; 

Das restituições decorrentes de regras impostas para o exercício da competência  

tributária; e  

Em casos excepcionais, pôr medidas provisórias (art. 62 CF/88). 

Exceção, imposto de importação. Pode ser elevada a alíquota pelo poder executivo 

através de decreto.     

 

Na verdade, estas limitações, estão lastreadas nos princípios tributários e nas  

imunidades tributárias, de modo que todas as regras jurídicas estão em plena sintonia 

com esses princípios  norteadores que, pela relevância que têm, bem assim pelas 

funções que exercem, causam terríveis prejuízos à esfera jurídica de alguém quando, pôr 

ventura violados. 
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A hermenêutica doutrinária encontra-se perfeitamente homogeneizada quanto a estes 

“mandamentos nucleares de um sistema”, pôr isso, o renomado tributarista CELSO 

ANTONIO BANDEIRA DE MELLO,  assim se expressa: 

 

“Violar um princípio é muito mais grave  do que transgredir uma norma qualquer. A 

desatenção ao princípio,  implica ofensa não apenas a um específico mandam 

obrigatório,  mas  a todo um sistema de comandos. È a mais grave forma de ilegalidade 

ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque representa 

insurgência com todo o sistema, subversão dos seus valores fundamentais, contumélia 

irremissível ao seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra”. 

 

Isto porque, com ofendê-lo, abatem-se as vigas que os sustem e alui-se toda a estrutura 

nelas esforçada. 

 

O operador do direito deve antes de tudo,  analisar os princípios maiores-jurídicos-

constitucionais  - no exame do direito para que, no fim, possa descer às normas jurídicas  

particulares e realizar o justo. 

 

Deve ainda, utilizar-se da hermenêutica objetivando ditar as regras de interpretações 

Epistemológicas e sistemáticas, para exercer o seu papel fundamental, sobretudo 

porque, as normas constitucionais, com suas variedades de sentidos, precisam ser 

interpretadas pára que possam ser bem aplicadas, de forma a não desvirtuar da essência 

da Lei Fundamental  e realizar com eficácia o justo. 

 

No entanto, quando um preceito constitucional admitir mais de uma interpretação, 

necessário se faz,  prevalecer aquela que mais  se aproxima do princípio que ali estiver 

mais  coerente e justo. 
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As imunidades tributárias, são as vedações absolutas ao poder de tributar, ou melhor, 

são as exclusões da competência tributária em relação a determinados bens, pessoas e 

fatos  proibidos pela Constituição, e  contribuem para delimitar os campos tributários, 

cujas regras demarcam as competências tributárias das pessoas políticas. 

 

A Imunidade é um fenômeno de natureza constitucional que, direta e ou indiretamente, 

fixam a incompetência das pessoas políticas para onerar com exações, determinadas 

pessoas, em função de sua natureza jurídica. 

 

A Doutrina dominante classifica as imunidades em subjetivas, objetivas e mistas. 

 

Neste estudo, foram objeto de exames os princípios  tributários Implícitos e explícitos 

básicos aplicáveis em questionamentos  tributários, não se descuidando também de uma 

gama de Doutrinas  e Jurisprudências para aquilatar o presente trabalho. 

 

 

METODOLOGIA UTILIZADA 

 

O pesquisa é eminentemente dogmática, tendo focalizado  o Sistema Tributário 

Nacional,  evidenciando a imposição tributária, a competência dos entes federados, bem 

assim, o limite ao poder de tributar, adotando-se uma metodologia  de adequação do 

direito instrumental, tomando-se como parâmetro, os princípios tributários, bem como, 

fazendo referência a  algumas posições doutrinárias e jurisprudenciais para a aplicação 

do direito. 

 

O tema proposto deste trabalho, foi meditado sobre  o poder de tributar do Estado, 

evidenciando a sua  soberania  tributária, os conflitos dos entes federados e os  limites 

desse  poder de tributar. 
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O objetivo precípuo dessa pesquisa, foi enfatizar  interpretações epistemológicas e 

sistemáticas à acerca da tributação no Brasil, visando  ao leitor, reunir mais subsídios 

sobre as questões impositivas  tributárias do Estado, para reflexões sobre essa soberania. 

 

Na elaboração deste estudo,  foi utilizado  dados  de pesquisas empíricas de outros 

autores, deste modo, não foi realizado pesquisa desta natureza. A metodologia  

empregada  foi a pesquisa bibliográfica, tendo sido examinado: Periódicos, Resenhas, 

Livros e Artigos,  com destaque de  algumas jurisprudências  em sua inteireza, visando 

assim, facilitar a compreensão do texto, cuja contribuição é notória. 
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CAPITULO 1 

 

 

 

1.   PERFIL DA  CONSTITUIÇÃO VIGENTE E A TRIBUTAÇÃO 

 

A idéia da  Constituição tem procedência no mundo grego, dos geniais filósofos e 

pensadores políticos, especialmente Platão e Aristóteles 1 . Assim,  Hermann Heller 

considerou a ambos como fundadores da Ciência  histórico-descritiva da política.2  

 

MEDEIROS (1985, p. 9 – 10), diz:  

 

                                                "...Constituição, em sentido jurídico, é o conjunto de 

normas, reunidas numa lei,  concernente à forma 

do Estado e do Governo, ao modo de aquisição e 

exercício do poder, ao estabelecimento de seus  

órgãos, aos limites de sua ação, proclamando e 

garantindo os direitos individuais e sociais.” 

 

______________ 
 
(1) - A idéia de justiça exigiu que as explicações místicas de themis e dike (deusas que impunham ordem e leis 
ao mundo), fossem afastadas passando a significar as causa que fazem haver ordem na lei e na justiça, convencionando-se regras de 
convivência que se tornaram nomos A justiça é o consenso enquanto as leis e a criam e preservam esse consenso. Para Platão e 
Aristóteles, defensores do caráter natural da justiça e da lei, os seres humanos e a polis possuem a mesma estrutura: os humanos são 
dotados de três almas enquanto, a polis possui uma estrutura tripartite, formada por três classes sociais.  CHAUÍ, M. Convite à 
filosofia. São Paulo: Ática,1994.  p. 379 - 381. 
(2) FERREIRA, Pinto. Comentários à constituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 1989. p.8 
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BASTOS (1978, p. 37), assim a compreende:  

                                                           "Constituição é 

um complexo de normas jurídicas fundamentais, 

escritas ou não, capaz de traçar as linhas-mestras 

de um dado ordenamento jurídico. Constituição, 

nesta acepção, é definida a partir do objeto de suas 

normas, vale dizer, a partir do assunto tratado por 

suas disposições normativas". 

 

A Constituição, como toda ordem jurídica, tem um suporte fático. Há sempre uma 

relação de causalidade entre os fatos sociais e o direito. A norma jurídica incide sobre 

fatos que ordena e coordena, incide  sobre relações sociais, a que imprime um cunho de 

normalidade. Nunca é possível menosprezar a realidade sociológica e  econômica 

influenciando o sistema normativo do direito.3 

 

Na visão de Pedro Calmon, a Constituição é o corpo de leis que rege o Estado, 

limitando, o poder de governo e determinando a sua realização. É nela que está a 

garantia das liberdades e dos direitos individuais e sociais. É a garantia da Nação, do 

povo, do  indivíduo. E, por isso mesmo, nenhuma lei, nenhuma norma pode contrariá-la, 

ainda que de forma implícita ou reflexa. O legislador ordinário a ela está vinculado. A 

constituição reina soberanamente sobre todos. Daí ser chamada de Lei Fundamental, Lei 

das Leis, Lei Maior.Disse bem Ferdinand Lassale:  

 

 

 

 

________________ 

         (3) FERREIRA, op. cit. (acima 2) p. 8 
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"no espírito unânime dos povos, uma Constituição 

deve ser qualquer coisa de mais sagrado, de mais 

firme e de mais imóvel que uma lei comum (...) 

Cidadão ou governo do Estado, pondo em risco sua 

estabilidade política, é desrespeitar o indivíduo, 

amesquinhá-lo.”4 

Na  verdade a Constituição de 1988 é exaustiva, analítica,  e rígida, fruto de uma  

discussão longa, cansativa e onerosa, onde todas as correntes representativas da 

sociedade procuram e conseguiram inserir no Texto Maior, na medida de que ele 

devesse cobrir todos os direitos, quando, na realidade, deveria ser uma carta de 

princípios. 

Neste particular, houve um grande avanço em relação à Constituição anterior, sobretudo 

porque foram ampliados os direitos e garantias individuais e coletivos, a exemplo  dos 

instrumentos  de defesa  e dos direitos, como o mandado de segurança coletivo, o 

mandado de injunção e o "habeas-data" previstos no art. 5º, incisos LXX, LXXI e 

LXXII,. Cujos  direitos e garantias têm aplicação imediata. 

Os direitos individuais e sociais aparecem como sendo cláusulas pétreas. 

 Quanto a ordem Social explicitada no Título VIII, Capítulo I, está descrito que esta se 

lastreia no primado do trabalho, e tem como objetivo o bem-estar e a justiça social, 

contemplando a Seguridade Social, inovando o Sistema  Previdenciário (Seguridade 

Social), como gênero e como espécie a Saúde;  prevista nos artigos 196/200, a 

Previdência Social; contida nos artigos 201/202, e a  Assistência Social esboçada nos 

artigos 203/204.   

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos  e ao acesso 

universal  igualitário às ações e serviços  para  sua promoção, proteção e recuperação. 

 

_________________ 
(4) BRASIL. Tribunal Regional Federal. Região, 1. Gabinete da Revista.  A Constituição na visão dos tribunais      
         interpretação e julgados artigo por artigo. Lex – Jurisprudência do STJ e Tribunais Regionais Federais. São Paulo, 1997.  
          v. 2 



                                                                                                                                                            21    

 

 
 
 

 
 

 A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter 

contributivo e de filiação obrigatória, enquanto a Assistência Social será prestada a 

quem dela necessitar, independente de contribuição à seguridade  social. 

 

Enquanto que, MORAES, (2002, p. 1947) o art. 205 dispõe, in verbis:  

 

                                                             “Art. 205. - A educação, direito de todos e dever 

do Estado e da família.. " 

 

Há avanços nos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,  além de outros  que visem à 

melhoria de sua condição social no art.6º (...) (MORAES, 2002, p. 468) 

 

Na organização dos Estados, a conferência de autonomia político-administrativa ao 

Distrito Federal, se apresenta como  uma inovação da Constituição de 1988.5  

 

O artigo 1º, da Constituição Federal afirma que  a República Federativa do Brasil pela 

união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal vem sendo 

completado pelo artigo 18, que prevê a organização político-administrativa da 

República Federativa do Brasil compreendendo a União, os Estados o Distrito Federal  e 

os Municípios (todos autônomos), e possuidores de tríplice capacidade de auto-

organização e normatização própria, auto-governo e auto-administração. 

Deste modo, não existe qualquer possibilidade de pretender a separação de um Estado-

membro, do Distrito Federal ou de qualquer Município da Federação, inexistindo no 

ordenamento jurídico o denominado direito de secessão. Caso haja qualquer 

manifestação nesse sentido, permitir-se-á a decretação de intervenção federal (CF, 

art.34, I).6 

____________________ 
 
(5) MARTINS, Ives Gandra da Silva. Comentários à constituição do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 1988. São  
      Paulo: Saraiva, 1990. p. 340 
(6) MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. São Paulo: Atlas, 2002. p.   
     126 

1
2
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A classe jurídica foi privilegiada com a inclusão da Advocacia Geral da União e da 

Defensoria Pública. Isso se justifica pelo fato do Estado ter a prerrogativa de passar a ter 

advogados, defensores da própria União, bem como no que tange a defensoria pública, 

advogados do Estado em defesa do cidadão. 

 

Na defesa do Estado e das  Instituições Democráticas, permanece a figura do Estado de 

Sítio e do Estado de Defesa, além da instituição do Conselho da República e do 

Conselho de Defesa Nacional, enquanto as forças armadas aparecem como instituições 

nacionais permanentes na defesa da pátria e da garantia dos poderes constitucionais. 

 

No plano econômico-financeiro, continua  um modelo de estado intervencionista e 

controlador. 

 

Está prevista a igualdade de oportunidades, a igualdade social e a distribuição de renda, 

para erradicação da pobreza. 

 

O sistema tributário constitucional, a  despeito da eliminação dos impostos únicos, na 

realidade ampliou o campo da incidência, com a criação de novos impostos e com uma 

relativa descentralização, em que os Estados e Municípios tiveram incluídos, dentro de 

sua competência privativa, mais impostos do que no regime constitucional anterior. No 

entanto, houve descentralização dos serviços públicos, com concomitância de 

atribuições. Em muitos casos, entre  União, Estados e Municípios.7 

Como decorrência direta do aumento da estrutura do Estado, não obstante o aumento do 

campo de incidência dos tributos,  o sistema tributário, se exercido efetivamente, poderá 

importar no estrangulamento da economia. Por isso, e no dizer de Ives Gandra, a 

imposição tributária como vem funcionando, representa  verdadeiramente apropriação 

de bens do cidadão, devendo de logo ser observado fielmente os princípios  e preceitos 

constitucionais, que são os guardiões da constituição. 
_________________________ 
 
(7) ICHIHARA, Yoshiaki. Princípios constitucionais tributários. São Paulo: Atlas, 1998. p. 26  
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Deste modo, ao mesmo tempo em que o legislador constituinte restringiu a liberdade do 

Congresso Nacional em estabelecer a competência tributária de cada ente federativo 

(rigidez), descreveu com detalhes as limitações do poder de tributar e a repartição das 

receitas tributárias (complexidade), que será objeto de análise mais apurada no Capítulo 

2, item 2.3. 

  

1. 1  SISTEMA CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO 

 

Legislação infraconstitucional: Lei nº. 5.172/66 (Código Tributário Nacional); Lei nº. 

8.137/90 (Crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de 

consumo); Lei nº. 8.176/91 (crimes contra a ordem econômica); Lei nº. 9.430/96 

(Dispõe sobre legislação tributária federal). 

 

 Inicialmente, ressalta-se as considerações iniciais prelecionadas por MORAES 

(2002, p. 1655), a respeito do sistema constitucional tributário:  

 

                                                          “O sistema constitucional tributário, na definição 

de Geraldo Ataliba, é o ‘conjunto de princípios 

constitucionais que informa o quadro orgânico de 

normas fundamentais e gerais de Direito 

Tributário vigentes em determinado país’.  

                                                            A Constituição Federal de 1988, consagrou as 

diretrizes do Direito Tributário, estabelecendo 

regras básicas regentes da relação do 

Estado/físico com o particular/contribuinte, e 

definindo as espécies de tributos, as limitações do 

poder de tributar, a distribuição de competências 

tributárias e a repartição das receitas tributárias; 

caracterizando-se, pois pela rigidez e 

complexidade. 
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                                                             A imposição tributária, como lembra Ives 

Gandra, ‘representa apropriação de bens do 

cidadão’ e, portanto, sempre deverá observar os 

princípios e preceitos constitucionais”. 

 

Logo, a Constituição Federal, dispõe os artigos 145 a 149, in verbis: 

 

TÍTULO VI 

DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO 

CAPÍTULO I 

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL 

Seção I 

Dos Princípios Gerais 

 

“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. 

§ 1º. – Sempre que possível, os impostos terão 

caráter pessoal e serão graduados segundo a 

capacidade econômica do contribuinte, facultado à 

administração tributária, especialmente para 
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conferir efetividade a esses objetivos, identificar, 

respeitados os direitos individuais e nos termos da 

lei, o patrimônio , os rendimentos e as atividades 

econômicas do contribuinte. 

§ 2º. – As taxas não poderão ter base de cálculo 

própria de impostos. [...] 

Art. 146. – Cabe à lei complementar: 

I – dispor sobre conflitos de competência, em 

matéria tributária, entre a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios; 

II – regular as limitações constitucionais ao poder 

de tributar; 

III – estabelecer normas gerais em matéria de 

legislação tributária, especialmente sobre: 

a) definição de tributos e de suas espécies, bem 

como, em relação aos impostos discriminados nesta 

Constituição, a dos respectivos fatos geradores, 

bases de cálculo e contribuintes; 

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e 

decadência tributários; 

c) adequado tratamento tributário ao ato 

cooperativo praticado pelas sociedades 

cooperativas.[...] 

Art. 147. – Competem à União, em Território 

Federal, os impostos estaduais e, se o Território 

não for dividido em Municípios, cumulativamente, 

os impostos municipais; ao Distrito Federal cabem 

os impostos municipais.[...] 

Art. 148. – A União, mediante lei complementar, 

poderá instituir empréstimos compulsórios: 
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I – para atender a despesas extraordinárias, 

decorrentes da 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 a sua 

instituição.[...] 

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, § 6º, relativamente 

às contribuições a que alude o dispositivo. 

§ 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. 

§ 2º. – As contribuições sociais e de intervenção no 

domínio econômico de que trata o caput deste 

artigo: 

I – não incidirão sobre as receitas decorrentes de 

exportação; 

II – poderão incidir sobre a importação de petróleo 

e seus derivados, gás natural e seus derivados e 

álcool combustível; 
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III – poderão ter alíquotas: 

a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a 

receita bruta ou o valor da operação e, no caso de 

importação, o valor aduaneiro; 

b) específica, tendo por base a unidade de medida 

adotada. 

§ 3º. – A pessoa natural destinatária das operações 

de importação poderá ser equiparada a pessoa 

jurídica, na forma da lei. 

§ 4º. – A lei definirá as hipóteses em que as 

contribuições incidirão uma única vez.” 

 

Assim, a primeira Constituição Brasileira a conter um capítulo sobre o sistema tributário 

nacional, como um todo, foi a de 1967. Esta, na verdade, seguiu a Emenda 18/65, que 

editou, como adjunção e alteração a Lei Magna de 1946, um sistema tributário nacional. 

Este, aliás, é indiscutivelmente a fonte direta do constante da referida Constituição de 

1967, com ou sem a Emenda 1/69, e ainda o é na Constituição em vigor. 

 

A previsão de um sistema atende à convicção de que a matéria reclama uma 

organicidade na qual se integrem, de modo coerente, as instituições e as regras 

tributárias. Isto sempre sem perder de vista que dele depende o suprimento dos cofres 

públicos, bem como  influi no andamento da economia, tanto para fortalecê-la quanto 

para enfraquecê-la. 

 

Nota-se que a previsão é de um sistema nacional, portanto um sistema que integre as 

dimensões federal, estadual e municipal da matéria.8  

(8) FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à constituição brasileira de 1988. São Paulo: Saraiva, 1992.  v. 3.  p. 90 
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CRETELLA JUNIOR (1988, p. 3468/69), ao comentar o artigo 145, da Constituição 

Federal, esclarece: 

 

                                               “A expressão, 

‘instituir tributo’ merece explicação. E as quatro 

pessoas políticas enumeradas podem, num 

primeiro momento, ‘instituir’ o tributo e, depois, na 

fase seguinte, ‘arrecadar o tributo instituído’. 

Assim, instituir tributo é ‘criar tributo’, e jamais 

‘aumentar’; ou ‘acrescer’, aritmeticamente, tributo 

já instituído. 

                                                 A relação de 

imposição ou relação impositiva, sendo, em 

essência, relação obrigatória, pressupõe a 

existência de dois sujeitos de direito, um, o sujeito 

ativo, a União, o Estado-membro, o Distrito 

Federal, o Município, outro, o sujeito passivo, o 

contribuinte, a quem a lei impõe determinada 

obrigação e, já que a relação impositiva tem base 

jurídica na potestas financeira do Estado, é de 

inferir-se que o sujeito ativo da relação impositiva 

somente possa ser o próprio Estado, ou entidade 

pública a quem aquela potestade seja delegada por 

lei. Por sua vez o sujeito passivo da relação 

tributária é formado pelas pessoas, físicas ou 

jurídicas, que vivem no sistema tributário que 

sobre elas incide.”  

 

A Constituição estabelece uma sistemática de rendas determinadas pelo Estado, com 

base no jus imperii de que está dotado em face das pessoas, que formam a coletividade 
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humana em seu território e espaço de jurisdição. Pois, conforme FERREIRA (1992, p. 

248)  

                                                           “O sistema tributário é, contudo, o conjunto dos 

tributos do Estado utilizados para o exercício de 

sua atividade financeira, abrangendo as regras 

fundamentais da criação, gestão e aplicação dos 

tributos regulando as relações jurídicas 

tributárias.” 

 

Assim, PEREZ (1964, p. 9), em seu livro El sistema tributário español reformado, 

afirma que a expressão “sistema tributário”, em seu sentido amplo, significa 

ordenamento jurídico tributário; em sentido restrito, é o ordenamento jurídico 

fundamentado em princípios econômicos de forma racional. 

 

As exigibilidades geralmente previstas são as seguintes: impostos, taxas, contribuição 

de melhoria, contribuição especial, empréstimo compulsório. 

 

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, mediante lei própria, podem 

instituir tributos não-vinculados (impostos) e tributos vinculados (taxas e contribuições 

de melhoria). 

 

Neste sentido, a Constituição Federal, como regra geral, não institui tributos, outrossim, 

estabelece repartição de competência entre os diversos entes federais e permite que os 

instituam com observância ao princípio da reserva legal. Logo, a exceção fica a cargo 

do estabelecimento do imposto extraordinário, feito diretamente pela própria 

Constituição. 

 

Consoante entendimento de BALEEIRO (1997, p. 97): 
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      “a lei criadora do tributo é a da pessoa jurídica 

constitucionalmente competente para decretar e só 

ela.” 

 

Portanto, na Carta Magna, o sistema constitucional tributário inicia com a previsão do 

gênero tributos, e de suas espécies: impostos, taxas e contribuições. 

 

Sendo assim,  o art. 34, do ADCT, confirma que, o sistema tributário nacional entrou 

em vigor a partir do primeiro dia do quinto mês seguinte ao da promulgação da 

Constituição, tendo sido mantido até aquele momento, o sistema anterior da Carta 

Magna de 1967, com a redação dada pela EC nº. 1, de 1969 e posteriores. 

 

Ainda assim, o texto constitucional trouxe como regra geral para disciplinar a tributação 

a reserva à Lei Complementar federal de matéria referente aos seguintes assuntos: 

conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios; regulação das limitações constitucionais ao poder de tributar; 

estabelecimento de normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente 

sobre: definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos 

discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e 

contribuintes; obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários; 

adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades 

cooperativas. 

 

Logo, a Constituição, em linhas gerais, informa a organização do Estado, predominando 

as normas de estrutura sobre as normas de comportamento.  

 

Bem como, o subsistema constitucional tributário – por exceção em relação ao Direito 

Comparado, tem mais que estrutura; a Constituição brasileira plasmou todo o sistema 

tributário, deixando pouco campo ao legislador ordinário. 
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Assim os princípios constitucionais irradiam a ordem jurídica, imprimindo unidade e 

informando a compreensão de seguimentos normativos. 

 

Para alguns autores, existem hierarquias entre os princípios – a exemplo das cláusulas 

pétreas, CARVALHO (1991, p. 87), esclarece que estes princípios são de maior 

hierarquia, são chamados de sobreprincípios, entre eles o da segurança jurídica. 

 

Desde que deduzidos da própria Constituição, os princípios explícitos e implícitos têm a 

mesma validade (§ 2º, do art. 5º). 

 

Segundo Paulo de Barros o princípio não é uma regra, e sim uma “pauta diretiva”. 

Os princípios são a costura que é feita entre as partes que formam o todo, para só assim 

se falar em sistema.9 

 

A Constituição atual sugere que o sistema constitucional tributário está contido no 

Titulo VI, “Da Tributação e do Orçamento”, que corresponde aos artigos 145 a 149. 

 

No entanto, o estudo sistemático e mais aprofundado elege como critério, a inclusão de 

qualquer artigo ou princípio que tenha pertinência com o “tributo e a relação jurídica 

tributária”; dentro do sistema tributário incluem-se normas que aparentemente não têm 

qualquer pertinência, se levar em consideração a topografia ou a localização dentro do 

texto da Constituição de 1988. 

 

Ressalte-se que o sistema jurídico é formado por um conjunto harmônico em que as 

partes se harmonizam com o todo e o todo com as partes, sem contradições.10 

_______________ 
 

(9) FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Teoria da norma jurídica. Rio de Janeiro: Forense, 1978  p. 140 

(10)  FERREIRA, op. cit. (acima 2) p. 249 
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Todavia, o critério e a metodologia adotada às normas constitucionais que integram o 

Sistema Tributário, são seguintes: dos artigos 1º ao 4º; dos direitos e garantias 

fundamentais; da organização do Estado; da organização dos poderes; da tributação e do 

orçamento; da ordem econômica e financeira; da ordem social; das Disposições 

Constitucionais Gerais; e, por fim, das Disposições Constitucionais Transitórias. 

 

1. 2  A COMPREENSÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO 

 

O texto constitucional estabelece um sistema de rendas determinadas pelo Estado, tendo 

como base o jus imperii de que está dotado em relação às pessoas. 

 

O sistema tributário consiste no conjunto de tributos do Estado utilizados para que o 

mesmo possa exercer a sua atividade financeira, angariando recursos para fazer frente às 

necessidades fundamentais que lhe são inerentes. O sistema tributário abrange, assim, as 

regras relativas à criação, gestão e aplicação dos tributos, de forma a regular as relações 

jurídicas tributárias originadas. 

 

Os tributos previstos no sistema constitucional tributário brasileiro são: os impostos, as 

taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições especiais e os empréstimos 

compulsórios. 

 

As pessoas políticas constitucionalmente previstas – União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, têm competência para instituição de impostos (tributos não vinculados) e 

taxas e contribuições de melhorias (tributos vinculados), mediante lei própria. 

 

Didaticamente, a doutrina costuma dividir os tributos em impostos, taxas e 

contribuições. Além disso, estas últimas espécies de tributos, dividem-se, ainda, em 

contribuições de melhoria e contribuições especiais ou parafiscais, estas de caráter 

econômico, previdenciário ou sindical. 
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Ressalte-se que não há unanimidade da doutrina acerca da classificação das diversas 

espécies tributárias. 

 

Em verdade, Francisco Campos Pontes de Miranda, Alberto Xavier e outros, admitem 

uma classificação bipartida dos tributos, admitindo apenas, como espécies, os impostos 

e as taxas.11 

 

Diferentemente, José Afonso da Silva, José Geraldo Rodrigues de Alckmin, Edvaldo 

Brito, Rubens Gomes de Souza e outros, consignam a tripartição dos tributos, admitindo 

a existência de três espécies tributárias: impostos, taxas e contribuições (abarcando a 

contribuição de melhoria e as demais contribuições especiais).12 

 

Ainda, no entendimento de Fábio Fanucchi, Luiz Emydio F. da Rosa Júnior e outros, os 

tributos se dividem em quatro espécies e, mesmo assim, de forma não uníssona. Senão 

vejamos: dentro desta corrente doutrinária, há quem entenda que as quatro espécies de 

tributos são: impostos, taxas, contribuição de melhoria e contribuição. Por outro lado, os 

que também admitem a classificação quadripartida dos tributos, os enquadram como 

sendo: impostos, taxas, contribuição e empréstimos compulsórios.13 

 

Por fim, existe também a corrente que admite uma qüinqüepartição das espécies 

tributárias: impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuição especial e 

empréstimo compulsório. É a corrente seguida por Ives Gandra da Silva Martins e Fábio 

Leopoldo de Oliveira.14 

 

____________________ 
(11) Idem. p. 249 
(12) Idem. p. 249 
(13) Idem. p. 249 
(14)ROSA, Dênerson Dias. Abertura a temporada de caça os sonegadores. Disponível em: <www.direito.com.br. >.  Acesso 
em: outubro de 2002. 
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1. 3  A EXACERBAÇÃO TRIBUTÁRIA NO SISTEMA CONSTITUCIONAL 

1. 3. 1   O Excesso da Tributação 

 

Nos últimos anos,  o aumento da carga tributária no Brasil tem sido uma constante,  a 

exemplo do COFINS e o CPMF, este crescente  aumento da Carga  tributária, tem se 

constituído na presente desigualdade e a exclusão de uma sociedade sofrida,  que 

remonta as   “fintas” e as  “derramas”  no Ciclo do Ouro de Minas Gerais do Brasil 

Colônia, que foram causas de sangrentas batalhas a época. Hoje a coisa não está muito 

diferente, sobretudo porque os ganhos na produtividade  têm sido obtidos às custas de 

verdadeiros sacrifícios com enxugamento de custos, especialmente o de pessoal, 

gerando o desemprego, e, em conseqüência, deixam de priorizar o pagamento dos 

tributos pelo que, às vezes, são compelidos a sonegar mesmo, uma vez que não tem a 

capacidade financeira para cumprir com a obrigação tributária, revelando uma simbiose 

entre a marginalidade econômica  e marginalidade  social,  ensejando os poderes  

públicos  competentes, a todo instante,  fecharem o cerco a sonegação, administrando 

medidas cada vez mais  drásticas, objetivando conter esta situação.  

 

As fraudes fiscais, o conluio, a sonegação fiscal dentre  outros expediente ilícitos  

fiscais, têm crescido sobremaneira, apesar de o governo  a todo instante, criar medidas 

visando extirpar esta febre, enquanto isso os  excluídos  do mercado de trabalho, têm 

perdido a condição material e legal para exercer em toda sua plenitude os seus direitos e 

garantias  constitucionais e individuais de trabalho, para exigir o cumprimento dos 

direitos humanos de segunda e terceira gerações.15  

Condenados à marginalidade sócio-econômica e, por conseqüência, a condição de vida, 

eles não mais aparecem como  portadores de direitos subjetivos públicos. Nem por isso, 

contudo, são dispensados das obrigações  estabelecidas pela legislação, especialmente 

em matéria criminal.16 

___________________ 

(15) PAIVA, Mario Antônio Lobato de. Direitos humanos e a tributação. Disponível em: < malp@iinterconet.com.br>.  

                Acesso em: outubro de 2002. 

(16) PEQUENAS EMPRESAS G. NEGÓCIOA. O TORMENTO DOS IMPOSTOS. v. 13, n. 152, p.16 
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Diante da ampliação dos bolsões de miséria nos centros urbanos,  da expansão da 

criminalidade e a  da propensão à desobediência coletiva, as instituições jurídicas do 

Estado, antes voltadas  para  o desafio de proteger os direitos civis  e políticos e de 

conferir eficácia aos direitos sociais e econômicos, acabam agora tendo que assumir 

papéis eminentemente punitivo-repressivos. Para tanto,  o Direito Penal tem sido 

alterado radicalmente, numa dimensão mais severa. Por isso,  enquanto no âmbito dos 

direitos  sociais e econômicos se vive um período de  refluxo, no Direto Penal a situação 

é oposta. O que tem gerado novos tipos penais, a criminalidade, e novas atividades em 

inúmeros setores na vida social,  o enfraquecimento dos princípios da legalidade e da 

tipicidade por meio de recurso a regras sem  conceitos precisos, o encurtamento das  

fases de investigação criminal e instrução processual e a inversão do ônus da prova. 

 

Segundo o Tributarista PAIVA, M. A L. de. (2002, p. 1): 

 

                                               “Fazendo uma  

analogia, isso equivaleria mais ou menos a que, 

havendo na sociedade um elevado índice de 

criminalidade, agravado pela  impunidade, se disse 

por  encarcerar, durante  um mês por ano,  todos 

os cidadãos, independentemente de terem cometido 

delito ou não, pois assim estaríamos com certeza 

“punindo” os infratores. Ou seja, estaríamos 

cometendo uma enorme injustiça  com os cidadãos 

honestos  e premiando os delinqüentes com uma 

pena bastante leve ferindo gravemente os direitos 

humanos. É mais ou menos  o que ocorre com a 

CPMF.” 

 

As estatísticas apontam que a carga sobre os contribuintes tem sido crescente ao longo 

dos últimos  anos e chegando a casa dos 31% do PIB, entretanto, a qualidade dos 

serviços públicos não melhorou e, em alguns casos,  deteriorou-se.  
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Na verdade é uma reflexão que se busca contribuir para um debate franco, visando  a 

necessidade   imperiosa de redistribuir a carga tributária entre os diferentes segmentos 

da sociedade, bem assim  que a escassez de recursos financeiros possibilitem o  

enfrentamento da realidade sócio-econômica  brasileira em que distorções  e 

desequilíbrios  representam grave ameaça à estabilidade política. A escorcha  da 

tributação sobre o consumo tem trazido efeitos nocivos   afetando sobremaneira a 

legitimidade da sociedade. Esse  excesso tem sido caracterizado pela tributação indireta 

IPI, ICMS e ISS, onde o contribuinte de fato indireto, arca com o ônus tributário, 

independentemente de sua  capacidade  contributiva, e com isso, há um efeito 

regressivo, que leva  a uma contribuição equivalente de partes desiguais, uma vez que 

quem pode menos é capaz de contribuir mais. 

 

Neste sentido,  tais tributos tendem a aumentar o “Custo Brasil” o que por certo oneram 

a atividade produtiva, que gera  e distribui riqueza e empregos. Exigem controles 

complexos até porque envolve toda cadeia produtiva e, por conseguinte  representam  

um terreno propício para  a sonegação fiscal, a qual de um lado, é um forte mecanismo 

de concentração de riqueza e, de outro, desmoraliza o fisco e o sentimento de cidadania 

frente ao sistema tributário.  A situação presente, tem ensejado elevado índice de evasão 

fiscal que segundo estatísticas de mercado oscila em torno de 50%. 

 

Face ao exposto, necessário  se torna uma reforma tributária que revise toda a estrutura 

dos impostos, tornando-os  mais justos, mais simples e propiciando maior 

competitividade à economia, com incentivos as exportações. O combate  a sonegação 

fiscal e a corrupção também passiva, no sentido  garantir a cobrança dos impostos sem  

o excesso de exação,  sem o abuso de autoridade, para que se respeite  os direitos dos 

cidadãos, garantindo a todos  direitos isonômicos  constitucionais,  para o bem estar 

social. 
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1. 3. 2  O Aumento da Carga Tributária 

Os impostos cumulativos  correspondiam a l3% da receita em l970. Hoje,  equivalem  a 

50%.17 

Esta situação,  já vem de há vários governos  cuja ânsia é, cada vez mais, arrecadar, sem 

que haja a reciprocidade  na distribuição eqüitativa   dessa renda para a sociedade. 

 

As  reformas tributárias,  sempre almejadas em épocas  próximas das eleições têm sido 

um prato predileto dos políticos  brasileiros distribuindo informações  de  que no Brasil  

terá uma reforma  tributária justa,  com reduções de tributos para facilitar a vida  de 

todos os cidadãos contribuintes, reduzir o Custo Brasil e desenvolver o país. 

 

As  propaladas reformas não saem. E por conta disso, existem protestos generalizados 

dos contribuintes que silenciosamente continuam com sonegações fiscais  por demais 

variadas. 

 

Segundo a Reportagem de   PEQUENAS EMPRESAS GRANDES NEGÓCIOS (2002, 

p.152), deixa patente que  profissionais que  auditam contas de pequenas e médias  

firmas, a pedido de grandes companhias interessadas em comprá-las,  constatam que  

50% do faturamento não são declarados, cujas  justificativas  são de que  se  essas 

empresas declararem toda sua  receita bruta, estariam sem dúvida com seus passivos 

descobertos, e desta forma não terão condições  de prosseguir  com seus objetivos 

sociais. 

Porém, os empresários têm ciência de que esta mecânica de sonegação é perversa para o 

próprio crescimento da sociedade, entretanto argumentam que  a escorcha é grande  e se 

pagam impostos em vão, já porque  se paga sempre mais tributos, os governos não têm 

controles nos gastos públicos, enquanto a dívida  pública, cada ano que passa, aumenta 

mais e o que é pior, não há investimentos no social. E segundo  posição do economista   

____________________ 

(17) ARTINS, Y. G. O Peso da Carga Tributária.Disponível em: < www.trlex.com.br>. Acesso em: out. 2002 
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e deputado Delfim Neto (PPB-SP), “O governo brasileiro tributa  como a Inglaterra e 

devolve como Gana” e ainda segundo estudos do IBPT, hoje  cada brasileiro trabalha 

quatro meses por ano  para pagar impostos e outros quatro para adquirir serviços 

teoricamente  cobertos pelos tributos, como saúde, segurança educação e transporte. 

 

Os tributos deveriam  cumprir a sua função social e não sustentar o poder e suas 

estruturas esclerosadas, diz a Reportagem e vai em frente com as palavras do tributarista 

Yves Gandra Martins. “O pior lado dos impostos  é  você não ver nenhum benefício 

para a sociedade”, comenta um empresário que cumpre  religiosamente com  suas 

obrigações tributárias e que o governo não tem  toda parcela de culpa, sobretudo  porque 

a própria Constituição amarra boa parte da destinação da receita tributária.18 

 

Gilberto  Luiz do  Amaral presidente do IBPT, em PEQUENAS EMPRESAS 

GRANDES NEGÓCIOS (2002, p.21), comenta que o país vive  numa espécie de 

“manicômio tributário’, as normas, artigos e obrigações que formam o emaranhado 

fisco- burocrático se medem aos milhares e mudam quase que diariamente.  Destinar a 

monumental parafernália de leis e normas requer especialistas, tempo e dinheiro,  coisa 

que a pequena e microempresa não tem.19 

 

E nem mesmo assim é possível estar seguro de que se pagou tudo corretamente. E diz 

ainda, que entre os  56 mil artigos da legislação, o fiscal sempre sabe de que um, o 

empresário não conhece. 

 

No que tange  a implantação do Simples,  os contribuintes reconhecem apesar dos 

limites, é ainda um avanço,  apesar de o Simples não atingir algumas atividades da 

prestação de serviços, até porque alguns Estados e Municípios também não aderiram a 

este incentivo. E algumas desvantagens são,  não poder se creditar de tributos e a 

exigência de um planejamento tributário para poder atender aos objetivos sociais. 

_____________________ 
(18) O TORMENTO dos Impostos. Pequenas Empresas Grandes Negócios. v. 13, n. 152, p. 20 

(19)  ibid.  p.18 
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Para alguns  empresários,  nem sempre o Simples é vantajoso,  porque limita o 

faturamento, sendo por vezes melhor adotar  o Regime do Lucro presumido cuja 

taxação está em torno de 5,93% enquanto o Simples a taxação é de 7,8% sem a 

necessidade de limitar  o faturamento.20 

 

Segundo  Orlando Caliman, professor  da Universidade do Espírito Santo,  o imposto 

em cascata do mecanismo  de cumulatividade em que  o imposto vai  incidindo sobre o 

outro  a cada etapa da cadeia produtiva. E o caso do  PIS da COFINS do ISS e da 

CPMF. Na década de 70, os impostos cumulativos respondiam a l3% da arrecadação 

total no país.  

 

Já em l998, equivaliam a 50%, de acordo com estudo do BNDES.21  

 

Segundo o Secretário do Estado  de São Paulo Sr. Clovis Lanzarini, não existe Carga 

alta ou baixa, existe sim carga boa ou ruim, porque   o PIS, a COFINS e a CPMF se 

encaixam    nesta última. E  em conseqüência da expansão da carga ruim, o bolo  cresce 

ano após ano.22 

 

Assim, o presidente da IBPT diz que é preciso uma  mobilização da sociedade por um 

regime tributário justo porque ele não ver mudança consagradora em prol do 

contribuinte.23 

 

Nesse contexto é de bom alvitre que a justiça do Sistema Tributário depende  também 

de cada um pagar a parte que lhe cabe, e depende também da colaboração do contador 

em ajudar no planejamento tributário objetivando reduzir a carga tributária. O pequeno 

empresário precisa se conscientizar de que, para constituir uma empresa, necessário se 

______________ 
   (20) ibid. p. 21 

(21) ibid. p.18  
(22) idem. 
(23) O. FILHO, L.L. Sonegação Fiscal e a Tolerância Social Culpável. Disponível em:  <www.teiajuridica.com.br>.Acesso em out. 

2002. 
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torna um programa com orçamento preestabelecido, enfatizando as receitas e os custos, 

estando aí incluídos os tributos necessários para o desempenho das suas atividades e um 

bom planejamento para o acompanhamento dos  seus negócios. 

É preciso, acima de tudo, ser ético com sua  consciência profissional, lealdade na 

aplicação dos recursos, não  desvirtuar tais aplicações, estudar sempre o mercado, 

enfatizando melhorias nos negócios habituais e estar sempre assessorado com o seu 

contador e administrador. 

 

1. 3. 3  O Peso da Carga Tributária 
 

A opinião do Tributarista IVES GANDRA MARTINS, exorta que a sonegação funda-se 

no fato de que, segundo seu entendimento, a tributação é uma  norma de rejeição social, 

porque ocorre sempre com o Estado cobrando mais  do que deve para prestar os seus 

serviços e atender também,  toda espécie de desperdícios e vantagens dos detentores do 

poder.24 

                                                                                 “Sonegar, seria, desta forma, a repulsa social aos 

auto-benefícios que os legisladores se outorgaram, 

e demonstra a revolta do contribuinte que lutou 

para ganhar aqueles recursos que o Estado  lhe 

tira, a fim de poder,  num país de miseráveis, 

outorgar os referidos benefícios aos legisladores 

em causa própria”. 

 

Em outras palavras, sonegar é defender-se, legitimamente, do apetite fiscal do Estado. 

Seria, portanto, a sonegação, nova excelência de criminalidade,  o que para muitos  

autores é hipótese juridicamente absurda.25 

_________________ 

(24) idem  

(25) idem. 
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O Procurador Aristides  Junqueira Alvarenga, ex-Procurador  Geral da República,  

pensa diferentemente enfatizando o seguinte:  

“É certo que a prisão preventiva só se efetiva em 

casos excepcionais, mas nada impede seja ela 

decretada, se ocorrentes as circunstancias previstas 

no art. 312 do CPP, ainda que se trate de crimes 

contra a ordem tributária”. 

No mesmo sentido, ensina o Professor e Promotor de Justiça Eduardo Roberto 

Alcântara Del-Campo, (Universidade Braz Cubas SP), talvez resumindo o pensamento 

do Ministério Pública paulista, do qual é membro ativo:  

 

“O pagamento de tributos está   ligado à  noção do 

Estado. Da mesma maneira  que não se pode  

conceber uma sociedade em  que os membros  não 

abrem mão de parte de sua liberdade individual em 

favor da comunidade. A própria  noção de tributo 

sofreu modificações,  passando de simples meio 

para a obtenção de recursos, a elemento essencial 

constitutivo  e necessário a consecução dos 

objetivos sociais(...) 

O Direito Penal Tributário protege o erário 

público. Portanto, a aplicação da lei penal,  quer 

nos crimes contra a ordem tributária,       quer em 

delitos de outra natureza,  deve ser e realizada na 

mesma forma, segundo os  mesmos critérios, não 

sendo legítimo tratamento processual diferenciado 

a seus agentes.”26 

 
______________ 
 
(26) MIRANDA, Pontes de, Comentários à constituição federal de 1967.  2. ed.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 1970.  t. 5,     

         apud in: Comentários à Constituição Brasileira de 1988,  1992. v. 5.  Com a Emenda nº. 01, de 1967. p. 320. 
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No Mesmo diapasão, o Professor Ives Gandra Martins, em o “Peso da Carga 

Tributária”,  escreve que, em l993, quando anunciou  o Plano real, o Ministro Fernando 

Henrique Cardoso, mostrou que, apesar de a carga tributária brasileira ser a mais 

elevada do cone Sul (27% contra  20% da Argentina e menos de 20% do Paraguai e do 

Uruguai), o “déficit” público estava zerado e eram confortáveis (mais de 50 bilhões). 

Estando a dívida externa  negociada  por 30 anos. 

  

Quatro anos após, a carga  tributária é de quase  33% sobre o PIB, a dívida atinge a 200 

milhões de dólares, o “déficit” público voltou a sobrestar e a balança comercial 

deficitária, em 1997, em 10 bilhões de dólares e as contas externas acumuladas no ano, 

um  “déficit” de cerca de 35 bilhões de dólares. 

 

Diz o insigne tributarista, que não só os juros contribuíram para o aumento da dívida 

interna e a perda de competitividade do país, a exemplo das despesas de custeio, ou seja, 

de manutenção do pessoal dos três poderes e do Ministério Público, hoje, entre  

aposentadorias e vencimentos, consumindo parcela fundamental das  receitas 

orçamentárias. 

 

Declara, ainda, que hoje o cidadão, quando se aposenta, recebe no máximo 10 salários 

de referência, inferiores ao mínimo oficial, mas, se pertencer a um dos três Poderes ou 

ao Ministério Público, recebe em torno de 10 vezes mais do que o aposentado pela 

iniciativa privada, integrante do povo que o sustenta. 

 

Aqui no país  os contribuintes são obrigados a pagar mais a titulo de tributos do que 

seus concorrentes externos e a prover “serviços públicos”  que o Estado não presta. 

 

Enfatiza, também, o Professor tributarista, nesta situação está  levando o país a ser um  

gerador de empregos no exterior, uma vez que tem perdido na  competitividade externa, 

logo não tem como concorrer com os produtos estrangeiros, no mercado interno,  pois 

nenhum país  exporta tributos – para enfrentar a crise das bolsas,  e o Governo eleva  a 
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carga tributária sobre as empresas, aumentando o custo Brasil, tocando apenas de leve 

no corporativismo de todas as categorias que, entre aposentados e vencimentos, 

consomem parcela substancial dos tributos brasileiros. 

 

Todos os  aspectos mencionados acima, elevam o “Custo Brasil” e possivelmente a 

Sonegação Fiscal, gerando ainda o desemprego e menor desenvolvimento, sobretudo o 

aumento do Imposto de Importação que não ajuda em nada a empresa nacional, uma vez 

que gera retaliações fora, sobre  atingir a produção nacional, depende de insumos 

externos. 

 

As Classes  elitizadas nunca tiveram dispostas a reduzir um pouco do seu pão e a 

máquina  administrativa poderia ser alvo, objetivando o equilíbrio orçamentário, reduzir 

as despesas por parte do Governo, porem jamais  o fizeram. 

 

Publicada sob o título: A Carga tributária, a Lei e a Sociedade. Data 05/09/2001 Jornal 

Valor Econômico,  o Professor Ives Gandra Martins assim escreve: A Lei de 

Responsabilidade Fiscal, aprovada em 2000, sob o n.º l0l, teve como objetivo maior a 

redução das despesas públicas nas 5500 entidades federativas. 

 

Aí prossegue:  

 

“Toda a nação tem pleno conhecimento de que as 

estruturas administrativas do país estão 

esclerosadas, que há  excesso de burocracia e de 

servidores, com a nivelação dos bons  aos maus e 

dos úteis  aos inúteis, e que mais do que a 

privatização, já em sua  fase final..., a 

desburocratização do Estado brasileiro é  uma 

necessidade inadiável”. 
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O Clientelismo político e o corporativismo burocrático, com leis que se multiplicam na 

geração de novos entraves administrativos para o cidadão, completam este quadro 

dantesco, que leva 5500 chefes de governo, no país, a entender que é pouco gastar 60% 

dos tributos arrecadados dos brasileiros para manter o funcionalismo público, nas três 

esferas de poder. Há um movimento nacional para derrubar a lei ou torná-la inócua. 

 

A sociedade deve se preocupar com duas enormes pressões que se vislumbra no 

horizonte, sem forças para reagir, a saber: 

 

a) A “flexibilização” da lei de responsabilidade fiscal, para se aumentar as despesas; 

 

b) O aumento da carga tributária pela incapacidade notória dos governos em poder 

reduzir gastos. 

 

As estruturas  arcaicas que infernizam a vida do povo na multiplicação de  exigências 

rigorosamente desnecessárias e propiciadoras de maior dos males, que é a corrupção, 

conformam a falta de perspectivas de o Brasil se tornar, um dia, uma potência mundial. 

 

1. 3. 4  As Pesadas Multas Fiscais 

 

É considerado Abuso de Poder ou Abuso de Autoridade, o Agente Fiscal que impõe 

multas pesadas contra o sujeito passivo. Por isso, são responsáveis e respondem pelo 

delito de abuso de autoridade, na modalidade de abuso de poder ou desvio de poder e de 

finalidade, aqueles que impõem multa confiscatória e aqueles que confirma, após a 

defesa e o recurso, na esfera administrativa (Lei nº. 8.027/90), sendo considerada multa 

confiscatória MONTEIRO (1990, p. 455) 

 

Exemplo: se o Agente, baseado no valor das mercadorias, sem a prova material de 

fraude fiscal, sonegação, notas frias, ou conluio, ou ainda, falsidade ideológica ou 
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material, quando ocorrem meras faltas ou irregularidades fiscais, das quais não há 

qualquer indício de evidente má-fé ou dolo. Ou mesmo, imposição de multa ou de 

sanção não criadas por lei, mas placitadas em regulamentos, decretos, portarias, 

instruções de serviços, com grave ofensa ao princípio da reserva legal (CF/88, 5º, II e 

37, cap. VI). 

 

A Carta Magna, consoante inciso IV e art. 150, proíbe o confisco tributário e não 

distingue se o mesmo se aplica a tributos, multas, juros ou contribuições, garantindo em 

si a propriedade a outros direitos dos contribuintes, sobretudo porque, tal imposição 

fiscal deve ater-se à capacidade contributiva do contribuinte, até porque a multa como 

pena, deve a sua gradação, aos elementos de fato, subjetivos, como a máxima para os 

delitos fiscais, a média para a reincidência, e a mínima quando se trata de mero atraso 

no cumprimento da obrigação, principal ou acessória, sem qualquer reflexo quanto aos 

tributos e às contribuições devidas. 

  

A multa tem caráter punitivo e não arrecadatório. Com a implantação do Plano Real e o 

conseqüente fim da inflação, não se pode falar em multa pesada, porque fere o princípio 

do confisco. 

 

Pontes de Miranda, leciona que, a proibição de confisco não significa veda a queda em 

comissão dos bens que foram instrumentos para a prática de um delito: 

 

 “o que a Constituição proíbe é a pena de confisco 

propriamente dita, e não a perda dos meios que 

serviram para delinqüir do produto do delito, ou de 

coisas que constituem ameaça de dano”. 27 

__________________ 

(27) RE 222.241-CE, Rel. Min. Ilmar Galvão – Informativo STF 112, de 03.06.98                                                                                      
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1. 3 . 5  Multa confiscatória 

 

A autoridade fiscal acresceu ao lançamento multa exacerbada e confiscatória 

procedimento proibido pela Carta Magna que limita o poder de tributar dos poderes 

constituídos e protege os direitos e garantias dos contribuintes. 

 

A multa tem caráter punitivo e não arrecadatório, com a implantação do plano real e o 

fim da inflação, não se pode falar em multa exorbitante por que fere o princípio do não 

confisco. 

 

                                                                               

“(STJ, Recurso Especial nº 8.317-0-SP 

(91.0002682-4). Redator Min. Garcia Vieira, 1ª 

Turma, DJU I 20.09.93. p. 19.139. EMENTA 

Oficial) 

                                                                                  

IPTU. Acréscimo de 100% Falta de inscrição 

Imobiliária. O art. 3º do CTN não admite seja 

considerado como “prestação pecuniária 

compulsória” a multa de 100% aplicada. Recurso 

provisório”. 

 

 A doutrina e jurisprudência já se pronunciaram sobre a exigência de multas 

exacerbadas, confiscatórias, atingindo até a 300% do tributo, transformando seu 

caráter punitivo, para se transformar em tributo arrecadatório, comprometendo 

inclusive o princípio da capacidade contributiva do contribuinte. Com a situação 

financeira agravada pelo arrocho financeiro imposto pelo plano real, com o 

lançamento que ora se impugna mais a multa confiscatória, ora inviabiliza a 

honradez dos débitos tributários. 
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“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP. Nº 39285-3 SP 

 

RELATOR                                O EXMº SR. MINISTRO DIAS TRINDADE 

EMBARGADORES                  WINTROP PRODUCTS INC. E OUTRO 

EMBARGOS                             V.  ACORDÃO  DE ELS.  1004 

ADVOGADOS                           LUIZ ANTONIO DE CARVALHO E OUTROS 

EMENTA 

 

PROCESSUAL CIVIL, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, UNIFORMIZAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA, AFASTAMENTO DA TR COMO INDEXADOR. DEFINIÇÃO 

DE OUTRO ÍNDICE. 

 

1. Em tese,  é viável o incidente da uniformização da jurisprudência, por ocasião 

do julgamento de embargos de declaração uma vez verificados os pressupostos, 

que, no caso, se afastam, para não ver comprovada tal divergência. 

 

2. Não cabe ao órgão julgador, definir índice de correção monetária com 

substituição à TR, não admitida como tal. 

 

ACORDÃO 

 

 Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da QUARTA 

TURMA do Supremo Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 

taquigráficas a seguir, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração. Votarem 

com o relator os Srs. Ministros FONTES DE ALENCAR, SALVIO DE FIGUEIREDO, 

BARROS MONTEIRO E ANTONIO TORREAO BRAZ. 
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Brasília-DF, 20 de fevereiro de 1994 (data do julgamento) 

Ministro Fontes de Alencar 

Presidente 

MINISTRO DIAS TRINDADE 

“APELAÇÃO CIVIL Nº 93.01.23777 – 6 – DF”. 

 

RELATOR                           O EXMº SR. JUIZ TOURINHO NETO 

APELANTE                         INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL – 

INSS 

PROCURADOR                   DR. SÉRGIO LUIZ DE CASTRO M. CORREA 

APELADOS                         CUF. COMÉRCIO E ALIMENTO LTDA E OUTROS 

ADVOGADOS                     DRS. FAIÇAL BARACAT E OUTROS 

REMETENTE                       JUIZO FEDERAL DA 6ª VARA-DF 

EMENTA 

TRIBUTÁRIO, TAXA REFERENCIAL, NATUREZA, FATOR REPRESENTATIVO 

DE REMUNERAÇÃO DO DINHEIRO. 

 

1. A taxa Referencial – TR – instituída pela lei 8.177, de 10 de março de 1991, não 

constitui, como decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADIN nº 493-0/DF, 

índice de desvalorização da moeda, índice de indexação e sim fator representativo de 

remuneração do dinheiro. 

 

2. Sentença mantida. 

ACORDÃO 

 

 Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Juizes da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por 
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unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa, na forma do voto e das notas 

taquigráficas precedentes, que integram o presente julgado. 

Custas, ex-lege, 

Brasília-DF, 01 de setembro de 1993 (data do julgamento) 

Vicente Leal 

Juiz Presidente 

Tourinho Neto 

Juiz Relator 

 

                                                                                     

“O Tribunal Regional Federal da 10ª região 

considerou que os débitos fiscais podem ser 

parcelados ou até haver cancelamento de multa 

desde que fiquem comprovados que a empresa 

deixou de pagar os tributos contra a sua vontade, 

ou seja, em decorrência da difícil situação 

financeira. 

                                                                                        

Assim, as penalidades que forem conseqüência de 

processos, absolver o réu da imputação trazida na 

inicial. 

                                                                                  

Acórdão 

                                                                                     

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que 

são partes as acima indicadas acórdão os juizes da 

2ª Turma do tribunal Regional Federal da 3ª 

Região por unanimidade de votos em dar 

provimento ao recurso nos termos do voto da juíza 

relatora. (DJU de 05.02.97 p.5278)” 
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Existe uma farta jurisprudência sobre o tema podendo ser facilmente pesquisada. 

Em quanto isso, a CF/88 em seu art. 150 IV, repele o confisco tributário não 

distinguindo se ele se aplica a tributos, multa, juros ou contribuições, afim de que o 

colorario-garantia do direito de propriedade, bem como outros direitos (DCF/88, Art. 

10. IV, in fine: 50.XII; 170 CAPUT E INCISO IV), se mantenham incólumes. Mesmo 

porque a imposição fiscal deve ater-se a capacidade contributiva do contribuinte, e a 

multa como pena, deve sua gradação aos elementos de fato, subjetivos, como: a máxima 

para os delitos fiscais, a media para a reincidência e a mínima quando se trata de mero 

atraso no cumprimento de obrigações principal ou acessória, sem qualquer reflexo 

quanto aos tributos e contribuições devidas. 

 

A multa tem caráter punitivo e não arrecadatório, com a implantação do plano real e o 

fim da inflação não se pode falar em multa de tamanha monta, porque fere o princípio 

do confisco. Os diplomas legais instituidores de multas e demais acréscimos aplicados 

aos lançamentos fiscais padecem de adequação para a realidade atual, sob pena de 

inviabilizar a honradez de tais obrigações, no caso em comento os acréscimos aplicados 

são bem superiores aos valores do lançamento, transformando-se em divida impagável 

se considerarmos as vicissitudes do plano real. 

 

                                                “(STJ, Recurso Especial nº 8.317-0-SP (91.0002682-4), 

Redator Min. Garcia Vieira, 1ª Turma, DJU 

I20.09.93, p. 19.139. Ementa Oficial) 

                                                 IPTU. ACRÉSCIMO DE 100% FALTA DE 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA. O art. 30 do CTN 

não admite seja considerado como “prestação 

pecuniária compulsória” a multa de 100% 

aplicada. Recurso provido.” 
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O disposto no parágrafo 30 do artigo 113 CTN hospeda outra grave contradição pela sua 

absoluta inadequação do artigo 114 do mesmo diploma. 

 

Converter a inadimplência em obrigação principal equivale considerar o 

descumprimento da obrigação acessória fato gerador da obrigação principal no que 

permite à penalidade pecuniária cabível. Para maior clareza, vejamos como o artigo 114 

define o fato gerador da obrigação principal. 

 

                                                      “Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a 

situação definida em lei como necessário e 

suficiente à sua ocorrência.” 

 

Só a lei, em sentido material, tem poder de criar obrigação tributária principal. Não 

pertencem ao mundo jurídico tributário obrigações que não derivem de mandamento 

legal. As prestações relativas à multa, apenas têm em comum o fato de serem ambas 

prestações pecuniárias, já que a base, seja ela econômica ou real, é de natureza diversa. 

Para a configuração do fato gerador da obrigação principal, afirma Alberto Xavier, é 

preciso que o tipo tributário se confirme aos estritos contornos da lei, segundo o 

princípio da tipicidade normativa fechada, como diz o autor, consagrado pelo nosso 

direito tributário. 

 

O descumprimento da obrigação, fato real é estranho ao campo de direito, não se 

confunde com a situação descrita como hipótese de incidência tributária, merecendo por 

isso tratamentos jurídicos diferenciados deste modo, não se alinham na categoria dos 

fatos jurídicos, sejam em sentido, estrito seja como ato jurídico. Ocorre que o legislador 

seleciona fatos da vida econômica e os erige à categoria de fatos jurídicos, pois que a 

ele atribui conseqüências jurídicas. Não são se quer atos jurídicos por lhes faltar o 

elemento volitivo. Indispensável a sua caracterização. Não há como situar a hipótese do 

descumprimento da obrigação acessória seja dolo, esquecimento ou simples negligência 

do sujeito passivo, no mundo dos fenômenos jurídicos. O código adota solução prática 

para uma questão não jurídica. 
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Perez de Ayala, ensina que o legislador é dono de seus atos ao elaborar os conceitos 

jurídicos. É, portanto, ao definir o elemento objetivo do fato gerador, como a percepção 

de uma renda, a existência de um patrimônio ou a realização de um gasto, que dará seus 

próprios conceitos de renda, patrimônio gasto. 

 

O direito cria sua própria verdade a partir de conceitos econômicos, que se transformam 

em tipos jurídicos-tributários, em face das conseqüências que advêm de sua ocorrência 

prática. 

  

1. 4   A VIGÊNCIA, EFICÁCIA E APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO 

TRIBUTÁRIA 

 

A vigência da norma Constitucional de 1988 no sistema tributário, consoante artigo 34 

das Disposições Constitucionais Transitórias, entrou em vigor no quinto dia  do mês  

seguinte ao da promulgação da Constituição. 

 

Vigência é termo jurídico que expressa a  existência da lei tributária.Ela  se verifica com 

a publicação da lei no Diário Oficial ou, se inexiste (pode ocorrer em diminutos 

municípios), afixado o  seu texto em lugar público costumeiro. 

Com a publicação, fixa-se  a existência da lei e identifica-se sua vigência.28 

Geralmente as leis tributárias dispõem que “Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação”, Isso, todavia, tanto pode representar somente a vigência da lei, como pode 

significar tanto a vigência quanto a eficácia.Vittorio Cassone.29  

_________________ 

28) CASSONE, Vitttorio. Direito tributário. São Paulo: Atlas, 2001.  p. 146. 

(29) Ibid. p.147. 
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A eficácia no sentido jurídico, é a possibilidade de invocar a norma para a resolução de 

um problema concreto, por isso é a capacidade  de irradiar os seus efeitos jurídicos, já 

porque exprime sua coercitividade,  reunindo condições favoráveis para a sua  

aplicação. 

A aplicação da lei  significa que a eficácia que no primeiro instante surge  com sua 

potencialidade contida, passa a irradiar seus efeitos jurídicos (dar, fazer ou não fazer 

alguma coisa), em virtude da superveniência de um fato tributário, gerador de  

obrigação principal e / ou acessória.30  

 

Essa fenomenologia pode ser assim exemplificada: a lei (h. i.), publicada e 08-12.98, 

dispõe que quem auferir renda terá que pagar X% de IR (nova instituição ou aumento de 

alíquota), apurável mensalmente. Durante o mês de janeiro de  1999,. Pedro não auferiu 

renda. Logo, a lei era vigente em 06—12-98 (pela publicação), eficaz em 1º-01-99 (em 

face do princípio da anterioridade), mas inaplicável a Pedro, porque este não deu 

ocorrência a fato gerador. Destarte, a eficácia, que é potencial, fica contida, no  aguardo 

da ocorrência de um fato gerador. Contrariamente, Paulo auferiu renda durante esse 

mês. Logo, a lei é aplicável em relação a Paulo.31 

Na verdade, é o sistema  constitucional tributário, através dos seus  princípios 

constitucionais, bem assim, as normas gerais emanadas  da lei complementar e as 

normas ordinárias de imposição tributária,  enunciam quando uma lei é ou não, vigente, 

eficaz e aplicável. 

Assim, se uma lei publicada no Diário Oficial de 03-04-99 aumenta a alíquota do IPI de 

um produto industrial classificado na posição X a tabela de incidência, e ela dispõe que 

“Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.” Em vista de  IPI não estar sujeito 

ao princípio da anterioridade, e considerado que a lei não pode retroagir para atingir  

_________________________ 

    

   (30) Idem. p.147 

    (31) SILVA, José Afonso da.  Aplicabilidade das normas constitucionais. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1968.. p. 7 
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fatos pretéritos já consumados, essa nova alíquota aplica-se a fatos geradores que 

vierem a ocorrer a partir de 03/04/99. Por outro lado, se a lei dispusesse que entraria em 

vigor em 15/05/99, estaria em vigor em 03/04/99 e eficaz em 15/05/99. 

 

No caso de contribuição social destinada à Seguridade Social, ela estaria vigente em 

03/04/99, eficaz no 91º dia posterior (por estar sujeita ao princípio da anterioridade 

nonagésimal) e aplicável na data da ocorrência do fato gerador. 

 

O CTN trata da vigência no Capítulo II, composto pelos artigos 101 a 104. 

 

O artigo 102 expressa norma geral cujo exame, na prática, deve sempre ser confrontado 

com os princípios constitucionais, tais como o da competência tributária, da 

territorialidade, da legalidade. 

 

O artigo 101 dispõe que “a vigência, no espaço e no tempo, da legislação tributária, 

rege-se pelas disposições legais aplicáveis às normas jurídicas em geral, ressalvado o 

previsto neste capítulo.” 

 

O artigo 103 é expressivo na data da eficácia das normas que menciona. 

 

O artigo 104 deve manter conformidade com o princípio constitucional da anterioridade 

e da irretroatividade da lei. 

 

A aplicação da legislação tributária é objeto dos artigos 105 e 106 do CTN. 

 

O artigo 105 é coerente com a teoria geral do direito, segundo a qual as leis, de regra, 

dispõem para o futuro. Conseqüentemente, em matéria tributária, os fatos geradores 

anteriores à vigência da lei nova, regem-se não por ela, mas pela lei vigente ao tempo 
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em que tais fatos geradores foram praticados, isso tanto para apuração do montante do 

tributo devido, quanto em relação ao prazo para seu pagamento.Tempus regit actum. 

 

A respeito da eficácia e aplicabilidade, assim entende José Afonso da Silva, que dividiu 

as normas constitucionais em três espécies: 

 

                                                           “A vista do que foi exposto, cremos que já é 

possível apresentar uma classificação mais 

aproximada da realidade constitucional de nossos 

dias, conforme o seguinte esquema: 

                                                             Normas constitucionais quanto à eficácia e 

aplicabilidade: 

                                                             I – normas de eficácia plena e aplicabilidade 

direta, imediata e integral; 

                                                             II –normas de eficácia contida e aplicabilidade 

direta, imediata, mas possivelmente não integral; 

                                                             III – normas de eficácia limitada: 

                                                             a) declaratórias de princípios institutivos ou 

organizativos; 

                                                             b) declaratórias de princípios programáticos.”32 

                                                            “A norma constitucional integrante do sistema 

tributário, sob a ótica de sua eficácia, apesar de 

alguns doutrinadores a confundirem com vigência, 

refere-se à validade formal, e a eficácia se 

relaciona com a validade social.”  

________________ 

    (32) BORGES, José Souto Maior. Lei complementar tributária. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1975 p. 57. 
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Desta forma, uma norma vigente pode não ser eficaz, até porque, as normas 

constitucionais integrantes do sistema tributário, poderão ser enquadradas nas três 

espécies vistas pelo prisma da eficácia e aplicabilidade que ora se adota. 

 

1. 5   REFLEXÕES 

 

Qual o verdadeiro perfil da Carta Magna vigente  ? 

A Constituição  de 1988 é exaustiva analítica  e rígida, produto da vontade de toda 

sociedade brasileira, cuja finalidade  é a defesa dos direitos de todo cidadão, sendo 

instituído um Estado  Democrático de direitos  individuais e coletivos, quando diz "todo 

o poder emana do povo..."  cujas  garantias  fundamentais são sagrados e  são 

assegurados a homens e mulheres igualitariamente, tendo o Estado o  dever  maior de  

proteção e obediência aos indivíduos ou o povo, seu criador.      

O  Título VIII- da Ordem Social - Que tem como primazia o trabalho e como escopo e 

bem-estar e a justiça social, visando à satisfação e integração do ser humano,  quanto a 

seguridade social, esta compreende  um conjunto de  ações de iniciativa dos Poderes 

Públicos  juntamente com  todos os níveis  da sociedade, assegurando os direitos à 

saúde, à previdência, à assistência social   e a educação,   sendo direito de todos e dever 

do Estado. 

  

E quanto ao Sistema Tributário e do Orçamento ? 

 

No que tange ao Sistema Tributário, a Constituição vigente,  eliminou alguns  impostos 

e ampliou o campo de incidência, com a instituição de novos impostos para os Estados e 

Municípios, com relativa descentralização, melhorando a distribuição do produto da 

arrecadação de impostos federais, cuja tributação e orçamento estão contidos nos 

artigos: 145, 146,147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156. 
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Com referencia ao Orçamento artigo 167,  deixa patente o  disciplinamento do gasto 

público, condicionando o início dos  programas à sua inclusão na lei orçamentária 

anual, evitando naturalmente a prática de obras inacabadas,  que segundo Ives Gandra 

Martins e Celso Ribeiro Bastos em Comentários  A Constituição v.6, tomo II, p.329.  

Assim se expressam " o artigo 167, por inteiro, surge como um breque efetivo aos  

desperdícios  governamentais   ou à utilização de recursos da sociedade sem controle, 

maior por parte  de sua Casa Representativa, que é o Parlamento".  

 

Como compreender o Sistema Tributário, se o Excesso da carga tributária tem    

levado o Contribuinte a sonegar os tributos ?  

 

Segundo tributaristas de peso,  a exemplo de  Ives Gandra da Silva Martins, Celso 

Ribeiro Bastos, Mário Antônio Lobato, Luiz Lopes O  Filho,  Samuel Monteiro, dentre 

outros, bem assim uma pesquisa realizada  pela Revista Pequenas  Empresas, Grandes 

Negócios, com o título "O Tormento dos Impostos", comentam que  as fraudes  fiscais, 

o conluio e a sonegação fiscal, aliado a impunidade,  tem contribuído  para que o 

governo  procure a todo instante,  criar medidas penais cada vez mais  drásticas, 

objetivando punir os infratores contra as práticas dos  atos ilícitos tributários. 

 

As  estatísticas têm apontado que a carga tributária  tem crescido sobremaneira, 

chegando à casa dos 31% do PIB,  e, nem por isso,  a qualidade dos serviços públicos 

melhoraram. Nesse sentido, urge a   necessidade de uma  reforma tributária visando a 

redistribuição dessa carga crescente,  entre os diferentes segmentos da sociedade, antes 

que aconteça  uma escassez de recursos financeiros, face ao grande aumento da 

sonegação fiscal, o que por certo, tem  impossibilitado  destarte,  a estabilidade e o 

equilíbrio econômico/financeiro no país, sobretudo porque o tributo não vem cumprindo 

a sua função social. 

 

Segundo Ives Gandra Martins obra citada,   o aumento da Carga Tributária tem gerado a 

chamada "Rejeição Social" porque o Estado  não vem cumprindo com o seu papel 

social, e diz "Sonegar,  seria desta forma, a repulsa social aos autobenefícios que os 
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legisladores se outorgam, e demonstra a revolta do contribuinte que lutou para 

ganhar aqueles recursos que o Estado lhe tira, s fim de poder, num país de 

miseráveis, outorgar os referidos benefícios aos legisladores em causa própria". 

 

Luiz Lopes O. Filho, em Sonegação Fiscal e a Tolerância Social Culpável, Obra citada, 

assim comenta "Sonegar é defender-se, legitimamente do apetite fiscal do Estado, 

seria portanto, nova excelência de criminalidade, o que , para muitos autores, é 

hipótese juridicamente absurda" 

 

Critica ainda o tributarista Ives Gandra Martins ”Os tributos deveriam cumprir a sua 

função social e não sustentar o poder e as  suas estruturas esclerosadas". 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA 

 

 

 

Inicialmente, cumpre exortar os ensinamentos provenientes de entendimentos claros e 

precisos do Auditor–Fiscal da Receita Federal, Dr. Antônio Francisco, extraídos do  site 

Jus Navigandi, http://www.jus.com.br, bem como de outros pesquisadores a respeito do 

tema “Competência Tributária”, a exemplo de CARRAZZA (2000, p.329) 

 

2. 1  CONCEITO 

 

A competência Tributária é a aptidão para criar, in abstrato, tributos. 

A expressão competência tributária pode ser definida como sendo um poder atribuído 

pela Constituição Federal, observadas as normas gerais de Direito Tributário, de 

instituir, cobrar e fiscalizar o tributo, compreendendo a competência legislativa, 

administrativa e judicante. CARRAZZA (2000, p.330). 
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  Pode, ainda, ser definida como a parcela do poder de tributar outorgada pela 

Constituição a cada ente político para criar tributos, consoantes se depreende da lei (art. 

150,I da CF) descrevendo todos os elementos essenciais da norma jurídica tributária, 

que pode influenciar no quantum do tributo a saber : hipótese de incidência do tributo, 

seu sujeito ativo, seu sujeito passivo, sua base de calculo e por fim, em sua alíquota.  

Estes elementos só têm suporte mediante lei. Neste sentido, deve ressaltar que, no 

advento da Constituição vigente, os empréstimos compulsórios (tributos federais) os 

impostos de competência residuais da União, só podem ser criados ou aumentados 

consoante lei complementar (art. 148 e 154, I. da CF) CARRAZZA (2000, p. 331)33 

  

Vale ressaltar que a força ex-lege estatal não atua livremente, já porque existem limites 

bastantes no direito positivo, para cada ente político, aja competência e autonomia para 

instituir tributos e cobrar tributos, porém todas essas pessoas políticas, estão 

subordinadas às mesmas constitucionais, cujas normas são superiores hierarquicamente.   

 

2.1.1  Competência Legislativa 

 

No direito tributário, a competência legislativa para a instituição de tributos pode ser 

privativa, comum, residual ou extraordinária. Privativa é a competência atribuída a cada 

ente federativo pela Constituição para a instituição de impostos. 

 

A competência tributária uma vez exercitada, desaparece, cedendo paço à capacidade 

tributária ativa. Por isso, a competência tributária não sai da esfera do Poder 

Legislativo; pelo contrário, exaure-se com a edição de lei veiculadora da norma jurídica 

tributária.34 

_________________________ 

    (33) CARRAZZA, OP. CIT. p. 331 

    (34) Idem. p. 333 
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A competência comum refere-se às taxas e à contribuição de melhoria. É comum porque 

qualquer dos entes federativos pode exercer o poder de polícia e prestar serviços 

públicos, dentro de sua área de competência, além de poder realizar obra pública da qual 

resulte valorização imobiliária. 

 

A competência residual é exercida pela União, para instituir impostos não previstos na 

Lei Magna, desde quando não exista identidade com a hipótese de incidência das outras 

pessoas políticas já previstas e que sejam não-cumulativos (artigo 154, I).  

 

Já a competência extraordinária também pertence à União, objetivando instituir tributos 

extraordinários, de forma temporária, nos casos dos artigos 148 e 154, II.  

Tais espécies de competências tributárias referem-se à instituição de tributos, e não 

correspondem à totalidade da competência legislativa em matéria tributária. 

 

Outrossim, dispõe o artigo 146, I, II e III, caber à lei complementar da União dispor, 

ainda, sobre resolução de conflitos de competência em matéria tributária, regulando as 

limitações constitucionais ao poder de tributar e também dispondo sobre normas gerais 

em matéria de legislação tributária. 

 

Desta forma, a União, além de poder instituir os tributos de sua competência, dispor 

sobre conflitos de competência, regulamentar as limitações constitucionais ao poder de 

tributar, deve também editar as normas gerais em matéria de direito tributário. 

 

2. 1. 2   Competência Concorrente e Norma Geral Tributária  

 

A competência legislativa concorrente entre os entes da Federação, é regulada pelo 

artigo 24, da Constituição Federal, onde todos as pessoas políticas podem legislar 

concorrentemente no direito tributário. 
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Além do mais, segundo o Direito Tributário, as competências privativas (artigos 145, I, 

149, 153, 155 e 156, respectivamente), comum (145, II, e III) e residual (artigo 154, I) e 

extraordinária (artigo 148 e 154, II), referem-se à instituição de tributos.  

 

Neste sentido, a lei complementar, por seu turno, estabelece normas gerais, que tratam 

dos aspectos materiais do art. 146, I e II. Como as leis federais, estaduais, distritais e 

municipais que instituam tributos deverão obedecer às normas gerais, contidas em lei 

complementar da União, cujas leis sempre estarão subordinadas a essa lei 

complementar, o que denota uma clara existência de hierarquia entre elas. 

 

2. 1. 3  Lei Complementar e lei ordinária-hierarquia 

 

A posição adotada pelo STF, bem assim, de parte da doutrina então vigente, não 

reconhece a hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Haveria tão-somente 

distinção das competências especificadas pela Constituição. 

 

Neste ínterim, hipoteticamente, uma lei ordinária, estando em conflito com uma lei 

complementar, estaria a primeira versando sobre uma matéria que deveria ser tratada 

pela segunda (a lei ordinária seria inconstitucional); o mesmo, em outra hipótese, 

poderia estar a lei complementar tratando sobre matéria que deveria ser objeto de lei 

ordinária, neste caso o valor material da lei complementar, seria de lei ordinária (como é 

o caso de alei complementar nº. 70/1991, que instituiu a COFINS, segundo 

entendimento do STF), e, neste último caso, a conclusão sobre qual das leis 

complementar e ordinária estaria vigendo, dependeria apenas de saber qual seria a 

posterior, “a lei posterior revoga a anterior”. 

   

Outros doutrinadores, no entanto, entendem que na verdade, há hierarquia. Neste caso, a 

lei complementar, independente de precisão constitucional das competências, seria 

superior à ordinária. Esta última hipótese, no entanto, é equivocada, já porque haveria 
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uma notória possibilidade de o Congresso Nacional, por meio de decisão política, emitir 

uma lei complementar que versasse sobre qualquer assunto que obviamente fosse de 

competência da União, restringindo, desta forma, a possibilidade de o Congresso 

Nacional, futuramente, alterar a matéria por lei ordinária. 

   

Outrossim, neste caso, haveria uma limitação completamente casuística da competência 

futura do próprio Congresso Nacional e, além do mais, da própria representatividade do 

referido Congresso. 

 

Neste sentido, uma decisão política, de tratar sobre certa matéria por meio de lei 

complementar, estaria, por certo, modificando a Lei Maior, ao criar um marco  

temporal, a partir do qual somente se poderia tratar da matéria por lei complementar. 

Porém, essa conclusão sobre a existência de hierarquia entre lei complementar e 

ordinária, aparentemente conflita com a conclusão anterior, de que há hierarquia entre a 

lei complementar, que institui normas gerais de Direito Tributário, e a lei ordinária da 

União, e também, dos Estados e Municípios, que estabelece as normas específicas. 

Entretanto, a superioridade da lei complementar instituidora das normas gerais, não 

deriva de sua natureza formal (do puro fato de ser lei complementar), porém, de matéria 

normas gerais constitucionalmente qualificadas como superior às normas específicas. 

 

Dispõe a Lei de Introdução ao Código Civil, artigo 2º, § 2º, diz que "A lei nova, que 

estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem 

modifica a lei anterior". 

 

Isto se verifica no que diz respeito à competência concorrente, vez que, não havendo 

norma geral da União, a lei estadual, que poderia no caso ser considerada a especial, 

aplica-se ao fato. Todavia, a lei da União, aos estabelecer normas gerais, suspende as 

normas estaduais naquilo em que lhes for contrário conforme dispõe o artigo 24, § 4º. 
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O que determina a hierarquia, em âmbito do Direito Tributário, é o conteúdo da lei 

instituidora de normas gerais, e não o fato de se tratar de lei complementar. Aliás, tendo 

a União competência para instituir tributos por meio de lei ordinária, a exigência de lei 

complementar para regular as normas gerais é absolutamente necessária, sob pena de 

possibilitar que o legislador confunda interesses federais, estaduais e municipais. 

 

As diferenças entre a norma geral tributária e a genericamente prevista no art. 24 da 

Constituição são: 

 

a) a necessidade de que aquela deva ser tratada em lei complementar da União; 

 

b) a previsão expressa de algumas matérias no Sistema Tributário (artigo 146, III);  

 

c) o fato de haver competência dupla da União, estabelecendo normas gerais (por lei 

complementar) e instituindo os seus tributos (por leis ordinárias); e  

 

d) o fato de os Municípios, mesmo que possuam competência legislativa própria, 

apenas, não possuem parcela da competência concorrente em relação ao que dizem as 

normas gerais. No que tange às matérias do artigo 146, I e II, a competência legislativa 

é exclusiva da União, que, por meio de lei complementar, deve disciplinar as limitações 

constitucionais ao poder de  tributar e prever as regras para solução de conflitos de 

competência.  

2. 1. 4  Limites de competência da norma geral tributária (artigo 146, III, da 

Constituição)  

Comenta-se muito se o legislador, ao exercitar a competência tributária tem limites 

jurídicos, por isso, algumas considerações podem ser aventadas relativamente à 

limitação da competência da lei complementar que institui normas gerais: 
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Uma primeira questão é quanto à elaboração do artigo 146. Seriam tais disposições 

constitucionais taxativas ou exemplificativas? O artigo 146, relacionada, de forma 

ampla, tudo o que diz respeito à legislação tributária, muito embora, no seu inciso III, 

relacione casos especiais de normas gerais, revelando, deste modo, ao contribuinte, as 

amplas atribuições inerentes à legislação complementar, para dispor sobre normas 

gerais.  

 

Diante disto, a partir do momento que a lei complementar não fira a competência dos 

Estados e Municípios para instituir tributos, o conteúdo da norma geral pode ser amplo, 

e conter, em tese, outras matérias que não as especificadas no inciso III. 

 

Num segundo plano, poderiam tais matérias (dispostas no referido artigo) ser 

suplementadas pelas leis dos entes federativos, ou deveriam exclusivamente ser tratadas 

por lei complementar da União? Neste caso, parece ser perfeitamente plausível que a lei 

complementar permita que as normas específicas, da União, dos Estados e dos 

Municípios, a suplementem, como previsto no artigo 24 para os Estados. Assim, ao 

instituírem seus próprios tributos, a União, os Estados e os Municípios podem, nos 

termos permitidos pela norma geral, estabelecer disposições específicas em relação, por 

exemplo, a decadência, lançamento e crédito tributário. 

 

Ressalte-se que por ser o CTN anterior à Constituição, logicamente não há falar-se em 

“interpretação conforme a Constituição vigente”. 

 

No caso do CTN, publicado sob o regime da Constituição de 1946, sua recepção pela 

Constituição de 1988 ocorreu com algumas restrições, especialmente quanto às matérias 

do artigo 146, III. 

 

Matéria importante é a decadência dos impostos sujeitos ao chamado lançamento por 

homologação. 
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Dispõe o § 4º, do artigo 150, do CTN, que o prazo para homologação será de cinco 

anos, contados do fato gerador, se a lei não dispuser de modo diverso. 35 

 

A norma constitucional que proíbe “ utilizar tributo com efeito de confisco” (artigo 150, 

IV) encerra um preceito vinculante que inibe o exercício da competência tributária. O 

que estamos dizendo é que será inconstitucional a lei que imprimir à exação conotações 

confiscatória, esgotando a “riqueza tributável” dos contribuintes. Neste ínterim, a 

constituição limita o exercício da competência tributária, seja de modo direto mediante 

preceitos especificadamente endereçados à tributação, seja de modo indireto, enquanto 

disciplina outros direitos, como o de propriedade, o de não sofrer confisco, o de exercer 

atividades lícitas, o de transitar livremente pelo território nacional etc. A competência 

tributária, portanto, já nasce limitada.36 

 

A norma geral permite à lei específica alterar o seu alcance. Entretanto, não é possível 

admitir que a lei específica possa fixar um prazo qualquer para a homologação, sob 

pena de não ter valor algum a norma geral. 

 

Outros dispositivos do CTN permitem que a lei dos entes políticos estabeleçam regras 

para casos específicos, ou de maneira ampla, como a fixação dos requisitos para 

efetuação de compensação (artigo 170), transação (artigo 171), remissão (artigo 172), 

moratória (artigo 152, I e parágrafo único), ou de modo diverso do genericamente 

estabelecido, como no caso dos juros de mora (artigo 161, I), do prazo para 

homologação (artigo 154, § 4º, primeira parte), etc.… 

 

Em princípio, em todos esses casos, obedecidos os limites constitucionais e os 

estabelecidos pela norma geral, é possível que a lei ordinária, da União, dos Estados e  

________________ 

(35) Idem. p. 334 

(36) FERREIRA, P.  Comentários à constituição brasileira.  São Paulo: Saraiva, 1989. p. 417 
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dos Municípios, suplementem a norma geral para os tributos cuja competência para 

instituição seja sua. É certo que nos casos expressamente citados no artigo 146, III, 

como é o caso de crédito tributário e decadência, é obrigatório que a norma geral trate 

das matérias. 

 

Em sendo omissa a norma geral da União sobre uma matéria de direito tributário, não 

sendo as previstas no artigo 146, III, os limites para que as leis específicas de todos os 

entes políticos, não estarão determinados na norma geral, não obstante as leis 

específicas devam obedecer aos limites previstos na Carta Magna e, também, por 

analogia, a outros princípios previstos na lei complementar. 

 

2. 1. 5  A Competência plena  extraordinária dos  Estados,  no  âmbito da  

              competência concorrente 

 

Como se depreende do artigo 24, § 3º da CF/88 os Estados poderão, 

extraordinariamente, no caso de falta de norma geral da União, exercer a competência 

legislativa plena. 

 

Nota-se, neste caso, que o fato de o parágrafo 3º referir-se a competência legislativa 

plena, pressupõe-se que a repartição da competência concorrente englobaria toda a 

competência sobre as matérias citadas nos incisos. 

 

Entretanto, tal não se verifica no que diz respeito ao Direito Tributário, vez que há 

competências específicas que pertencem a cada ente federativo (competências privativa, 

comum, residual e extraordinária, fixadas pelo Sistema Tributário).  

 

Impossível seria, neste sentido, que algum Estado federado pudesse exercer a 

competência plena sobre direito tributário na hipótese de faltar a norma geral. 
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Interessante a análise de jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal (RE 

236.931-SP), que considerou constitucional a exigência do IPVA pelos Estados, mesmo 

não havendo norma geral (lei complementar da União) definindo a hipótese de 

incidência, contribuintes e bases de cálculo do imposto. 

 

Baseou-se a decisão da 1ª Turma em precedente de agravo de instrumento de 1997 

(167.777- SP), da 2ª Turma. Ambos os casos foram decididos à unanimidade. 

 

A ementa do acórdão (AGRAG-167.777 / SP) é a seguinte: "IMPOSTO SOBRE 

PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. DISCIPLINA. Mostra-se 

constitucional a disciplina do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores 

mediante norma local. Deixando a União de editar normas gerais, exerce a unidade da 

federação a competência legislativa plena - § 3º do artigo 24, do corpo permanente da 

Carta de 1988 -, sendo que, com a entrada em vigor do sistema tributário nacional, 

abriu-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a via da edição de 

leis necessárias à respectiva aplicação - § 3º do artigo 34 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Carta de 1988." 

 

O entendimento do STF é de que para todos os casos do artigo 146, III, caberia a 

aplicação da disposição do artigo 24, § 3º. Da CF/88. 

 

O artigo 146, III, expressamente atribuiu a lei complementar a competência para tratar 

de normas gerais, e a especificação das matérias ali contidas, tem um caráter qualitativo 

de exclusividade, pois, obriga o legislador a tratar delas na edição da lei complementar. 

 

Vale dizer, a disposição do artigo 24, § 3º, da CF/88 não pode aplicar-se aos casos 

especificamente enumerados no artigo 146, III. 
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Desta forma, a União não pode legislar primitivamente sobre as matérias do artigo 146 

por meio de lei ordinária. Do mesmo modo, não podem os Estados. 

 

2. 2   CARACTERÍSTICAS DAS COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS 

 

PRIVATIVIDADE - exclusividade da pessoa política para a qual foi outorgada a  

competência.  O artigo 154, do texto fundamental permite  o alargamento da 

competência impositiva da União, permitindo-lhe a implementação de novos tributos 

por lei complementar, ou ainda impostos extraordinários, em caso de guerra e sua 

iminência. É o que chamamos de competência residual.37 

 

Embora  previsto tal alargamento da competência impositiva, deve-se  considerar que,  

o sistema de compensação de finanças estabelecido em 1988, a União perdeu sensíveis 

verbas em benefício dos Estados e Municípios, uma vez que a União possui apenas sete 

impostos dos nove que antes possuía. Repassa ainda parcela considerável aos entes 

federativos:  totalidade  do IOF, cinqüenta por cento do ITR, quarenta e sete por cento 

do IR e IPI etc. 

 

A diminuição da competência  tributária da União resultou do entendimento de que 

devem ser fortalecidos financeiramente os Estados e Municípios, determinando uma 

descentralização, bem como para não se atribuir à União muitas finalidades e 

desperdícios em seus gastos. 

 

Para os contribuintes, as coisas apenas pioraram, adverte  CANTO, (1988. p. 307)  

                                             

___________________ 

 (37) SANTOS, F. R. .  Apostilas de introdução ao direito . São Paulo: Hemero, v.1, p. 136                                        
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                                                "O contribuinte é sempre o mesmo, sejam é o mesmo,  

sejam  as exações federais, estaduais ou 

municipais, sejam elas impostos,  taxas ou 

contribuições. Eu volto a dizer, não sou contra a 

descentralização, mas acho que se partiu de um  

pressuposto  não necessariamente correto. O 

pressuposto de que a União é o único ente público 

desperdiçador. Não é assim; todos são 

desperdiçadores no Brasil. E, depois , partiu-se de 

um segundo pressuposto, que é rigorosamente 

político, o de  que os Estados e Municípios  

dependem muito do governo  central para a 

realização da sua receita. Já foi pior, e não é tanto 

assim, porque existem mecanismos de 

automatização da entrega aos Estados e 

Municípios dos recursos federais que a eles se 

destinam. Haverá abusos, eu acredito 

tranqüilamente que haja. Mas a solução é punir os 

responsáveis". 

 

Em resumo, há dois mecanismos de novas tributações: a competência residual e os 

impostos extraordinários. 

 

O imposto extraordinário por motivo de guerra ou sua iminência. Já a competência 

residual foi utilizada apenas para a criação do Finsocial. 

 

INALTERABILIDADE 

A Constituição Federal atribuiu competência tributária, por exemplo, aos Estados-

membros para instituir impostos sobre "causa mortis" (art. 155, I, CF), e, à União para 

instituir impostos sobre importação de produtos, (art. 153, I). É fato inconteste que a 

alteração de competência só será admissível por meio de Emenda Constitucional, não se 
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permitindo assim que o princípio da Federação seja abalado por modificações advindas 

da vontade do legislador infraconstitucional. 

INDELEGABILIDADE E IRRENUNCIABILIDADE 

Com efeito, o art. 7º do CTN dispõe que a competência tributária é indelegável, o que, 

não obstante, inviabiliza a delegação de uma pessoa jurídica de direito público a outra, 

mediante convênio, as funções de arrecadar, fiscalizar, executar leis, serviços. A 

referida delegação compreende as garantias e os privilégios processuais (art. 7º, § 1º, do 

CTN), podendo ser revogada, a qualquer tempo, por ato unilateral de quem a delegou, 

porquanto é sempre em caráter precário. 

A irrenunciabilidade, ao contrário, estabelece que ente político detentor da competência 

tributária não poderá renunciar a ela, no todo ou em parte. 

INCADUCABILIDADE 

Com efeito, a distribuição de competências insculpida na Constituição da República em 

momento algum fez menção, ainda que implicitamente, a um lapso temporal para o 

exercício da competência tributária conferida a um ente político. In casu, a doutrina de 

forma sucinta e clara tem reverberado o entendimento consoante o art. 8º do CTN. 

FACULTATIVIDADE 

A facultatividade do exercício da competência é um dos pressupostos da competência 

tributária, pela falta de seu exercício, que não lhe afasta o direito assegurado pela 

Constituição, sobretudo porque não estabeleceu qualquer espécie de perda em razão de 

mera inércia legislativa. Assim, o fato de a União não ter instituído o Imposto sobre 

Grandes Fortunas não lhe retira a faculdade de exercer a sua competência para tal, em 

qualquer oportunidade. 

      FISCALIDADE   

Quando os objetivos ou a estrutura de criação do tributo forem                             

exclusivamente para atender o abastecimento dos cofres públicos, sem                             

levar em conta interesses sociais, políticos ou econômicos. 

 EXTRAFISCALIDADE 

        Quando  os objetivos são alheios aos meramente arrecadatórios, ou seja, quando se 

pretende prestigiar  situações sociais, política  e  economicamente valiosas. 
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     PARAFISCALIDADE    

     Quando a lei tributária nomeia sujeito ativo diverso da pessoa que a expediu, 

atribuindo-lhe a disponibilidade de recursos auferidos, para o implemento dos seus 

objetivos peculiares. Todas as espécies tributárias podem ser  objeto de parafiscalidade. 

Ex.: contribuição previdenciária que assume o papel de imposto para o empregador e de 

taxa para o empregado. Quando não utilizar os recursos arrecadados e os repassar aos 

cofres públicos, será pessoa auxiliar e não caso de parafiscalidade. 

 

2. 3   A DISTRIBUIÇÃO DAS COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS 

 

Na Carta Magna de 1988, no preciso artigo 145, compete a União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios instituir tributos que aparecem como gênero e, como espécies, 

estão os impostos, as taxas, e as contribuições de melhoria. 

 

Por isso, a Constituição também estabeleceu critérios para  a distribuição de suas 

competências tributárias.38 

 

Deve-se entender que, em razão do princípio Federativo adotado pelo Brasil, denota-se 

uma carga de autonomia aos entes políticos, exigindo uma distribuição, repartição ou 

mesmo discriminação de competências tributárias. 

 

Isso, a propósito, vem explícito no artigo 145 da Constituição Federal, quando estatui 

que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir tributos. 

 

Por evidente, tal competência há de ser distribuída e delimitada, sob pena de instaurar- 

__________________ 

(38) SABBAG, M. M.  Competência tributária. São Paulo, jun. 1996, v. 728, p. 684. 
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se o caos tributário, administrativo e jurídico no país. Nesse sentido, a Constituição 

Federal em seus artigos 153, 155 e 156, sob as epígrafes "Dos impostos da União", 

"Dos impostos dos Estados e do Distrito Federal" e "Dos impostos dos 

Municípios", estabeleceu a competência desses entes políticos. Há de se atentar, ainda, 

para a competência residual da União, em observância ao artigo 154 da Carta 

Constitucional. 

 

Neste sentido, deduz-se que a repartição de competências tributárias decorre: 

 

                                               "da própria estrutura 

do Estado Federado e, para que tenha condições de 

plena eficácia, deve ser rígida e exaustiva, 

objetivando prevenir os conflitos e invasões de uma 

pessoa política por outra".39 

 

Na verdade:  

                                              

                                                 "a distribuição de competência tributária, ou seja, a 

divisão das áreas dentro das quais a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios podem 

criar e cobrar tributos, é taxativa, isto é, não 

admite qualquer invasão de uns pelos outros."40 

 

 

_______________ 

(39) DECOMAIN, P. R.. Anotações ao código tributário nacional. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 44. 

(40) ICHIHARA, Y. Direito tributário. 6. ed. São Paulo: Atlas, 1994, p. 32. 
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2. 3. 1  Espécies de competência tributária 

 

A doutrina não é harmônica quanto ao número de espécies de competência tributária. 

De qualquer sorte, no âmbito da repartição de competências, corolário do princípio 

Federativo, menciona-se as seguintes: 

 

Competência cumulativa ou comum, inserta no artigo 145, II e III, da Constituição da 

República, é aquela atribuída a uma ou mais entidades políticas, como por exemplo a 

que: 

"possibilita a cobrança das ‘taxas’ e ‘contribuição 

de melhorias’ pela União, Estados Distrito Federal 

e Municípios, evidentemente dentro das respectivas 

competências de atuação."41 

 

A competência privativa ou exclusiva é a atribuída específica e exclusivamente a um 

ente político, ou seja:  

 

 

                                                 "ocorre quando 

apenas uma pessoa política pode tributar 

determinado fato, excluindo-se a competência dos 

demais entes (ex.: IPI)."42 

 

Isso equivale dizer que: 

___________________ 

(41) SABBAG, M. M. op. cit. (acima 37) p.683 

(42) ROSA JUNIOR, L. E. F. da. Manual de direito financeiro & direito tributário. 14. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 259. 
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                                              "também é excludente, 

uma vez que constitui uma obrigação negativa para 

as outras entidades, que não podem invadir aquela 

área própria e privativa do ente político 

beneficiado."43 

Competência residual é o poder de instituir outros tributos não previstos na 

Constituição Federal, em seus artigos 153, 154 e 155. No Brasil, somente a União detém 

a competência residual, nos termos do art. 154. 

Competência legislativa plena é o poder de legislar sobre todos os aspectos do tributo, 

tais como fato gerador, base de cálculo, alíquota, contribuintes etc., consoante disposto 

no artigo 6º do Código Tributário Nacional – CTN, observando-se as normas gerais de 

direito tributário. Isso quer dizer que: 

                                                 "no que se refere à 

competência federal, o legislador federal sofre as 

restrições previstas na Constituição Federal e na 

Lei Complementar (CTN); o legislador estadual, 

além das normas referidas para a União, sofre as 

restrições da Constituição Estadual; e o legislador 

municipal, além das normas referidas para a 

União e os Estados-membros, sofre restrições 

previstas na Lei Orgânica dos Municípios."44  

Competência legislativa supletiva ou suplementar é a atribuída aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios para, nas suas respectivas esferas, editarem normas 

complementares, nos termos do artigo 24, § 2º, da Constituição Federal. 

 

Competência concorrente é a competência atribuída pela Constituição Federal aos três 

níveis de governo, para legislar sobre direito tributário, consoante a dicção do artigo 24. 

________________ 

(43) ICHIHARA, Y. op. cit. (acima 39) p. 90. 

(44) CASSONE, V.. Direito Tributário. 13. ed.. São Paulo: Atlas, 2001. p. 205/206 
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Como se pôde observar, é a Constituição Federal quem atribui competência em matéria 

tributária, que, sintetizando o pacto federativo, traça os contornos gerais do Estado nas 

suas três esferas de poder. Como expressão pura desse pacto, ela distribui as 

competências tributárias entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

formando, juntamente com os princípios e as normas de direito tributário, o Sistema 

Tributário Nacional. 

 

A  Distribuição das Competências e a Repartição das Receitas de Impostos estão abaixo, 

consoante  especificações a saber: 

 

QUADROS SOBRE A REPARTIÇÃO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS 45 

 

Quadro I Impostos – competência para instituição 

União Estados e Distrito Federal Municípios 

1 – II 

2 – IE 

3 – IR 

4 – IPI 

5 – IOF 

6 – ITR 

7 – GF 

8 – Irresiduais 

ITBI-cm/d 

ICMS 

IPVA 

IPTU 

ITIV 

ISS 

 

_______________ 

(45) GOMES,L. S. Dicionário econômico e financeiro. Rio de Janeiro, 1962, p. 196 
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Quadro 2 Repartição das receitas tributárias 

Estados e DF: 

- 100% do IR que E-DF retêm na fonte sobre rendimentos pagos 

- 20% dos impostos residuais que a União restituir 

- 10% do IPI (proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos 

industrializados), sendo que 2,5% (25% dos 10%) os Estados entregarão aos Municípios 

- 30% do IOF sobre ouro / ativo financeiro, conforme a origem 

Ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal 

- 21,5% do IR 

- 21,5% do IPI 

Municípios 

- 100% do IR que os Municípios retêm na fonte sobre rendimentos pagos 

- 50% do ITR arrecadado dos imóveis do Município 

- 50% do IPVA licenciado no território do Município 

- 25% do ICMS, sendo creditado como segue: 

- ¾, no mínimo, na proporção do valor adicionado (a ser definido por LC) nas operações 

realizadas no território do Município; 

- até ¼, de acordo com o que dispuser a lei estadual ou, no caso dos Territórios, lei federal 

- 2,5% (25% de 10%) do IPI que os Estados recebem da União e entregam aos 

Municípios 

 

Ao Fundo de Participação dos Municípios: 

- 22,5% do IR 

- 22,5% do IPI 

- 70% do IOF sobre ouro / ativo financeiro para o Município de origem 

Para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, 
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Nordeste e Centro-Oeste – 3% do IR e 3% do IPI 

 

A Comissão de Reforma tributária de 1965, ao elaborar o antiprojeto de que resultou a 

EC 18/65, objetivou a criação de um sistema tributário uno e nacional, em que se 

consideram julgados os sistemas individuais de cada nível de governo, como partes 

integrantes de um todo. Por isso, a grande importância da lei complementar para 

elaborar as normas gerais de direito tributário, definindo os tributos e suas espécies, 

bem assim a relação dos impostos nominados pela Constituição Federal de 1988, a 

definição dos fatos geradores, base de cálculo e contribuinte. 

 

Tendo em vista a estrutura do sistema federativo, a Constituição Federal estatui a 

distribuição da competência tributária pelos demais entes políticos, de forma a permitir 

à União, aos Estados e aos Municípios a plena realização de seus objetivos, com a 

possibilidade da arrecadação de impostos, como a fonte precípua de sua receita. 

 

2. 4  COMPETÊNCIA RESIDUAL 

 

A competência para a instituição de impostos não previstos de forma expressa na lei 

maior chama-se residual. 

 

Mediante lei complementar, a União pode instituir impostos não previstos na esfera de 

competência de qualquer dos entes políticos, desde que não cumulativos o IPMF, por 

exemplo, não  constava do rol de impostos previstos expressamente pela CF, embora 

sua não-cumulatividade seja questionável e que não tenha fato gerador ou base  de 

cálculo próprios dos impostos já discriminados. 

 

A União pode ainda valer-se de materialidade que tenha indicadas e autorizadas pelo 

texto constitucional para instituir impostos extraordinários, cumulativos ou não, em caso 

de guerra externa ou na sua iminência. Sendo que nesta segunda hipótese, não se exige 

lei complementar. 
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 Somente  a União tem impostos privativos, já que extraordinariamente ela exercita a 

competência dos  Estados-Membros, do Distrito Federal e dos Municípios.  

 

No entanto, a União não pode valer-se de sua competência para instituir impostos de 

competências  das demais pessoas políticas de direito público interno, sob pena de  

violação ao Princípio Federativo. 

 

De qualquer sorte, as limitações impostas ao exercício da competência residual pela 

União configuram-se : 

 

                                                 "requisitos de técnica jurídica, e não  interferem  no 

tamanho da competência residual, mas sim no modo de 

utilizá-la.46 

Regra geral, quem detém a chamada competência  legislativa residual são os Estados-

Membros, nos termos do art. 25, § 1º, da Constituição Federal. Com isso, dentro de sua 

esfera de competência, os Estados-Membros podem dispor, residual ou supletivamente, 

sobre matéria em relação à qual não exista  Lei Federal ou, em existindo,  admita-se a 

legislação supletiva. 

 

 Quando à instituição de impostos, porém, a competência residual é da União e não dos 

Estados-Membros (artigo 154, I da Constituição Federal). 

 

 

____________________ 

(46) MARTINS, op. cit (acima 51) p.138 
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2. 5   REFLEXÕES 

 

Qual o entendimento da Competência Tributária  e como  ela é disciplinada ? 

 

A Competência tributária é o poder que a Constituição Federal outorga  a União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, objetivando instituir, modificar e revogar 

tributos, descrevendo legislativamente, sua hipótese de incidência,  o sujeito passivo, 

sua base de cálculo e sua alíquota. É regulada através de Lei Complementar, que 

delimita o poder de cada ente político e estabelece normas capazes de definir  suas 

espécies,  fatos geradores,  bases de cálculos e contribuintes. E por  fim,   estabelecendo 

a obrigação,  o lançamento, o crédito, a prescrição  e a decadência tributária com a 

finalidade de evitar a usurpação de competência tributária entre os  referidos entes 

políticos. 

 

Como se explica os conflitos ou esbulhos de competência entre as pessoas políticas?  

 

Um caso típico de conflito ocorre quando há a BITRIBUTAÇÃO,   ou seja  a  dupla 

tributação de pessoas políticas distintas,  originado por duas normas instituídas pelos 

poderes legislativos de cada ente, incidindo o mesmo fato jurídico,  penalizando ou 

onerando,  o mesmo contribuinte. Exemplo: IPTU e ITR  lançamento de tributo sobre 

propriedade localizada na zona rural  incidindo o ITR  e o IPTU. 

 

Outro caso ocorre  com o BIS IN IDEM, cuja bitributação existe,  pelo fato de  uma só 

pessoa política exigir tributo mais de uma vez,  de contribuinte, em razão da mesma 

causa, mas pela incidência de duas normas legais distintas. Exemplo: ICMS. Operações 

de fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos 

similares. Incidência sobre o total da operação. Quando cobra o ICMS sobre as vendas 

totais e cobra ainda o ICMS sobre o fornecimento da energia que fez presente integrante 

desse custo.   
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Como se opera a Competência Residual ? 

 

Está previsto na Constituição Federal que a União mediante Lei Complementar  (Artigo 

154)  tem o poder de instituir outros tributos  além dos previstos no artigo 153, desde 

quando sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios 

dos discriminados neste artigo. Existe ainda, a previsão no inciso II  do artigo 154 CF, 

em que  a União, na  iminência ou em caso de guerra externa poderá instituir  impostos 

extraordinários, compreendidos  ou não  em sua competência  tributária. 
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CAPITULO III 

 

 

3. LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR 

 

As limitações ao poder de tributar, constituem-se de regras básicas do direito Tributário, 

objetivando a proteção e garantia do contribuinte contra o poder de tributar do Estado.. 

 

As limitações ao poder de tributar, estão previstas nas Disposições Gerais do CTN nos 

precisos artigos 9 a 11, respectivamente, que consistem em princípios e normas 

jurídicas, lastreadas nas vedações constitucionais, que tem como objetivo a garantia do 

cidadão contra o abuso do poder de tributar do Estado, e na Carta Magna previstos nos 

artigos 150 a 152, como se depreende abaixo: 

 

3. 1  LIMITAÇÕES DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA 

 

Artigos 150 a 152 (limitações do poder de tributar) da Constituição Federal de 1988. 

 

CTN -  Código Tributário Nacional 

Seção I 

Disposições Gerais 

 

Art.9º - É vedado a União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios: 
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...Vide art. 150 (o que é vedado à União) da 

Constituição Federal de 1988. 

I – instituir ou majorar tributos sem que a lei o 

estabeleça, ressaltando, quanto à majoração, o 

disposto nos arts. 21, 26 e 65; 

... Vide art. 150, I (exigência e aumento de tributo), 

da Constituição Federal de 1988. 

II – cobrar impostos sobre o patrimônio e a renda 

com base em lei posterior à data inicial do 

exercício financeiro a que corresponda; 

...Vide art. 150, III (cobrança de tributos), da 

Constituição Federal de 1988. 

III – estabelecer limitações ao trafego, no território 

nacional, de pessoas ou mercadorias, por meio de 

tributos interestaduais ou intermunicipais; 

... Vide art. 150.V (limitações ao trafego de pessoas 

ou bens, por meio de tributos), da Constituição 

Federal de 1988. 

                                                        IV – cobrar 

impostos sobre: 

a) o patrimônio, a renda ou os serviços uns 

dos outros; 

b)  templos de qualquer culto; 

c) o patrimônio, a renda os serviços dos 

partidos políticos, inclusive suas fundações, as 

entidades sindicais dos trabalhadores, das 

instituições de educação e a assistência social, sem 

fins lucrativos, observados os requisitos fixados na 

seção II deste Capitulo; 
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d) papel destinado exclusivamente à 

impressão de jornais, periódicos e livros. 

 

...Vide art. 150. VI, d (instituição de impostos), da 

Constituição Federal de 1988. 

 

                                                       §1º O disposto no inciso IV não exclui a atribuição, 

por lei, às entidades nele referidas, da condição de 

responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na 

fonte, e não as dispensa de prática de atos, 

previstos em lei, assecuratórios do cumprimento de 

obrigações tributárias por terceiros. 

 

                                                        Vide art. 12, 13, parágrafo único, e 14, § 1º, do 

Código Tributário Nacional e lei 9.430 / 96, art. 32, 

§ 1º, sobre a suspensão da imunidade tributária de 

entidade beneficiária, em decorrência da 

inobservância do disposto neste parágrafo. 

 

                                                        §2º O disposto na alínea a do inciso IV aplica-se, 

exclusivamente, aos serviços próprios das pessoas 

jurídicas de direito público a que se refere este 

artigo, e inerentes aos seus objetivos. 

 

                                                        ...Vide art. 12 do CTN. 

 

                                                        Art. 10. É vedado a União instituir tributos que não 

seja uniforme em todo o território nacional, ou que 
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importe distinção ou preferência em favor de 

determinado Estado ou Município. 

 

                                                        ...Vide art. 151, I (o que é vedado à União), da 

Constituição Federal de 1988. 

 

                                                       Art. 11. É vedado ao Estado, ao Distrito Federal e 

aos Municípios estabelecer diferença tributária 

entre bens de qualquer natureza, em razão da sua 

procedência ou do seu destino. 

 

                                                        ...Vide Súmula 591 do STF 

 

                                                       ...Vide art. 152 (o que é vedado aos estados, Distrito 

Federal e Municípios0 da Constituição Federal de 

1988. CTN (2000, p.96) 

 

Assim comenta FERREIRA FILHO (1997, p. 56) : 

 

                                          “A Constituição limita a 

competência tributária da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, impondo-lhes 

algumas proibições de ordem geral”. 

 

Neste sentido, as limitações constitucionais ao poder de tributar, decorrem: 

 

a) do modelo exaustivo e do perfil da Constituição vigente, que foi objeto de 

comentários no Capitulo I, item 1.1; 
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b) dos princípios constitucionais e dos direitos e garantias fundamentais, que serão 

objeto de estudo neste Capítulo, item 3.2; 

 

c) das imunidades e das proibições constitucionais, que serão objeto de comentários, 

também, neste Capítulo, nos itnes 3.3, 3.4 e 3.5; e 

 

d) das restrições decorrentes de regras impostas para o exercício da competência 

tributária. 

 

Neste sentido, na lição de FERREIRA (1990, p. 315) 

 

                                                      “Só a lei pode 

instituir ou aumentar impostos (art. 150,I). A 

criação e aumento de tributo sempre presume lei. 

                                            Mas qual o sentido e 

alcance da palavra ‘lei’ no texto constitucional do 

art.150, I? É somente uma espécie de ato 

normativo, a saber, a lei ordinária? Ou 

compreende  e alcança todos os atos primários de 

caráter geral, isto é, um gênero e não uma espécie, 

ou seja, um gênero que abraça a lei ordinária, a lei 

delegada e a medida provisória? 

                                                        A lei no sentido do art. 150,I da Constituição 

Federal de 1988 é a lei como ato do Poder 

Legislativo com a sanção do Presidente da 

República, ou a superação de tal sanção. A criação 

ou majoração de tributos só pode ser efetivada pelo 

processo de lei ordinária previsto no art. 59, III, 

regulado pelos arts. 64 e seguintes do Texto 
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Magno, ou em casos especiais pela lei 

complementar. Destarte, nenhum tributo pode ser 

criado por medida provisória prevista no art. 62”. 

 

Comenta, ainda, MARTINS (1990, p. 145-146), acerca da possibilidade de imposição 

tributária por medida provisória: 

 

                                          “Posiciono-me pela 

afirmativa, embora eminentes mestres assumam 

postura diversa, entre eles o constitucionalista e 

constituinte Michel Temer. No passado idêntico 

problema foi colocado, se poderia ou não decreto –

lei veicular imposição tributária, tendo o Supremo 

Tribunal Federal decidido pela afirmativa. Desta 

forma, por lei no texto pretérito havia de se 

entender compreendido também o decreto-lei. 

                                            No texto pretérito o 

problema se postava em face de o decreto-lei ser 

confirmado pelo poder legislativo através de 

decreto legislativo e não de lei. 

                                            No texto atual parece-

me difícil defender a tese já afastada pela Suprema 

Corte. O art. 62 da Constituição Federal determina 

que a medida provisória seja transformada em lei, 

e , não sendo aprovada ou examinada nos trinta 

dias subseqüentes, perderá sua eficácia ex  tunc. 

                                            Parece-me, pois, mais 

difícil tal postura na atual que na lei suprema 

anterior.  

                                             Por isso, medida 

provisória pode instituir tributos”. 
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O entendimento jurisprudencial, acerca do tema, é também elucidativo. Senão vejamos:  

 

                                           “EMENTA: Tributário. 

Prazo para reconhecimento de tributo. Redução 

através de portaria. Impossibilidade. 

                                             Somente a lei pode 

instituir impostos, definir o fato gerador e 

estabelecer prazos de pagamentos. 

A Portaria 266/88, de hierarquia inferior, não 

poderia alterar dispositivo legal, em prejuijzo de 

contribuinte”. (STJ. Resp. 21845/RJ. Rel.: Min. 

Hélio Mosimann, 2ª Turma. Decisão: 30/11/94. DJ 1 

de 19/12/94, p. p. 35.297.) 

                                            EMENTA: Tributário. 

IPVA. Base de cálculo. Majoração.                             

De acordo com o princípio da reserva legal, a                             

majoração da base de cálculo do IPVA depende                             

de lei. 

                                             Ilegítimo o aumento do 

valor venal do veículo, mediante resolução, em 

montante superior aos índices de correção 

monetária”. (STJ. ROMS 3733/RO. Rel.: Min. 

Américo luz. 2ª Turma. Decisão: 15/03/95. DJ 1 de 

10/04/95, p. 9.261.) 

                                            EMENTA: Tributário. 

Elevação de alíquota do Imposto de Importação. 

Dispensa de lei. 

                                            I – Ao Poder executivo é 

facultado alterar as alíquotas do Imposto de 
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Importação, mediante decreto, para vigorar no 

próprio exercício financeiro, desde que observados 

os limites fixados em lei. 

                                           II – Tendo o Presidente 

da República delegado  ao Ministro da Fazenda 

competência para fazê-lo, a Portaria 938/91, que 

alterou as alíquotas do Imposto de Importação, 

dentro dos referidos limites, não é legal. 

                                            III – Recurso não 

provido”. (TRF – 2ª Região. MAS 92.02.15828-

2/ES. Rel. Juiz Clélio Erthal. 1ª Turma. Decisão: 

26/04/93. DJ 2 de 03/06/93, p. 21.191.) 

 

No que se refere ao artigo 150, II, da Constituição, (Instituir tratamento desigual entre 

contribuintes que se encontrem em situação equivalente, ...), os Tribunais têm o 

seguinte entendimento: 

 

Hugo de Brito Machado preleciona: O princípio da igualdade é a projeção, nas áreas 

tributárias, do princípio geral da isonomia jurídica, ou o princípio pelo qual todos são 

iguais perante a lei. Apresentam-se aqui como garantia de tratamento uniforme, pela 

entidade tributante, de quantos se encontrarem  em condições iguais. Como 

manifestação desse princípio temos em nossa Constituição, a regra da uniformidade dos 

tributos federais em todo o território nacional.  

 

Os tribunais têm o seguinte entendimento:    

                                         

                                           “EMENTA: Tributário. 

IOF. DL 2.434/88. Em cargos de declaração. O 

princípio isonômico inscrito no art. 150, II, da 

Constituição Federal pressupõe tratamento igual 
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para a situação igual, o que, no caso, não ocorre. 

Rejeição dos embargos”. (TRF – 1ª Região. 

EDREO 89.01.01633-8/AM. Rel.: Juiz Leite 

Soares. 4ª Turma. Decisão: 23/05/90. DJ 2 de 

11.06/90, p. 12.478.) 

 

                                          “EMENTA: Comercial. 

Tributário. Imposto de Renda. Microempresa. 

Empresa de representação comercial. Leis 7.256, 

de 27/11/84 e 7.713 de 22/12/88. 

                                            I – O estudo dos 

trabalhos preparatórios da Lei 7. 713/88 leva à 

conclusão de que a isenção do Imposto de Renda 

de que trata o art. 11, item I, da Lei 7.256/84, 

abrange as empresas que prestam serviços de 

representação comercial. 

 

                                            II – Remessa 

improvida”. (TRF – 1ª Região. REO 91.01.16573-

9/MG. Rel.: Juiz Tourinho Neto. 3ª Turma. 

Decisão: 10/08/92. DJ 2 de 20/08/92, p. 24.850). 

 

Em referência ao artigo 150, III, da Constituição (cobrar tributos em relação a fatos 

geradores ocorridos antes do início da vigência...). 

 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho, assim comenta:   

 

“Tem-se aqui uma projeção do princípio da 

irretroatividade, que é essencial para a segurança 

industrial. Decorre do texto em exame que a lei 
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instituidora do tributo não pode colher senão fato 

gerador posterior à sua vigência”  47 

 

A posição jurisprudencial está assim:  

                              

                                                “EMENTA: 

Constitucional e Tributário. Atualização 

monetária. Tributos. Exercício financeiro de 1992. 

Aplicação da Ufir. Lei 8.383/91. Inocorrência de 

ofensa a princípios constitucionais. 

                                                 I – Não há ofensa 

aos princípios constitucionais da irretroatividade e 

da anterioridade da lei tributária. A Lei 8.393/91, 

de 30/12/91, foi publicada no DOU de 31/12/91, 

mesma data em que circulou e a partir de quando 

ficou disponível para comercialização na seção de 

vendas do órgão. 

II – A conversão da Ufir foi determinada a partir 

de 1º de janeiro de 1992, após apurado o quantum 

devido  e previamente atualizado, não retroagindo 

à ocorrência do foto gerador, quer para estabelecer 

 

 

 

 

 

________________ 

(47) A CONSTITUIÇÃO na visão dos tribunais. op. cit p. v.2, p. 1037 
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tributo inexistente, quer para aumentar o quantum 

devido. 

                                                 III – A aplicação do 

art. 79 e parágrafo único da lei 8.393/91, incide 

após o resultado do balanço, não alterou a base de 

cálculo apurada.” (TRF – 4ª Região. MAS 

95.04.13702/PR. Rel.: Juiza Tânia Terezinha 

Cardoso Escobar. 2ª Turma. Decisão: 19/10/95. 

DJ 2 de 08/11/95, p. 76. 720). 

 

Com relação ao disposto no art. 150, III, ‘b’, da Constituição, (cobrar tributos no mesmo 

exercício financeiro...), o entendimento jurisprudencial manifesta-se no seguinte 

sentido: 

 

                                                       “EMENTA: A 

ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de 

liminar. 

                                                        Quando uma 

medida provisória é convertida em lei, a argüição 

de inconstitucionalidade deve atacar esta e não 

aquela. Essa regra, porém, não se aplica a casos 

em que a inconstitucionalidade que se alega  com 

relação à medida provisória, diz respeito 

exclusivamente a ela (o de ser, ou não, cabível 

medida provisória para instituir ou aumentar 

impostos), refletindo-se sobre a lei de conversão no 

tocante à sua vigência para  efeito da observância 

do princípio constitucional da anterioridade. 

                                                         Inocorrência em 

exame compatível com pedido de liminar de 
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relevância jurídica dos fundamentos que se baseia 

a argüição de inconstitucionalidade. 

                                                        Prevalência do periculum in mora em favor da 

Fazenda, máxima quando é discutível a relevância 

jurídica da argüição. 

                                                         Pedido de liminar indeferido.” (STF.ADIMC 

1005/DF. Rel. Min. Moreira Alves. Tribunal Pleno. 

Decisão: 11/11/94. Em. de Jurisp., v. 1787-02, p. 

293. DJ 1 de 19/05/95, p. 13.991.) 

                                                       “EMENTA: Tributário e Constitucional.  IPMF. 

Princípio da anterioridade. Emenda Constitucional 

03/93. Lei Complementar 77/93. 

                                                        I – O Supremo Tribunal Federal, julgando a ADIn 

939-7/DF, em 15/12/93, relativa ao IPMF, 

declarou a inconstitucionalidade de sua cobrança 

no exercício financeiro de 1993, em que instituído, 

por ofensa ao princípio constitucional da 

anterioridade. 

                                                        II – A declaração atingiu os dispositivos da EC 

03/93 e da Lei Complementar 77, de 13/07/93, que 

permitiam a cobrança imediata. Improvimento da 

remessa.” (TRF – 1º Região. REO 95.01.06126-

6/GO. Rel.: Juiz Olindo Menezes. 3ª Turma. 

Decisão: 07/08/95. DJ 2 de 14/09/95, p. 61.304). 

 

Quanto à vedação do confisco, prevista no art. 150, IV, da Constituição.  

 

Leciona Manoel Gonçalves Filho: 
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 “Em sentido estrito, há confisco sempre que o 

proprietário de um bem o perde, em beneficio do 

Poder Público, sem justa indenização”. 48 

 

A isso se opõe de modo insofismável o artigo 5º, XXII e, sobretudo, XXIV da 

Constituição Federal. 

 

Em sentido lato, há confisco toda vez que o proprietário perde parte substancial do valor 

de um bem em proveito do Poder Público, evidentemente sem uma indenização justa. É 

que pode fazer o tributo, que exigido do proprietário de um bem o pagamento de quantia 

relativamente elevada em relação ao seu valor, praticamente o toma de seu dono.   

 

Eis aqui a posição dos tribunais:  

 

                                                      “EMENTA: 

tributário. Controle da constitucionalidade. IOF. 

Lei 8.033/90. Tributo com efeito confiscatório. 

Necessidade de lei complementar. 

                                                       I – O controle da 

constitucionalidade das leis ocorre, no direito 

pátrio, através do controle direto, de competência 

exclusiva do Colendo STF e Tribunais de segundo 

grau e do controle incidental, quando qualquer 

órgão judicial, ao decidir alguma causa de sua 

competência, tende a apreciar, preliminarmente, a 

 

______________ 

(48) Idem. v.2, p. 1048. 
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questão da constitucionalidade da norma legal 

evocada pela parte interessada. 

                                                        II – A vedação do confisco, muito embora seja de 

difícil conceituação, no direito pátrio, em face da 

ausência de definição objetiva que possibilite 

aplicá-lo, concretamente, deve ser estudado em 

consonância com o sistema sócio-econômico 

vigente, observando-se a proteção da propriedade 

em sua função social. 

                                                        III – As alíquotas 

de 35%, 25% e 20% incidentes sobre a transmissão 

de ouro ou transmissão e resgate de título 

representativo de ouro, a transmissão de ações de 

companhias abertas e sobre os saques de caderneta 

de poupança, exacerbada a capacidade 

contributiva do sujeito passivo tributário, 

inviabilizando, inclusive, as operações realizadas 

pelos contribuintes. 

                                                        IV – Muito 

embora a União Federal tenha competência para 

instituir o  imposto Operações de Crédito, Câmbio e 

Seguro, ou relativos a Títulos de Valores 

Mobiliários, (art. 153,V), a definição do tributo, 

fatos geradores, base de cálculo e contribuintes. 

Deve ser determinada através de lei 

complementar9art. 146), conforme interpretação 

sistêmica. 

                                                       V – Apelação provida.” (TRF – 5ª Região. MAS 

95.05.49273/PB. Rel.: Juiz José Delgado. 2ª 

Turma. Decisão: 20/06/95. DJ 2 de 04/08/95, p. 

48.734). 
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Quanto ao disposto no art. 150,V, da Constituição Federal, (estabelecer limitações ao 

tráfego de pessoas ou bens ...), preleciona Hely Lopes Meirelles, citado FERREIRA 

(1997, p.321) : 

 

                                                      “O pedágio é a importância em dinheiro que a 

União, o Estado ou o Município cobram dos 

particulares pela utilização de estradas públicas, 

para atender exclusivamente a indenizações de 

despesas com a sua constituição e 

melhoramentos.”  

 

É portanto, uma taxa, logo é um tributo que onera todo aquele que utiliza determinada 

via de transporte. 

 

Relativamente às alíneas do art. 150, inciso VI, da Constituição (instituir impostos sobre 

...), em linhas gerais:  

a) Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros. Esta violação é conhecida no 

direito pátrio como imunidade recíproca. Segundo J. CRETELLA JÚNIOR:  

                                            “ A União não pode instituir imposto sobre o 

patrimônio,   sobre a renda ou sobre o serviço 

municipal, nem estadual; o Estado –membro 

também não pode instituir imposto sobre 

patrimônio, sobre renda ou sobre serviços 

municipais, vice-versa.” 49 

 

 

____________________ 

(49) Idem. v. 2, p. 1050. 
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                                                       “EMENTA: Processo Civil e Constitucional. IOF. 

Aplicações Financeiras realizadas por Município. 

Incidência afastada pelo tribunal a quo, tendo em 

conta unicamente o princípio constitucional da 

imunidade recíproca (art. 150, VI, ‘a’, da 

Constituição Federal). Não-conhecimento. O 

recurso especial não se presta para apreciar 

matéria de natureza constitucional. 

                                                        Recurso não conhecido”. (STJ. Resp. 52639/PE. 

Rel.: Min. César Asfor Rocha. 1ª Turma. Decisão: 

28/09/94. DJ 1 de 24/10/94, p. 28.712). 

 

b) Templos de qualquer culto. PINTO FERREIRA esclarece que   

 

“Os templos de qualquer culto são imunes a 

impostos, mas não as casas residenciais dos padres, 

pastores, rabinos, pais-de-santo, exceto se situadas 

no próprio edifício do templo” 50 

.  

c) patrimônio, renda, etc... 

                                                       “EMENTA: Imunidade Tributária. Constituição 

Federal, art. 150, VI, ‘c’. Serviço Social do 

Comércio – SESC. Imposto sobre Serviços. 

Prestação de Serviços de diversão pública. 

                                                        A renda obtida pelo SESC na prestação de serviços 

de diversão pública, mediante a venda de ingressos  

 

____________________________ 

(50) Idem. v. 2,p. 1056. 
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                                                        de cinema ao público em geral, é aproveitada em 

suas finalidades essenciais, estando abrangida na 

imunidade tributária prevista no art. 150, VI,’c’ da 

carta da República. 

                                                       Precedente da Corte: RE 116188-4. 

                                                        Agravo Regimental improvido.” (STF. AGRAG 

155822/SP. Rel.: Ministro Ilmar Galvão. 1ª Turma. 

Decisão : 20/09/94. Em. de Jurisp., v. 1. 789-03, p. 

4525. DJ 1 de 02/06/95, p. 16.238). 

 

d) livros, jornais, periódicos e o  papel destinado a sua impressão.  

 

A imunidade revista no art. 150. VI, d. da CF/88, abrange o papel fotográfico destinado 

à composição de livros, jornais e periódicos. Com base nesse entendimento – firmada 

por seis votos contra cinco -, o Tribunal afastou a cobrança do ICMS na entrada de 

papel fotográfico importado do exterior por empresas jornalísticas. RREE 174476/SP e 

190761/SP, rel. orig. Min. Mauricio Correa; Rel. p/ac.Min. Francisco Resek, 26/09/96. 

(Informativo dos STF, 46, de 23 a 27/06/96.). Isto é citado na Constituição visão dos 

Tibunais, 1997.v. 2, p. 1062-1063. 

 

                                                         EMENTA: Imposto. Circulação de mercadorias e 

serviços. Jornais, revistas, livros e periódicos. 

Impressão  de papeis fotográficos, sensibilizados, 

não impressionados, não revelados para imagens 

monocromáticas e outros papéis para artes 

gráficas. Imunidade. Benefício abrange os insumos 

necessários à  impressão. Art.150, VI, d, da 

Constituição da República. Recurso provido. Voto 

vencido. 
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  Uma vez imune  de tributação o papel destinado à 

impressão de livros, jornais e periódicos. Imune 

também devem ser considerados os insumos 

necessários a impressão, em cujo conceito cabem 

as gravuras, fotografias e todos os recursos 

oferecidos pela tecnologia, oderna as artes 

gráficas. " (TJSP. Ac 203262- 2 São Paulo. Rel. 

Des.Franciulli Netto. 14ª Câmara Civil. Decisão: 

18/05/93. JTJ/SP. LEX - 146, PP.105/10. A 

Constituição na Visão dos Tribunais, 1997. v. 2, 

p.1066.    

 

Art. 151 – É vedada à União:  

I – Instituir tributos que não seja uniforme em todo território nacional... 

Princípio da Uniformidade Tributária 

 

É o princípio que se aplica aos tributos federais em geral e ao imposto sobre produtos 

industrializados em particular.  

II – Tributar a  renda das obrigações da divida pública dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios.  

Pode a União tributar a renda das obrigações estaduais e municipais como pode tributar 

os produtos dos servidores dos Estados e Municípios. Entretanto, não poderá tributa-los 

em nível próprio ao que fixar para seus próprios agentes. A igualdade de carga tributária 

incidente sobre as obrigações estaduais, municipais e federais é indispensável. De outro 

modo, estas últimas seriam favorecidas, visto que, gravadas mais pesadamente as 

obrigações estaduais ou municipais, o investidor as preteriria, preferindo naturalmente 

as federais – Manuel Gonçalves Ferreira Filho 51 

 

_________________________ 
 

(51) Idem. v.2, p. 1069 – Comentários no v.5, p.367 
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III – Instituir insenções de tributos da competência dos Estados, do Direito Federal ou 

dos Municípios. 

Assim se manifesta a jurisprudência:   

                                

                                                “EMENTA: Constitucional. Tributário. ISS. Isenção 

concedida pela União. CF 1967, com a EC 1/99, 

art. 19, §2ª. Proibição de concessão, por parte da 

união, de isenções de tributos estaduais e 

municipais. CF. art. 151, III.  

                                                I -  Isenções de tributos municipais concedidas pela 

União na sistemática da Constituição pretérita, art. 

19, §2º. Isenção de ISS, concedida pela União 

relativamente a obras hidráulicas ou de construção 

civil e os serviços de engenharia consultiva, 

quando contratados com a Administração  Pública: 

DL 406, de 1968, art. 11, na redação da lei 

complementar 22, de 1971. Sua não-revogação 

imediata pela CF/88, art. 151, III, ao proibir à 

União conceder insenções de tributos estaduais e 

municipais, alterando a sistemática anterior, art. 

19 § 2ª, da Constituição anterior. A revogação, no 

caso, faz-se com observância das regras de 

transição inscritas no art. 41, §§ 1º, 2º e 3º, do 

ADCT. “ (STF. RE 159343-1/SP. Rel.: Min. Carlos 

Velloso. 2ª Turma. Decisão: 11/03/96. DJ 1 de 

03/05/96, p. 13.908). 

 

No que tange ao artigo 152, da Constituição Federal, é vedado aos Estados, ao DF, ...) o 

entendimento de FERREIRA  é no sentido de que o referido artigo: 
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                                                       “ torna inviável a discriminação entre contribuintes 

pela prestação de serviços ou fornecimentos de bem 

de qualquer natureza em razão de sua procedência 

ou destino. 

                                                       Tal proibição destina-se a impedir que os interesses 

regionais, estaduais, ou locais prejudique o 

interesse nacional por meio de um tributo pesado e 

oneroso” 52 

 

O Ministro Moreira Alves, em voto vencedor, defende a imunidade do imposto  sobre 

os serviços de anúncios nos jornais, em interpretação extensiva, mas prevista de maneira 

expressa na Constituição Federal (RE 87.049- SP, RTJ, 87:611):  

 

Se o  objetivo da norma constitucional é inequivocamente o de facilitar a circulação dos 

jornais, dentre dele se insere o da imunidade de tributo sobre prestação de serviço que 

integra  a natureza desse veículo de comunicação.  

 

Esta interpretação deve  estender-se aos insumos que permitem a impressão de jornais, 

livros, periódicos, como clichês fotográficos, tintas, pastas etc. 

  

 A referida imunidade alcança as listas telefônicas, conforme decisão do STF no 

RE 441-5- RS, in verbis: 

 

 

 

 

___________________ 

(52) Idem. v.2, p.1073 

 



                                                                                                                                                            102    

 

 
 
 

 
 

A edição de listas telefônicas (catálogos ou guias) é imune ao ISS (art. 19, III. 'd', da 

CF), mesmo que nelas publicidade paga. 

  

 Segundo ICHIHARA: 

 

“ No sistema constitucional tributário, estão 

estabelecidas regras rígidas e exaustivas, a ponto 

de restar pouca liberdade ao legislador ordinário, o 

que já se apresenta como uma das principais 

causas de limitações constitucionais ao poder de 

tributar, a saber:.  

 A primeira limitação ao poder de tributar decorre 

do modelo e do perfil da Constituição vigente,  que 

se apresenta de forma casuística e exaustiva, 

quando  descreve o rol dos impostos de 

competência da  União, dos Estados  do Distrito 

Federal e dos Municípios. Entretanto, a 

Constituição americana prescreve que "os tributos 

serão instituídos por lei", colocando como óbice 

apenas que sejam "uniformes em todos os 

Estados",  já a Constituição brasileira descreve  

todo perfil, como por exemplo, 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 iniciem no 

exterior". 53  

 

_______________ 

(53) ICHIHARA, Y op. cit. p. 37 
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Está explícito na  Constituição Federal, nos artigos 153 a 156, a competência da União 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios um  modelo completo de todos os 

impostos,  com sua materialidade especificando os Sujeitos ativo e passivo, seu âmbito 

espacial, não deixando a liberdade ao legislador ordinário em sua instituição. 

 

Estas regras estão assim descritas:  

 

A – nos princípios gerais, artigo 145 da Constituição Federal, ao fixar as espécies 

tributárias em impostos, taxas e contribuição de melhoria, a Constituição limitou o 

poder de tributar da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Não é 

qualquer tributo que pode ser instituído nos termos da lei, mas apenas tributos das 

espécies: impostos, taxas e contribuição de melhoria; 54 

 

B – com relação ao tributo da espécie imposto, relacionou taxativamente os impostos de 

competência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (artigos 155 e 156), 

vedando a criação e cobrança de qualquer outro imposto ou tributo desta espécie, além 

dos relacionados taxativamente, que tenha na materialidade de seu fato gerador uma 

atividade ou fato que independa de qualquer atuação estatal; 55 

 

C – com referência a competência tributária da União, no que tange aos impostos, ( art. 

153 a 154 CF) apesar de este possuir a competência residual, a Constituição relacionou 

nominalmente tais impostos, descrevendo um modelo completo e sem qualquer margem 

de liberdade ao legislador ordinário competente; 56 

 

 

_______________ 

(54) Idem Ibid, p. 40 

(55) Idem Ibid, p. 40 

(56) Idem Ibid, p. 40 
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D – apesar de a competência residual, no tocante ao tributo da espécie imposto, ter sido 

atribuída à União, colocou restrições, tais como: a exigência de lei complementar, que 

está sujeita a um quorum especial para aprovação; o fato de a materialidade do imposto 

residual não poder coincidir com os impostos nominalmente previstos na Constituição; 

a necessidade de ter como característica, serem não cumulativos, havendo, também, 

vedação de ter fato gerador ou base de cálculo coincidentes com os impostos já 

discriminados na Constituição (artigo 154, item I, da Constituição Federal); 57 

 

E – referentemente a instituição e cobrança do tributo da espécie taxa, cuja 

materialidade de seu fato gerador é sempre dependente de uma atuação estatal 

diretamente referida ao contribuinte, a limitação consiste no fato de que não é qualquer 

atuação estatal da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que pode 

ser objeto desta tributação, mas deve decorrer “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 à sua disposição”. Ainda, a base de 

cálculo da taxa não pode ter a base de cálculo própria dos impostos. Em outras palavras, 

somente o serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua 

disposição, poderá ser objeto de exigência de taxa. Quando a atuação do Estado for em 

forma de exercício do poder de polícia, mesmo que este seja potencial, é preciso que 

haja lei e efetiva atuação do Estado diretamente referida ao contribuinte, colocando o 

serviço à sua disposição. (artigo 145, III, § 2º, da Constituição Federal); 58  

 

F – exige, sempre que possível, para os impostos que tenham caráter pessoal, a 

graduação de sua incidência segundo a capacidade contributiva; no entendimento da 

melhor doutrina, este sempre que possível significa: toda vez que for possível é 

imperativa a obediência desta dicção constitucional (artigo 145, § 1º, da Constituição 

Federal); 59 

_________________ 

(57) Idem Ibid, p. 40 

(58) Idem Ibid, p. 41 

(59) Idem Ibid, p. 41 



                                                                                                                                                            105    

 

 
 
 

 
 

G – quanto ao tributo da espécie contribuição de melhoria, que é sempre decorrente da 

realização de obras públicas, apesar da competência atribuída para instituir à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no sistema constitucional vigente, existe 

apenas uma contribuição de melhoria, aquela que decorre da atuação estatal em forma 

de obras públicas, vedada qualquer exigência desta espécie tributária que não tenha 

como pressuposto a atuação estatal realizando obras públicas. Como se tudo isso não 

bastasse, está implícito que a contribuição é de melhoria e não de “prioria”, portanto a 

lei que instituir deve trazer em seu texto, em decorrência do princípio da reserva 

absoluta de lei ou princípio da estrita legalidade, a base de cálculo que seria o da 

valorização decorrente de obras públicas e que não pode ultrapassar o limite do gasto na 

execução e rateado por critérios objetivos de proporção (artigo 145, III, da Constituição 

Federal); 60 

“EMENTA: Tributário. Contribuição de melhoria. 

Só é exigível no caso de valorização de imóveis de 

propriedade privada (art. 2ª do Decreto-Lei 195, de 

24/02/67). Na espécie, a autora embargante goza de 

imunidade tributária (art. 12 do Decreto-Lei 

509/69), como empresa pública que é. Aplica-se –

lhe a norma do art. 19, III, a da Constituição 

Federal. Reforma da sentença de primeira 

instância, para julgar procedentes os embargos. 

Apelação provida.” (TFR. AC 66237/MG. Rel.: 

Min. Américo Luz. 6ª Turma. Decisão: 17/06/81. 

Em, de Jurisp., v. 1-03, p. 208. DJ 1 de 13/08/81.)” 

 

H – com relação à instituição e cobrança dos empréstimos compulsórios, a vigente 

Constituição prevê duas espécies: a ordinária e a extraordinária. O empréstimo 

compulsório extraordinário, além da exigência de lei complementar como veículo 

normativo, que exige maioria absoluta para sua aprovação, deve ter como pressuposto  

_____________________ 

(60) Idem Ibid, p. 41 
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da instituição a calamidade pública, guerra externa ou na sua iminência. Também no 

caso do empréstimo compulsório ordinário, além da exigência de lei complementar para 

a sua instituição, exige como pressuposto objetivo a necessidade de investimento 

público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, sujeito nesse caso à 

obediência ao princípio da anterioridade da lei. Exige, ainda, que a receita decorrente 

fique vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Todas essas características 

aparecem como regras que limitam o poder de tributar (artigo 148, I e II, parágrafo 

único, combinado com o artigo 150, III, letra “b”, da Constituição Federal); 61 

 

“EMENTA: Constitucional e Tributário. 

Empréstimo Compulsório sobre energia elétrica. 

Natureza jurídica. Constitucionalidade. ADCT. 

Art. 34, § 12. 

I. O empréstimo compulsório, sendo uma 

prestação pecuniária de caráter compulsório 

instituída por lei, sem a natureza de sanção por ato 

ilícito, constubstancia uma espécie de tributo , na 

visão conceitual do art. 3º do CTN. 

II. Não obstante a vedação contida no art. 

155 §3º, da Carta Magna, que afasta a incidência 

de qualquer tributo sobre as operações relativas à 

energia elétrica, o art. 34, §12 do ADCT, 

excepcionou o principio, ao permitir a cobrança do 

Empréstimo Compulsório sobre Energia Elétrica 

(ECC) em favor da Eletrobrás, instituido pela Lei 

4. 156/62, o que afasta a incidência do cânon 

inscrito no art. 148 da CF/88. 

___________________ 

(61) Idem Ibid, p. 42 
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III. Apelação parcialmente provida. (TRF – 1º 

Região. AC 94.03.32066-7/DF. Rel.: Juíz Olindo 

Menezes. 3ª Turma. Decisão: 12/12/94. DJ 2 de 

06/02/95, p. 4.016).” 

I – com referência às contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de 

interesse de categorias profissionais ou econômicas, atribui competência exclusive à 

União, o que importa na vedação às demais pessoas jurídicas de direito público. As 

contribuições sociais devem ter como conteúdo material a intervenção no domínio 

econômico e de interesses de categorias profissionais ou econômicas. Em sua 

instituição, deverá ser observado o disposto nos artigos 146, III, 150, I e II e 195, 

parágrafo 6º, da Constituição Federal. Abre, todavia, uma exceção aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios, no que se refere a contribuição, cobrada de seus 

servidores, para o custeio, em benefício destes, de previdência e assistência social. 

Ressalte-se que essa competência é restrita ao atendimento do sistema de previdência e 

assistência social (artigo 149, parágrafo único, da Constituição Federal);62 

 

“EMENTA: Constitucional. Contribuição sociais. 

Lei 7.0689, de 15/12/88. Inconstitucionalidade. 

I- Ante o disposto no art. 149 da Constituição 

Federal de 1988, que manda observar o art. 146, 

III, só lei complementar pode instituir contribuição 

social. 

II- Às contribuições sociais que, em face dos 

arts. 149 e 146, III, da CF/88, são tributos, não se 

aplica o disposto no art. 150, III, tendo em vista o 

estabelecido no § 6º, do art. 195 da CF/88.” 

 

_____________________ 

(62) Idem Ibid, p. 42 
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J – como regra proíbe a instituição de tributos interestaduais ou intermunicipais que 

estabeleçam limitações ao tráfego de pessoas ou bens, apenas ressalvando desta regra a 

cobrança do pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público (artigo 150, 

V, da Constituição Federal);63 

 

Na verdade, o pedágio é cobrado pelos entes políticos dos particulares pela utilização de 

estradas públicas, para atender exclusivamente a indenização de despesas com a 

construção e melhoramentos destas. 

 

 L – veda aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a tributação que estabeleça 

diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua 

procedência ou destino. Esta regra prevista no artigo 152, da Constituição Federal, 

aparece como verdadeira limitação ao poder de tributar;64 

 

M – no que se refere ao imposto de renda e proventos de qualquer natureza, na 

instituição deste imposto determina que seja informado pelos critérios da generalidade, 

da universalidade e da progressividade, na forma da lei. A observância destes critérios, 

como critérios expressos na Constituição, aparece como características de 

obrigatoriedade, como norma dirigida ao legislador.(art. 153 III, e que nos parece o 

mais justo de todos impostos, já por que o seu peso é proporcional à riqueza de cada 

cidadão. 

 

N – como característica do imposto sobre produtos industrializados, diz que “será 

seletivo, em função da essencialidade do produto”. A seletividade quer significar a 

obrigatoriedade de se graduar a tributação através de alíquotas diferenciadas e levando-

se em conta a essencialidade do produto. A seletividade em relação ao ICMS aparece 

como facultativa (artigos 153, § 3º, I e 155, § 2º, item III, da Constituição Federal);65 

_______________________ 

(63) Idem Ibid, p. 42 

(64) Idem Ibid, p. 42 

(65) Idem Ibid, p. 42-43 
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O – também, como característica do IPI e do ICMS, que na realidade representam um 

mecanismo de cálculo do imposto para se chegar ao valor devido, aparece a 

obrigatoriedade de ser não cumulativo, que consiste em compensar o que for devido em 

cada operação, com o montante devido nas operações anteriores. Na realidade, a 

exigência deste mecanismo como obrigatório na instituição do IPI e do ICMS representa 

uma verdadeira limitação ao poder de tributar. O objetivo é o de vedar a tributação em 

cascata, como ocorria com o antigo imposto sobre vendas e consignações (artigo 153, § 

3º, item II, e art. 155, § 2º, item I, da Constituição Federal);66 

 

P – quando a Constituição atribui competência à União para instituir impostos 

extraordinários, coloca como pressupostos deflagradores “na iminência ou no caso de 

guerra externa”, que deverão ser suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua 

criação. A Constituição limita o poder de tributar no momento em que descreve 

exaustivamente os pressupostos deflagradores da instituição deste imposto, além de 

prever a obrigatória supressão gradativa, cessadas as causas (artigo 154, II, da 

Constituição Federal);67 

 

Q – no que se refere ao imposto sobre transmissão “causa mortis” e doação de 

quaisquer bens e direitos, prevê a possibilidade de o Senado Federal fixar as alíquotas 

máximas, aparecendo esta fixação como verdadeira limitação ao poder de tributar. 

Ressalte-se que a fixação da alíquota máxima não pode suprimir a competência dos 

Estados ou do Distrito Federal, a ponto de fazer tábula rasa do princípio da autonomia 

dos Estados ou do Distrito Federal (artigo 155, § 2º, item IV, combinado com o artigo 

18, da Constituição Federal);68 

 

_____________________ 

(66) Idem Ibid, p. 43 

(67) Idem Ibid, p. 43 

(68) Idem Ibid, p. 43 
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R – também, no caso do ICMS prevê, através de Resolução do Senado, por iniciativa do 

Presidente da República ou de um terço dos Senadores, estabelecer alíquotas aplicáveis 

às operações e prestações interestaduais e de exportação; além das alíquotas máximas e 

mínimas nas operações internas (artigo 155, § 2º, item IV e V, letras “a” e “b”, da 

Constituição Federal);69 

 

S – prevê a possibilidade de incidência do ICMS sobre entrada de mercadoria importada 

do exterior, ainda quando se tratar de bem destinado a consumo e ativo fixo do 

estabelecimento, assim como sobre o serviço prestado no exterior. Sobre os serviços, 

pelo valor total da operação, quando as mercadorias forem fornecidas com serviços não 

compreendidos na competência tributária dos Municípios. Raciocinando ao contrário, 

está a Constituição prescrevendo que nos serviços relacionados como de competência 

dos Municípios, no caso previsto, não pode incidir ICMS (artigo 155, item IX, letras “a” 

e “b”, da Constituição Federal);70 

 

T – na incidência do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana prevê a 

possibilidade de aplicação da alíquota progressiva, não arbitrariamente, mas como 

forma de assegurar o cumprimento da função social da propriedade (artigo 156, § 1º, da 

Constituição Federal); 

 

V – proíbe a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, como regra, 

ressalvadas as exceções previstas na própria Constituição (artigo 167, item IV, da 

Constituição Federal);71 

X – a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão dispensar 

tratamento jurídico diferenciado, no cumprimento das obrigações tributárias, às 

microempresas e às empresas de pequeno porte (artigo 179, da Constituição Federal); 

_____________________ 

(69) Idem Ibid, p. 43 

(70) Idem Ibid, p. 43 

(71) Idem Ibid, p. 43 
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Z – a possibilidade de aplicação, ao imposto sobre a propriedade predial e territorial 

urbana, da alíquota progressiva no tempo, está condicionada à existência de lei do plano 

diretor, ser o contribuinte proprietário de solo não edificado, subutilizado ou não 

utilizado, e após ser notificado para que promova seu adequado aproveitamento, pelo 

parcelamento ou edificação. Só depois é que entra a possibilidade de aplicação da 

alíquota progressiva no tempo (artigo 182, § 4º, itens I e II, da Constituição Federal). 

 

3. 2  A COMPETENCIA DOS TRIBUTOS DA UNIÃO 

 

Assim, relativamente aos Impostos da competência da União, dispõe o 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; 

                                                            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; 

                                                           § 1º. – É facultado ao Poder Executivo, atendidas 

as condições e os limites estabelecidos em lei, 

alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos 

incisos I, II, IV e VI. 
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                                                          § 2º. – O imposto previsto no inciso III – será 

informado pelos critérios da generalidade, da                             

universalidade e da progressividade, na forma da  

lei; 

                                                          § 3º. – O imposto previsto no inciso IV: 

                                                             I – será seletivo, em função da essencialidade do  

                                                             produto; 

                                                            II – será não-cumulativo, compensando-se o que           

                                                            for  devido em cada operação com o montante  

                                                           cobrado  nas anteriores; 

                                                            III – não incidirá sobre produtos industrializados  

                                                            destinados ao exterior. 

                                                           § 4º. – O imposto previsto no inciso VI terá sua  

                                                            alíquotas  fixadas de forma a desestimular a     

                                                            manutenção de  propriedades improdutivas e não  

                                                           incidirá sobre  pequenas glebas rurais, definidas  

                                                           em lei, quando  as explore, só ou com sua família,   

                                                           o proprietário  que não possua outro imóvel. 

                                                             § 5º. – O ouro, quando definido em lei como  

                                                            ativo  financeiro ou instrumento cambial, sujeita- 

                                                           se  exclusivamente à incidência do imposto de  

                                                           que trata o inciso V do caput deste artigo,  

                                                           devido na operação de origem; a alíquota  

                                                            mínima será de um por cento, assegurada a  

                                                           transferência do montante da arrecadação nos  

                                                                     seguintes termos: 
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                                                            I – trinta por cento para o Estado, o Distrito  

                                                           Federal  ou o Território, conforme a origem; 

                                                            II – setenta por cento para o Município de  

                                                           origem.” 

 

O Imposto sobre a importação de produtos estrangeiros consiste no tributo que recai 

sobre as mercadorias de procedência estrangeira e destinadas ao consumo do país, 

tendo, pois, como fato gerador, a entrada destes produtos em território nacional. 

 

A base de cálculo do imposto é: I – quando a alíquota for específica, a unidade de 

medida adotada pela lei tributária; II – quando a alíquota for ad valorem, o preço normal 

que o produto, ou seu similar, alcançaria, ao tempo da importação, em uma venda em 

condições de livre concorrência, para entrega no porto ou lugar de entrada do produto 

no país; III – quando se tratar de produto apreendido ou abandonado, levado a leilão, o 

preço da arrematação. 

 

Ressalte-se, ainda, que o Poder Executivo pode, nas condições e nos limites 

estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de 

ajustá-lo aos objetivos da política cambial e do comércio exterior. 

 

Por fim, como contribuinte do Imposto sobre a importação de produtos estrangeiros, da 

competência da União, tem-se: I – o importador ou quem for, por lei, equiparado à ele; 

II – o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados. 

 

No que tange ao Imposto sobre exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou 

nacionalizados, trata-se de um tributo que recai sobre a saída da produção, é a cobrança 

de um tributo que incide sobre as mercadorias encaminhadas para a fora do País que as 

produziu. 
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Para o direito público brasileiro, exportar consiste em enviar mercadorias para o 

estrangeiro, pagando para isso uma certa contribuição ao fisco, que é o imposto de 

exportação. 

 

O fato gerador de tal imposto é a saída dos produtos nacionais ou nacionalizados para 

fora do país de origem, tendo como base de cálculo: I – quando a alíquota for específica, 

a unidade de medida adotada pela lei tributária; II – quando a alíquota for ad valorem, o 

preço normal que o produto, ou seu similar, alcançaria, ao tempo da exportação, em 

uma venda em condições de livre concorrência. 

 

Ressalte-se, ainda, que a entrega é efetivada no porto ou lugar de saída do produto. 

 

De igual forma, como ocorre no imposto previsto no inciso I, o Poder Executivo pode, 

nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de 

cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da política cambial e do comércio 

exterior. 

 

O contribuinte do imposto de Exportação é o exportador ou quem, a ele, a lei equiparar. 

 

Vale, ainda, a ressalva no sentido de que, o referido imposto deve ser utilizado de  

forma cautelosa, já que a regra que impera em âmbito internacional, é a exportação de 

produtos, e não de impostos, o que, por sua vez, bloquearia o País no comércio 

internacional. 

 

No que diz respeito ao imposto sobre a renda, ou proventos de qualquer natureza, 

previsto no inciso III, do mesmo artigo 153, encontra-se, ainda, regulado nos artigos 43 

a 45 do Código Tributário Nacional. 

 

Luiz Souza Gomes define a renda como sendo: 
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“o produto anual de propriedades urbanas e rurais 

dadas em aluguel; de exploração comercial e 

industrial; da aplicação de capitais em títulos ou 

empréstimos de ordenados, subsídios, 

emolumentos, gratificações, pensões e 

remuneração de serviços sob qualquer título e 

forma contratual. 

É este o conceito de renda na esfera fiscal. 

                                                             Falando num 

sentido, a renda (que difere de patrimônio) deve 

representar uma nova riqueza, uma riqueza que 

antes não existia, e que se vem produzindo de mão, 

derivada de uma energia produtiva, com a qual a 

própria riqueza está em relações de 

interdependência. Assim, pois, a renda para se 

produzir supõe uma fonte produtora, que pode ser 

um capital material ou capacidade individual. 

                                                             Na renda 

pode estar contido o lucro, sendo este uma das 

parcelas que constituem aquela; mas é preciso 

reconhecer que as suas naturezas são diversas. 

Produzido o lucro, pela maneira que lhe é própria, 

este passa automaticamente a constituir a renda. 

                                                             Lucro e renda 

têm de comum é que ambos são fatores de riqueza, 

embora diversas sejam as suas naturezas.”.72 

____________________ 

(72) CARRAZZA. op. cit. p.380 
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O Direito Tributário preocupa-se, especialmente, com o conceito de renda, uma vez que 

tal conceituação é-nos fornecida pelo legislador, segundo os critérios da legislação 

tributária própria. 

 

Ressalte-se, todavia, que a competência preceituada pelo inciso III, além de recair sobre 

a “renda”, recai, também, sobre “proventos de qualquer natureza”, que significa, além 

da renda já conceituada, os demais ganhos do trabalho, ou melhor, ganhos do servidor 

público. 

 

O imposto de renda importa muito ao mundo moderno, inobstante todas as especulações 

e discussões a seu respeito. Fundamenta-se, tal alegação, na função econômica e social 

que ele exerce, impedindo, inclusive, de desarticular a estrutura da democracia social. 

Mesmo porque, o Imposto de Renda é um imposto arrecadatório e representativo da 

justiça fiscal distributiva. 

 

Com relação ao imposto sobre produtos industrializados, previsto no inciso IV, do 

artigo 153, da Constituição Federal – IPI, veio este a substituir o antigo imposto de 

consumo, pelo Decreto-Lei nº. 34/66. 

 

Considera-se produto industrializado aquele que se submete à uma mudança na sua 

natureza ou na sua finalidade, aperfeiçoando-se para o consumo, sem contudo, alterar-

lhe a sua essência. 

 

Como fato gerador do referido tributo, tem-se: I – o desembaraço aduaneiro do produto, 

quando a sua procedência é estrangeira; II – a sua saída dos estabelecimentos; III – a sua 

arrematação quando abandonado ou apreendido e levado a leilão. 

 

A base de cálculo do referido imposto é: I – quando tem por fato gerador o desembaraço 

aduaneiro, o preço normal, acrescido do montante: a) do imposto sobre importação; b) 
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as taxas cobradas para a entrada do produto no Brasil; c) dos encargos cambiais pagos 

pelo importador ou dele exigidos; II – no caso de ter como fato gerador a saída do 

estabelecimento: a) o valor da operação de que deriva a saída da mercadoria; b) na 

inexistência do valor, o próprio preço corrente da mercadoria, ou sua similar, no 

mercado atacadista da praça do remetente; III – no caso de arrematação, o próprio preço 

da arrematação. 

 

Os contribuintes do IPI são: I – o importador ou a pessoa a este equiparada pela lei; II – 

o industrial ou a pessoa a este equiparada por lei; III – o comerciante de produtos 

sujeitos ao imposto, que os forneça aos contribuintes mencionados no item II; IV – o 

próprio arrematante dos produtos apreendidos ou abandonados, quando levados a leilão. 

 

Por natureza jurídica do Imposto sobre Produtos industrializados, considera-se o 

referido imposto como sendo arrecadatório, e, subsidiariamente regulatório. 

 

WAGNER (1982, p.231 – 232), a respeito da matéria, entende que:  

 

                                              “O que determina a 

natureza de um imposto? A meu ver, é o fenômeno 

econômico por ele onerado. Ou, se for o caso, o 

fato ou hipótese que, praticada pelo contribuinte, 

implica a obrigação de satisfazer a prestação 

fixada em lei para com a Fazenda Pública 

competente. 

                                                 Qual é o fenômeno 

ou a operação econômica onerada pelo IPI (o 

elemento material da hipótese de incidência)? É a 

produção – a industrialização – de mercadorias. Ao 

tratar do fato gerador do IPI, mais adiante,  far-se-

á melhor destaque da diferença entre operação 

tributada e o fato integrante dessa operação, 
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escolhido pelo legislador para caracterizar a 

ocorrência da hipótese de incidência. No IPI, o 

fenômeno econômico tributário é a 

industrialização e o fato que revela em definitivo a 

sua prática é a saída do estabelecimento industrial 

ou a ele equiparado. Repetindo: o IPI é imposto 

que recai sobre a fabricação – sobre a produção – 

de mercadorias industrializadas. É imposto sobre a 

produção; sobre o fenômeno econômico da 

produção; sobre o valor econômico de mercadorias 

sujeitas a processos industriais de produção em sua 

movimentação para o consumo.” 

                                                §3º O imposto previsto no inciso IV: 

                                                 I – Será seletivo, em função da essencialidade do              

produto. 

                                                 O texto comanda que 

o Imposto sobre produtos Industrializados seja 

seletivo. Isso quer dizer que deverá haver variação 

de alíquota em função da essencialidade do 

produto, de sorte que a alíquota maior incidirá 

sobre os produtos menos essenciais para a vida e o  

bem-estar das população. 

                                                 II – Será não-

cumulativo, compensando-se o que for devido em 

cada oposição com o montante cobrada nas 

anteriores. 

                                                 A não-

cumulatividade será impedir a chamada tibrutação 

em cascata, que onera sobremodo o preço final do 

produto. De fato, posto de lado o principio da não 

cumulatividade, o imposto incide sobre o próprio 

tributo já pago em operação anterior, ocorrendo a 
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sobreposição de incidência e a piramidizaçãodo 

mesmo (Cr. Ruy Barbosa Nougueira, Direito 

Tributário, Cit,. p.94) 

                                                 III – Não incidirá 

sobre produtos industrializados destinados ao 

exterior. 

                                                 Entende-se portanto, 

que há imunidade nas exportações de produtos 

industrializados no país.  

No tocante ao imposto sobre operações de crédito, câmbio  e seguro, ou relativas a 

títulos ou valores mobiliários – IOF, previsto no inciso V, do artigo 153, tem-se por 

operações de crédito, câmbio e seguros, todas aquelas operações efetivadas pelo sistema 

financeiro, securitário e cambial. 

 

O fato gerador das operações de crédito, pelo artigo 63, inciso I, do Código Tributário 

Nacional, é a sua efetivação pela entrega total ou parcial do montante do valor ou do 

valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado. 

 

Quanto ao fato gerador das operações de câmbio, prevê o artigo 63, II, do Código 

Tributário Nacional, a sua efetivação pela entrega da moeda nacional ou estrangeira, ou 

de documento que a represente, ou sua colocação à disposição do interessado, em 

montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional entregue ou posta à disposição 

por este. 

 

Já no tocante às operações de seguro, o fato gerador é a sua efetivação pela emissão da 

apólice ou do documento equivalente, ou recebimento do prêmio, na forma da lei 

aplicável, conforme preceitua o artigo 63, inciso III, do Código Tributário Nacional. 
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Por fim, o fato gerador das operações relativas a títulos e valores mobiliários, é a 

transmissão, pagamento ou resgate destes, na forma da lei aplicável, tendo em vista o 

disposto no inciso IV, do mesmo dispositivo legal. 

 

A base de cálculo prevista para o IOF encontra-se prevista no artigo 64, do CTN. 

Assim, a base de cálculo para as operações de crédito, incide sobre o montante da 

obrigação, compreendendo o principal e os juros (artigo 64, I). 

 

A base de cálculo das operações de câmbio, incide sobre o respectivo montante em 

moeda nacional, recebido, entregue ou posto à disposição (artigo 64, II). 

 

Quanto às operações de seguro, a base de cálculo incide sobre o montante do prêmio 

(artigo 64, III). 

 

Por fim, quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, a base de cálculo 

incide: a) na emissão, sobre o valor nominal, mais ágio, se houver; b) na transmissão, 

sobre o preço ou o valor nominal ou o valor da cotação em Bolsa, como determinar a 

lei; c) no pagamento ou resgate, sobre o preço. 

 

É também da competência da União, instituir o ITR (Imposto sobre Propriedade 

Territorial Rural).  

 

O fato gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por 

natureza, mediante definição dada pela Lei Civil, em local fora da zona urbana do 

município; tendo como base de cálculo, o seu valor fundiário – a propriedade 

objetivamente considerada. 

 

O contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Rural é o proprietário do imóvel, o 

titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, ressaltando que o 
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possuidor indireto (v.g., o arrendatário), não é elevado à condição de contribuinte do 

referido imposto, a não ser que haja transferência deste encargo mediante contrato. 

 

O ITR, ao lado dos outros dois impostos patrimoniais previstos na Constituição Federal 

de 1988, tem natureza regulatória e patrimonial. Além disso, tem também uma 

finalidade extrafiscal de política econômica agrária, mais do que instrumento 

regulatório. 

 

Segundo Pinto Ferreira, o imposto de Propriedade  Territorial Rural (ITR), previsto no 

artigo 153, 4º, disciplina uma modalidade de reforma agrária mediante a tribulação 

sobre propriedades improdutivas. Deverão ser fixadas alíquotas progressivas 

desestimulando o proprietário de mantê-las em seu poder ou contribuir com a 

improdutividade.   

 

O inciso VII, do artigo 153, da Constituição Federal, prevê, ainda, como competência da 

União, a instituição do Imposto sobre grandes fortunas, nos termos da lei complementar. 

 

Vale salientar, contudo, que, tendo em vista a subjetividade da extensão da “fortuna”, o 

referido imposto tem uma abrangência perigosa, muito embora seja, na sua essência, um 

instrumento complementar do imposto de renda. 

 

O artigo seguinte, da Constituição Federal, alarga a competência impositiva da União, 

in verbis: 

 

                                                          “Art. 154. – A 

União poderá instituir: 

                                                           I – mediante lei 

complementar, impostos não previstos no artigo 

anterior, desde que sejam não-cumulativos e não 
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tenham fato gerador ou base de cálculo próprios 

dos discriminados nesta Constituição; 

                                                             II – na 

iminência ou no caso de guerra externa, impostos 

extraordinários, compreendidos ou não em sua 

competência tributária, os quais são suprimidos, 

gradativamente, cessadas as causas de sua 

criação.” 

 

O dispositivo legal acima transcrito trata do que se denomina competência residual, no 

inciso I, e dos impostos extraordinários, no inciso II. 

 

Acerca da competência residual da União, trata-se de um mecanismo de evitar a 

bitributação, ou seja, evitar que coexistam tributos, da mesma espécie, por parte de duas 

entidades distintas de direito público. 

 

No que tange aos impostos extraordinários, também da competência da União, em casos 

de guerra externa e na sua iminência. 

 

O fundamento dos impostos extraordinários é ilustremente assinalado por FERREIRA 

(1989, p. 422):  

                                               “Por ocasião de uma 

guerra os aumentos das despesas públicas são 

enormes, especialmente com a compra e o 

armazenamento de materiais bélicos, no País e 

também no estrangeiro, que geram lucros, por 

vezes, incomuns, para firmas intermediárias e 

fornecedoras, que devem ser tributados 

especialmente.” 
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O artigo 155, da Constituição Federal, sob a epígrafe “Dos Impostos dos Estados e do 

Distrito Federal”, estabeleceu-se a competência dos Estados e do Distrito Federal para 

instituir impostos, quando diz: 

 

                                                             “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 sobre as operações e as 

prestações se iniciem no exterior; 

                                                             III – propriedade de veículos automotores; 

                                                             § 1º. – O imposto previsto no inciso I: 

                                                             I – relativamente a bens imóveis e respectivos 

direitos, compete ao Estado da situação do bem, 

ou ao Distrito Federal; 

                                                             II – relativamente a bens móveis, títulos e 

créditos, compete ao Estado onde se processar o 

inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o 

doador, ou ao Distrito Federal; 

                                                             III – terá a competência para sua instituição 

regulada por lei complementar: 

                                                              a) se o doador tiver domicílio ou residência no 

exterior; 

                                                             b) se o de cujos possuía bens, era residente ou 

domiciliado ou teve o seu inventário processado 

no exterior; 
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                                                            IV – terá suas alíquotas máximas fixadas pelo 

Senado Federal. 

                                                             § 2º. – O imposto previsto no inciso II atenderá 

ao seguinte: 

                                                              I – será não-cumulativo, compensando-se o que 

for devido em cada operação relativa à 

circulação de mercadorias ou prestação de 

serviços com o montante cobrado nas anteriores 

pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito 

Federal; 

                                                             II – a isenção ou não-incidência, salvo 

determinação em contrário da legislação: 

                                                             a) não 

implicará crédito para compensação com o 

montante devido nas operações ou prestações 

seguintes; 

                                                             b) acarretará 

a anulação do crédito relativo às operações 

anteriores; 

                                                             III – poderá 

ser seletivo, em função da essencialidade das 

mercadorias e dos serviços; 

                                                             IV – 

resolução do Senado Federal, de iniciativa do 

Presidente da República ou de um terço dos 

Senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus 

membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às 

operações e prestações, interestaduais e de 

exportação; 

                                                             V – É 

facultado ao Senado Federal: 
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a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações 

internas, mediante resolução de iniciativa de um 

terço e aprovada pela maioria absoluta de seus 

membros; 

                                                            b) fixar 

alíquotas máximas nas mesmas operações para 

resolver conflito específico que envolva interesse de 

Estados, mediante resolução de iniciativa da 

maioria absoluta e aprovada por dois terços de seus 

membros; 

                                                             VI – salvo 

deliberação em contrário dos Estados e do Distrito 

Federal, nos termos do disposto no inciso XII, g, as 

alíquotas internas, nas operações relativas à 

circulação de mercadorias e nas prestações de 

serviços, não poderão ser inferiores às previstas 

para as operações interestaduais; 

                                                             VII – em relação às operações e prestações que 

destinem bens e serviços a consumidor final 

localizado em outro Estado, adotar-se-á: 

                                                             a) a alíquota interestadual, quando o 

destinatário for contribuinte do imposto; 

                                                            b) a alíquota interna, quando o destinatário não 

for contribuinte dele; 

                                                             VIII – na hipótese da alínea a do inciso anterior, 

caberá ao Estado da localização do destinatário o 

imposto correspondente à diferença entre a 

alíquota interna e a interestadual; 

                                                             IX – incidirá também: 

                                                             a) sobre a entrada de mercadoria importada do 

exterior, ainda quando se tratar de bem destinado a 
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consumo ou ativo fixo do estabelecimento, assim 

como sobre serviço prestado, cabendo o imposto ao 

Estado onde estiver situado o estabelecimento 

destinatário da mercadoria ou do serviço; 

                                                             b) sobre o valor total da operação, quando 

mercadorias forem fornecidas com serviços não 

compreendidos na competência tributária dos 

Municípios; 

                                                             X – não incidirá: 

                                                             a) sobre operações que destinem ao exterior 

produtos industrializados, excluídos os semi-

elaborados definidos em lei complementar; 

                                                             b) sobre operações que destinem a outros 

Estados petróleo, inclusive lubrificantes, 

combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e 

energia elétrica; 

                                                             c) sobre o ouro, nas hipóteses definidas no art. 

153, § 5º; 

                                                             XI – não compreenderá, em sua base de cálculo, 

o montante do imposto sobre produtos 

industrializados, quando a operação, realizada 

entre contribuintes e relativa a produto destinado à 

industrialização ou à comercialização, configure 

fato gerador dos dois impostos; 

                                                            XII – cabe à lei complementar: 

                                                            a) definir seus contribuintes; 

                                                           b) dispor sobre substituição tributária; 

                                                           c) disciplinar o regime de compensação do 

imposto; 
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                                                           d) ficar, para efeito de sua cobrança e definição 

do estabelecimento responsável, o local das 

operações relativas à circulação de mercadorias e 

das prestações de serviços; 

                                                             e) excluir da incidência do imposto, nas 

exportações para o exterior, serviços e outros 

produtos além dos mencionados no inciso X, a; 

                                                             f) prever casos de manutenção de crédito, 

relativamente à remessa para outro Estado e 

exportação para o exterior, de serviços e de 

mercadorias; 

                                                             g) regular a forma como, mediante deliberação 

dos Estados e do Distrito Federal, isenções, 

incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e 

revogados. 

                                                             § 3º. – À exceção dos impostos de que tratam o 

inciso II do Caput deste artigo e o art. 153, I e II, 

nenhum outro tributo poderá incidir sobre 

operações relativas a energia elétrica, serviços de 

telecomunicações, derivados de petróleo, 

combustíveis e minerais do País.” 

 

Seguindo, ainda, os traços do princípio federativo, a Constituição Federal estabelece, 

em seu artigo 155, a competência impositiva dos Estados e do Distrito Federal. 

 

Neste sentido, o sistema tributário nacional estabeleceu alguns critérios na distribuição 

das competências tributárias. Consoante o tributarista Francisco Ribeiro dos Santos, 

sobre a unidade e a completude do sistema, ensina:  

                                               “As normas do 

ordenamento jurídico formam uma estrutura 
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totalizadora, sendo o todo considerado como 

unidade, por sintetizarem-se nele  os conceitos de 

unidade e pluralidade.”73 

 

Essas competências são distribuídas e delimitadas, sob pena de instaurar-se o verdadeiro 

descontrole tributário, administrativo e jurídico para o Estado. Por isso,a Constituição 

Federal em seus artigos 153, 155, 156, sob as égides "Dos impostos da União", Dos 

Impostos dos Estados e do Distrito Federal" e dos Impostos dos Municípios", 

estabeleceu a competência desses entes políticos, bem assim, do artigo 154 que trata-se 

da competência residual da  União,  que será  objeto de apreciação.  

 

Deste modo, há que se entender que a repartição da  competência tributária decorre da 

própria estrutura do Estado-Federação e, para que tenha  condições de plena eficácia, 

necessário se torna a sua rigidez  e exaustividade, objetivando prevenir os eventuais 

conflitos e invasões de uma pessoa política por outra. Em suma, a distribuição de 

competência tributária, ou seja, a divisão das áreas dentro das quais a União, os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios podem criar e cobrar tributos, é a taxativa, isto é, não 

admite qualquer invasão de uns pelos outros. 

 

Os quadros mencionados no item 2.3 relativo aos impostos que a Constituição Federal 

outorgou à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, deixa patente que 

para a definição dos fatos geradores, base de cálculo e contribuinte, necessário se torna 

a existência de lei complementar (e em casos específicos, alíquotas), deve-se ficar 

atento aos efeitos do denominado “princípio da recepção”, segundo o qual a 

Constituição de 1988 excepciona, adota, convalida as normas preexistentes, desde que 

sejam compatíveis e adequáveis a nova ordem constitucional. 

 

 

__________________ 

(73) Idem  op. cit. p. 38 
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Nos termos do artigo 34, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias da 

Constituição de 1988, há hipóteses em que a falta de lei complementar prevista no 

artigo 146, III, não impede a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 

editar as leis ordinárias à aplicação do sistema tributário nacional previsto na Carta 

Magna. 

 

Neste sentido, vale ressaltar que antes do CTN vigorar no Brasil, havia um sistema 

tributário tripartite que, em base essencialmente política, consistia na coexistência de 

três sistemas tributários autônomos (federal, estadual e municipal), cada qual com seus 

impostos privativos, cujo produto da arrecadação pertencia em sua totalidade à pessoa 

política competente para instituí-lo. 

 

3. 2. 1  Conflitos de Competência 

 

Como já observado, a competência tributária é matéria eminentemente constitucional, 

taxativa e exaustivamente prevista, de sorte que haverá conflito de competência na 

medida em que um ente político arvorar-se de competência alheia. 

 

Nesse sentido, reiterando a assertiva de que todas as competências tributárias são 

previstas na Constituição Federal, conclui-se que: 

 

                                                "a pessoa política não 

pode usurpar competência tributária alheia, nem 

aquiescer que sua própria competência tributária 

venha a ser utilizada por outra pessoa política."74 

 

____________________ 

(74) CHIMENTI. op. cit. p. 4 
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Desta forma, pode-se: 

                                                            "enxergar o conflito de competência como uma 

situação de efetivo esbulho de um direito outorgado 

privativamente a terceiros."75 

Desse quadro, duas situações merecem destaque, embora não se confundam com o 

conflito de competência, a saber: a hipótese do bis in idem e da bitributação. 

 

3. 2. 2   Bis in idem e bitributação 

 

A clássica diferença entre a hipótese do bis in idem e a bitributação está na 

particularidade de que o primeiro ocorre quando uma única pessoa política institui 

tributos diversos sobre o mesmo fato gerador e o mesmo contribuinte, mas pela 

incidência de duas normas legais distintas. 

 

A bitributação, por seu turno, ocorre quando a dupla tributação tem origem em pessoas 

políticas distintas, de modo que: 

 

                                                "são duas normas, 

cada qual emanada de um legislativo, incidindo 

sobre o mesmo fato jurídico e onerando o mesmo 

contribuinte."76 

 

 

___________________ 

(75) MARTINS. op. cit. p. 138 

(76) SABBAG. op. cit. p. 695 
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3. 3  PRINCÍPIOS TRIBUTÁRIOS APLICÁVEIS 

 

Os princípios  constitucionais expressos e implícitos, além das garantias  asseguradas  

ao contribuinte,  aparecem  como verdadeiras limitações ao poder de tributar, consoante 

se vê a seguir: 

I - O Princípio da Segurança jurídica, da isonomia, da legalidade da irretroatividade da 

lei, da capacidade contributiva, do confisco, da legalidade tributária, da anterioridade da 

lei, da uniformidade de tributação e da separação dos poderes, entre outros; 

II - Com relação às garantias asseguradas ao contribuinte, a  obediência  dos princípios 

garantidores dos direitos individuais e coletivos previstos no artigo 5º da Constituição 

Federal de 1988. 

 

3. 3. 1  Síntese dos princípios constitucionais 

 

A Constituição ocupa o patamar mais elevado daquilo a que denominamos pirâmide 

jurídica. Isto significa dizer que, as normas constitucionais consistem no fundamento de 

validade das demais normas infraconstitucionais. Esta é, pois, a estrutura hierárquica 

enraizada em nosso ordenamento jurídico positivo. 

 

Ressalte-se que, num Estado de Direito, a Constituição é a lei máxima, a lei 

fundamental de um Estado, servindo de fundamento de validade não só para as demais 

normas, mas também, às próprias normas constitucionais, uma vez estarem imbuídas da 

soberania estatal. Assim, estando em desarmonia com a Constitucional, não há que se 

falar em norma válida, apta à produção de seus efeitos. 

 

A Constituição de um Estado que tem como característica a rigidez, como é o caso da 

Constituição brasileira, insculpe, nas regras nela contidas, o verdadeiro sentido da 

legitimidade de todo o sistema jurídico. 
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Neste sentido, na hipótese de desacordo entre leis, atos normativos, decretos, portarias, 

e a Constituição Federal, atinge-se o que se denomina de inconstitucionalidade, seja ela 

material (no tocante ao conteúdo da regra inconstitucional) ou formal (relativamente à 

inobservância dos procedimentos necessários). 

 

Claro está, todavia, que todas as normas contidas na Constituição possuem  importância 

ímpar, a regular todo o sistema jurídico-positivo de um Estado. Inobstante, enquanto 

determinadas normas constitucionais encerram apenas regras, outras há que encerram 

verdadeiros princípios. 

 

Não são poucas as vezes em que os princípios jurídicos têm rechaçada a sua importância 

na Ordem Jurídica.  São eles – os princípios – que, quando analisados e observados, 

irradiam luz à compreensão de todas as normas – sejam de ordem constitucional, sejam 

de hierarquia inferior. 

 

Assim é que, indubitavelmente, todas as regras jurídicas estão imbuídas destes 

princípios norteadores que, pela importância que têm e pelas funções que exercem, 

causam terríveis prejuízos à esfera jurídica de alguém quando, porventura, violados. 

 

A hermenêutica doutrinária encontra-se perfeitamente homogeneizada quanto a estes 

“mandamentos nucleares de um sistema”, na expressão utilizada por MELLO        

(1984, p.772) que ainda ressalta em uma de suas obras: 

 

            “Violar um princípio é muito mais grave do 

que transgredir uma norma qualquer. A 

desatenção ao princípio implica ofensa não apenas 

a um específico mandamento obrigatório, mas a 

todo um sistema de comandos. É a mais grave 

forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, 

conforme o escalão do princípio atingido, porque 
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representa insurgência contra todo o sistema, 

subversão dos seus valores fundamentais, 

contumélia irremissível ao seu arcabouço lógico e 

corrosão de sua estrutura mestra”. Isto por que, 

com ofende-lo, abatem-se as vigas que os sustêm e 

alui-se toda a estrutura nelas esforçada.77 

A Constituição insere, pois, um conjunto de princípios jurídicos e, assim o sendo, no 

momento em que os desprezamos, eliminamos a pedra angular de todo o sistema, 

fazendo cair por terra todos os mandamentos inseridos nas demais normas jurídicas. 

 

Conforme salienta CARRAZZA (2000, p.31-32) princípio jurídico é um enunciado 

lógico, implícito ou explícito, que, por sua grande generalidade, ocupa posição de 

preeminência nos vastos quadrantes do Direito e, por isso mesmo, vincula, de modo 

inexorável, o entendimento e a aplicação das normas jurídicas que com ele se conectam. 
78 

 

O operador do Direito deve, antes de mais nada, analisar os princípios maiores – 

jurídico-constitucionais - no exame do Direito para que, no fim, possa descer às normas 

jurídicas particulares e realizar o justo. 

 

Neste momento, a Hermenêutica – a ditar as regras da interpretação, exerce papel 

fundamental, uma vez que as próprias normas constitucionais, com sua variedade de 

sentidos, necessitam ser interpretadas para que possam ser bem aplicadas, de forma a 

não desvirtuar da essência da Lei Fundamental. 

 

Assim, no momento em que um preceito constitucional admite mais de uma 

interpretação, necessário se faz prevalecer aquela que mais concatenar o sentido do 

princípio que ali estiver mais próximo. 

_______________ 

(77) MELLO. op. cit. p. 772 

(78) CARRAZZA. op. cit, p.31-32 
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Vale ressaltar que, todo intérprete, no exercício da Hermenêutica, deve ter, como ponto 

de partida, os princípios jurídicos insertos na Constituição, de forma a balizar e orientar 

as regras jurídicas constitucionais e infraconstitucionais a serem aplicadas. 

 

Desta forma, a lição de HESSE citado em CARRAZZA (2000, p.37) magistralmente 

sintetiza a necessidade do respeito aos princípios que iluminam as regras 

constitucionais, ao dizer que: 

                       

                                               “Quem se mostra disposto a sacrificar um interesse em 

favor da preservação de um princípio 

constitucional fortalece o respeito à Constituição e 

garante um bem da vida indispensável à essência 

do Estado democrático. Aquele que, ao contrário, 

não se dispõe a esse sacrifício, malbarata, pouco a 

pouco, um capital que significa muito mais do que 

todas as vantagens angariadas, e que, 

desperdiçado, não mais será recuperado.”79 

No que diz respeito, especificamente, ao campo do Direito Tributário, o mesmo se 

verifica, uma vez que os princípios também encontram-se em evidência, “agindo” 

diretamente sobre as normas tributárias. Assim é que, no momento em que a 

Constituição refere-se à atuação estatal no tocante à instituição de impostos, tal fato 

encontra amparo real nas diretrizes traçadas pelos princípios que o norteiam. 

 

A própria Constituição, em momentos variados, torna clara a necessidade de obediência 

aos princípios constitucionais por ela insculpidos, inclusive, excepcionando a 

possibilidade de intervenção da União nos Estados e no Distrito Federal, na hipótese de 

desrespeito aos ditos princípios (cf. Cf/88, art. 34, VII). 

__________________ 

(79)  CARRAZZA. op. cit. p.37 
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Por tudo que restou dito até agora, a Constituição serve de base a todo o sistema jurídico 

vigente, exercendo influência, ainda maior, no âmbito do Direito Tributário. 

 

As normas tributárias são, sem sombra de dúvida, o que podemos chamar de 

“exemplos” dos princípios constitucionais inseridos na Lei Fundamental. E isso 

encontra justificativa pelo fato de que, as normas tributárias “invadem”, evidentemente, 

a esfera jurídica de cada um de nós. 

 

Assim, os princípios constitucionais da federação, da república, da autonomia 

municipal, da anterioridade, da legalidade e da segurança jurídica, recaem na 

competência tributária, sendo condição sine qua non para a instituição e criação de 

tributos pelo ente estatal. 

 

3. 3. 2  Princípio da não-surpresa 

 

O princípio da não-surpresa fundamenta-se, basicamente, nos valores que sustentam a 

ordem jurídica como um todo. Não se trata, portanto, de princípio explicitamente 

previsto na Constituição Federal. 

 

O referido princípio reflete, de forma indubitável, os princípios da certeza do direito e 

da segurança jurídica, de maneira a resguardar as relações jurídicas estabelecidas no 

seio da sociedade, podendo, assim, ser alegado em qualquer situação. 

 

Neste sentido, ressalte-se que se trata de um princípio que, como não podia deixar de 

ser, resvala no princípio da legalidade, encontrando aí a sua base e o seu suporte. 
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A não-surpresa está presente em todos os ramos do direito, sendo equivocado querer-se 

engendrá-la nesta ou naquela seara jurídica. Mesmo porque, na verdade, o ordenamento 

jurídico, muito embora tenha as suas especificações, deve ser visto como um todo 

harmônio e sistemático. 

 

Especificamente no Direito Tributário, o primado da não-surpresa exerce fundamental 

importância, citando o exemplo da proibição, pelo Supremo Tribunal Federal, da 

criação de novas exações que excepcionavam o princípio da anterioridade tributária. 

 

Na realidade, a postura do Supremo Tribunal Federal tem fundamento, uma vez que o 

princípio da anterioridade projeta-se no princípio da não-surpresa, sempre aludindo ao 

contexto constitucional no tocante a inibir e coibir usurpações. 

 

Ressalte-se, ainda, que, inobstante as decisões reiteradas dos Tribunais consagrem o 

princípio da não-surpresa, o referido primado, também, tem sido deveras apreciado e 

discutido pelos estudiosos do direito, à exemplo de Sacha Calmon Navarro Coêlho e 

outros que, na dinâmica das conjecturas, admitem a incidência da não-surpresa como 

forma a limitar o poder de tributar. 

 

Ainda mais enfático, Eduardo MANEIRA obra citada em UADI LAMMEGO 

BULLOS, 2001, p. 23)  ao discorrer sobre o tema, aduz que o princípio da não surpresa: 

                                               “atua como 

mecanismo de proteção jurídica destinado a tutelar 

os direitos subjetivos dos contribuintes. É 

subprincípio da legalidade e confere a este último 

maior concretitude e densidade”  

 

Repita-se, portanto, no entendimento do célebre autor, o princípio da não-surpresa 

eleva-se, neste sentido, ao princípio da legalidade, como um subprincípio do mesmo. 
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Assim, a legalidade e a não-surpresa não podem ser rechaçados pela comunidade 

jurídica. Devem, pois, garantir, da melhor maneira, a igualdade das pessoas que 

disputam o mercado de trabalho. Necessário se faz, portanto, garantir o mínimo de 

certeza e segurança nas relações jurídicas travadas no seio social e, mais 

especificamente, garantir a observância dos direito fundamentais dos contribuintes. 

 

 BULOS (2001, p. 45), em sua Constituição Federal Anotada, 4ª Edição, Saraiva, 

admite ser o princípio da não-surpresa: 

 

 “uma forma de se realizar o ideário da certeza jurídica”.80 

1 

Situações incertas caminham para a busca da injustiça, adentrando por um caminho 

contrário ao direito, de forma a esquecer que a noção de justiça encerra uma 

necessidade irremediável. 

 

Destarte, não há que se olvidar trata-se a não surpresa intimamente ligada ao princípio 

da anterioridade tributária, mesmo porque, por assim dizer, a anterioridade traduz-se na 

não-surpresa, inclusive, porque: 

 

                                               “o contribuinte não pode ser surpreendido pela 

improvisação, pela incerteza, pela insegurança, 

provenientes, inclusive, de atos emanados de 

autoridades públicas, ainda quando praticados no 

exercício regular de suas atribuições” 

 

_________________ 

(80) BULOS, U. L. Constituição Federal Anotada. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. p.88 
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3. 3. 3  Princípio federativo 

 

As reais dimensões do princípio federativo encontram-se explícitas na própria 

Constituição Federal, quando, em seu artigo 1º. Esclarece ser o Brasil uma República 

Federativa: 

 “[…] formada pela união indissolúvel dos Estados 

e Municípios e do Distrito Federal”. 

 

A indissolubilidade da federação, como marca fundamental da República – princípio 

republicano já analisado, aparece acobertada por um princípio constitucional. E, vale a 

ressalva, que o dito princípio encontra-se acobertado pela imutabilidade, uma vez 

constar, do próprio texto constitucional, como cláusula pétrea ou imutável. 

 

Neste sentido, é taxativo o art. 60, § 4º, da Lei Fundamental, quando dispõe:  

 

                                                “Não será objeto de 

deliberação a proposta de emenda tendente a 

abolir: I – a forma federativa de Estado”. 

 

A forma federativa de Estado tem surgimento, no Brasil, com o advento da República 

(Decreto 1, de 15/11/1889). 

 

Inobstante os diversos entendimentos a respeito do conceito de Federação, não pairam 

dúvidas tratar-se de, no dizer de CARRAZZA (2000, p. 89) 
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                                                    “uma associação, uma união institucional de Estados, 

que dá lugar a um novo Estado (o Estado Federal), 

diverso dos que dele participam (Estados-

membros). Nela, os Estados federados, sem 

perderem suas personalidades, despem-se de 

algumas tantas prerrogativas, em benefício da 

União dos Estados. A mais relevante delas é a 

soberania”.81 

 

O Estado Federal é uma espécie de federação, composta por unidades – Estados 

Federados - dotadas da capacidade de auto-organização e de auto-administração, o que 

se denomina AUTONOMIA. Todavia, embora autônomos, os Estados Federados não 

são dotados de soberania – característica, apenas, da União – pessoa jurídica de direito 

público que representa o Estado Federal. 

 

Os Estados-membros, autônomos como são, submetem-se às regras constitucionais, 

sendo-lhes vedado, inclusive, a teor do que dispõe a Constituição Federal, o direito de 

secessão, ou seja, o direito de se separarem da União, muito embora sejam dotados de 

autonomia política e financeira. 

 

É, pois, no âmbito desta autonomia, que cada Estado encontra fundamento para, sem a 

interferência de qualquer outro, prover as suas próprias despesas no que tange às 

necessidades de seu governo e administração, instituindo e arrecadando impostos para 

tal fim. 

 

Assim é que, diante da autonomia dos Estados e da repartição das competências 

legislativas entre eles, manifesta-se também o exercício da COMPETÊNCIA  

___________________ 

(81) CARRAZZA, R. A  op. cit.  p. 89 
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TRIBUTÁRIA por cada um, mesmo com todas as restrições e limitações constitucionais 

que lhes são inerentes. 

 

Em termos jurídicos, só o Estado é SOBERANO, sendo este traço - de império - o 

divisor de águas entre o Estado e as demais pessoas, sendo aquele superior , senhor da 

sua conduta, só ele decidindo sobre a eficácia de seu direito. 

 

A SOBERANIA – um dos elementos formais do Estado, tem como definição a 

qualidade do poder do Estado que o situa acima de qualquer outro Estado (no âmbito 

interno) e, ainda, coloca-o em igualdade com os demais Estados (no âmbito externo). 

 

Neste sentido, o enfoque do poder soberano do Estado, pode se dar tanto de forma 

interna, como de forma externa. Assim, sob o aspecto interno, o poder do Estado impera 

sobre qualquer outro – dentro dos limites do seu território. Por outro lado, externamente 

falando, verifica-se a soberania estatal no momento em que, nas relações recíprocas 

entre os Estados, não há qualquer traço de subordinação, nem dependência entre eles. 

Pelo contrário, encontram-se todos no mesmo nível de igualdade. 

 

Ainda quanto à soberania do Estado, ressalte-se que o referido poder reveste-se de 

algumas características. A soberania é UNA, ORIGINÁRIA, INDIVISÍVEL e 

INALIENÁVEL. 

 

A unidade da soberania encontra fundamento na sua exclusividade, já que dentro de um 

mesmo Estado, não podem coexistir mais de um mesmo poder supremo. 

 

Da mesma forma, a soberania é originária, uma vez que não depende de nenhum 

ordenamento superior para se apoiar. 
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A indivisibilidade da soberania, apóia-se na sua própria essência, sendo impossível o 

seu fracionamento.  

 

Por fim, considera-se inalienável, uma vez não poder ser renunciada pelo Estado, 

fazendo parte integrante dele, sendo-lhe inerente. Isto significa dizer que, o fato do não 

exercício do poder soberano pelo Estado, não implica na sua renúncia. 

 

De forma mais clara e precisa, o traço distintivo e específico do Estado é a soberania, 

entendida como o poder supremo autônomo e originário. 

 

                                                           “Para o Direito, o Estado nada mais é do que o 

ordenamento jurídico, originário e soberano, de 

um povo (grupo social independente), estabelecido 

num dado território (base territorial fixa). Este 

ordenamento é originário, porque não depende, 

nem deriva, de nenhum outro, e soberano, porque 

soberano, porque superior a qualquer pessoa ou 

instituição que nele viva ou exista. O poder que 

rege o Estado denomina-se governo e se resolve 

numa faculdade de comando (imperium) a que a 

coletividade deve obediência.”  

 

O Princípio Federativo no Brasil – ponto-chave de todo o sistema jurídico brasileiro, 

traduz-se, de forma simplista, na harmonia dos poderes. Ou seja, as ordens jurídicas 

possuem áreas de atuação próprias e diferenciadas – competências próprias fixadas pela 

Lei Fundamental, não interferindo umas nas outras. 

 

A importância do Princípio Constitucional Federativo chega ao ápice no momento em 

que, por previsão expressa da Constituição Federal, encaixa-se no que se denomina de 
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“cláusulas pétreas”, conforme assevera o parágrafo 4º, I, do artigo 60, da Constituição 

Federal. 

 

Ressalte-se, todavia, têm os Estados Federados autonomia constitucional, possuindo, 

portanto, Constituição própria, promulgada por seu próprio Poder Constituinte (Poder 

Constituinte Federado), inobstante algumas restrições. 

 

Outrossim, diante da relativização do Poder Constituinte exercido pelos Estados 

federados, importante que se diga: 

 

                                               “os Estados-membros são obrigados a obedecer e a fazer 

obedecida (em seus respectivos territórios) a 

Constituição Federal”. (CARRAZZA, 2000, p. 

115). 

3. 3. 4  Princípio republicano 

 

Consta do Artigo 1º, da Constituição Federal de 1988 que o Brasil é uma República, 

transcrito in verbis: 

                                                           “Art. 1º. – A República Federativa do Brasil, 

formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 

um Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos: I – a soberania; II – a cidadania; III 

– a dignidade da pessoa humana; IV – os valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa; V – o 

pluralismo político. 

                                                            Parágrafo único. – Todo poder emana do povo, 

que o exerce por meio de representantes eleitos ou 

diretamente, nos termos desta Constituição”. 
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Já ficou dito anteriormente, que a Constituição outorga competência à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para instituir e cobrar tributos. 

 

Ocorre que, pelo perfil da Lei Fundamental e pelas suas características, a competência 

do legislador para tanto não é ilimitada; pelo contrário, há a necessidade de observar os 

limites também por ela impostos, principalmente no tocante aos princípios 

constitucionais, com todas as nuances já analisadas. 

 

O Estado, para que possa, efetivamente, realizar e executar o conteúdo constitucional, 

independente do regime instituído, necessita da obtenção de recursos, tendo para tanto, 

a necessidade de auferir as receitas tributárias (sua principal fonte). 

 

Todavia, ao instituir e exigir tributos, o poder estatal interfere diretamente na esfera 

patrimonial do contribuinte, tendo, pois, por via de conseqüência, a necessidade de 

observar as regras inseridas na Constituição, notadamente os princípios constitucionais 

– que estão, inclusive, acima das regras constitucionais, abrangindo-as. 

 

A República é uma forma de governo, em nada confundida com a federação – que é 

uma forma de Estado. 

 

É magistral o conceito de República trazido por CARRAZZA (2000, p.44):                     

 

                                                   “República é o tipo de governo, fundado na igualdade 

formal das pessoas, em que os detentores do poder 

político exercem-no em caráter eletivo (de regra), 

transitório e com responsabilidade” 82 

 

__________________________ 

(82) Ibid. p. 44 
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A República, como forma de governo que é, ao lado da Monarquia e da Ditadura, é um 

dos meios pelo qual o homem concebeu para governar os povos. Inclusive, numa 

República, uma vez que se funda na igualdade formal das pessoas, todos os cidadãos 

têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei, sem distinção de condições 

sociais e pessoais. 

 

O princípio republicano aparece como pedra angular de todo o sistema constitucional.  

 

Ressalte-se que, em caráter originário, o povo é o verdadeiro detentor do poder político. 

Sendo o povo, no regime republicano, o detentor do poder e do domínio da coisa 

pública, este princípio insurge-se como base para os demais princípios constitucionais: 

igualdade; autonomia dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; da separação 

dos poderes. 

 

Afirma CARRAZAZ (2000, p.47) cita Antonio Sampaio Dória, que: 

 

                                                     “O que discrimina a forma republicana, com ou sem 

epíteto adicional de federativa, não é a coexistência 

dos três poderes, indispensáveis em todos os 

governos constitucionais, como a república e a 

monarquia. É, sim, a condição de que sobre 

existirem os três poderes constitucionais, o 

Legislativo, o Executivo e o Judiciário, os dois 

primeiros derivem de eleição popular”.83 

_____________ 

(83) Ibid. p. 47. 
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Assim, do que já restou demonstrado acerca da análise do princípio republicano 

propriamente dito, é proibida a concessão de vantagens tributárias fundadas em 

privilégios de pessoas ou categorias de pessoas. 

 

Assim, atualmente, no Brasil, os tributos devem ser instituídos e arrecadados sem ferir a 

harmonia existente entre os direitos do Estado e os direitos de cada um dos cidadãos. O 

ente estatal, é claro, necessita de auferir receitas para que possa realizar o conteúdo da 

Lei Fundamental. Todavia, não há qualquer necessidade de, para tal, “passar por cima” 

das pessoas, atropelando os seus direitos. 

 

Diante disto, e, em cima de um raciocínio lógico, entende-se que o princípio 

constitucional republicano, corrobora ainda mais o princípio da isonomia da tributação.  

 

Os contribuintes, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, devem ser tratados de forma 

igualitária, sendo a lei tributária aplicada para todos igualmente, sem qualquer distinção. 

O tributo, ainda que instituído por lei, não pode ter o condão de obrigar esta ou aquela 

pessoa discriminadamente. 

 

Tal raciocínio vale, inclusive, para as isenções tributárias, vez que estas não podem ser 

concedidas arbitrariamente pelas pessoas políticas – Estados, Distrito Federal e 

Municípios -, responsáveis pela instituição e arrecadação dos impostos. 

 

Ressalte-se, todavia, que, não obstante a importância já elencada do princípio 

republicano para o enfoque de todo o sistema jurídico-constitucional, este não se 

configura “cláusula pétrea” pela Lei Maior. Mesmo assim, a inobservância do referido 

princípio pode acarretar a inconstitucionalidade de todo e qualquer ato emanado pelo 

Poder Público. 
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É de se considerar que, o princípio republicano aguça ainda mais o princípio da 

capacidade contributiva, muito embora, possa até, parecer um contrasenso. 

 

O artigo 145, § 1º, da Constituição, ao dispor que “sempre que possível, os impostos 

terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do 

contribuinte (…)”, leva a emergir uma estreita correlação entre os impostos e a 

capacidade contributiva dos contribuintes. 

 

Acentua CARRAZZA (2000, p. 65), que o: 

 

                                                           “princípio da capacidade contributiva informa a 

tributação por meio de impostos. Intimamente 

ligado ao princípio da igualdade, é um dos 

mecanismos mais eficazes para que se alcance a 

tão almejada Justiça Fiscal”. 84 

 

3. 3. 5  Princípio da autonomia dos municípios 

 

O princípio da autonomia municipal encontra-se consagrado na Constituição Federal, 

nos seus artigos 29 e 30. 

 

Os Municípios são, assim, pessoas políticas dotadas de autonomia, com suas 

competências previstas, expressamente, no texto constitucional, de modo a não haver 

hierarquia entre os próprios Municípios, os Estados e o Distrito Federal, como entes da 

Federação. 

 

_____________________ 

(84) Ibid. p. 65. 
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Assim, não existe submissão de uma pessoa jurídica de direito público interno à outra; 

valendo dizer, ainda, que a intervenção entre elas ocorre, apenas, em grau de exceção. 

 

O conteúdo do princípio da autonomia municipal é-nos dado, de forma magistral, por 

CARRAZZA (2000, p. 119), quando afirma:  

 

                                               “parece correto sustentar que a autonomia municipal, 

sob a óptica do Direito, é a faculdade que a pessoa 

política Município tem de, dentro do círculo de 

competência pré-traçado pela Constituição, 

organizar, sem interferências, seu governo e 

estabelecer, sponte propria, suas normas jurídicas 

(João Mangabeira). Este último aspecto 

(competência para legislar) ganha particular 

relevo, para que bem se caracterize a autonomia 

jurídica do Município”.85 

 

Ressalte-se, ainda, que a autonomia apregoada aos Municípios inicia-se e encerra-se 

dentro dos limites previstos no próprio texto constitucional. Daí dizer-se que, a 

autonomia municipal nada tem que ver com a soberania. 

 

Visualiza-se a autonomia dos Municípios na eleição deliberada de seus governantes – 

Prefeitos, bem como na existência de um Poder Legislativo próprio, com capacidade de 

legislar, livremente, em cima de suas próprias peculiaridades; respeitando, é claro, os 

ditames constitucionais. 

A autonomia municipal, em âmbito da legislação tributária, é ainda mais evidente. 

Senão vejamos. Uma lei tributária municipal vale sobre qualquer outra lei da união, dos 

Estados-membros ou de outro Município. 

_______________________ 

(85) Ibid. p. 119 
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Juridicamente falando, entre os Municípios brasileiros não há qualquer diferença ou 

hierarquia uns sobre os outros. Vige, portanto, a isonomia entre as entidades políticas 

municipais, de forma que um Município não se sobrepõe a outro, sempre todos com os 

“olhos voltados” para a Constituição Federal. 

 

O artigo 30, da Lei Fundamental é um expoente do princípio da autonomia municipal 

ora analisado. 

 

Desde os tempos idos, os Municípios brasileiros conheceram a autonomia, sempre 

podendo se auto-governar e reger a si próprios. 

 

Assim, o texto constitucional, em seu artigo 30, corrobora ainda mais a questão da 

autonomia municipal, principalmente no que tange aos ASSUNTOS DE INTERESSE 

LOCAL. 

 

Independentemente das peculiaridades porventura existentes, os Municípios têm 

completa autonomia para legislar sobre os assuntos de interesse local. 

 

Necessário se faz, assim, definir a abrangência da referida expressão “assuntos de 

interesse local”, a fim de se evitar abusos na sua interpretação. 

 

Diante da dificuldade em delimitar o conceito, sobretudo porque cada Município tem 

suas próprias adversidades e peculiaridades, CARRAZZA (2000, p. 122), de forma 

clara e precisa, admite que: 

 

                                               “cada Município é livre para organizar-se, consultando 

seus interesses particulares, observadas, apenas, as 

restrições que objetivam manter de pé os marcos 
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que separam as competências das pessoas 

políticas”.86 

Nesta linha de pensamento, a vida econômica e administrativa de cada Município só a 

ele e compete dirigir, sem que haja qualquer interferência externa neste sentido. 

Com muita propriedade, assevera BARBALHO , citado em CARRAZA (2000, p. 123):  

                                                 “Desde que o assunto é puramente municipal não cabe 

na gestão do Estado, como não cabe na da União o 

que for puramente estadual. E assim como o 

próprio Estado é o regulador dos negócios que são 

exclusivamente seus e estabelece sua 

‘constituição’, seu código fundamental para a 

regência desses seus negócios, igualmente e com o 

mesmo direito, o Município faz sua lei orgânica, 

seu estatuto basilar, e por ele se institui e rege a 

administração de seus negócios particulares”.87 

Há, ainda, que estabelecer a diferença entre a lei orgânica dos Municípios e as leis 

ordinárias municipais. Estas, pelo grau da hierarquia entre as normas, devem obediência 

àquelas outras que, podemos dizer, são consideradas verdadeiras “Constituições 

Municipais”, às quais seguem a sorte as leis ordinárias. 

 

O fundamento para tanto reside, principalmente, no quorum necessário para a 

elaboração das leis ordinárias e da lei orgânica dos Municípios. Enquanto as primeiras 

reclamam, apenas, a aprovação por maioria simples, o quorum mínimo para a 

elaboração da lei orgânica municipal é de dois terços da Câmara dos Vereadores. 

Todavia, não há como olvidar, a divisória existente entre ASSUNTOS GERAIS e 

ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL, nem sempre é fácil de ser visualizada. 

 

______________________ 

(86) Ibid. p. 122 

(87) Ibid. p. 123. 



                                                                                                                                                            150    

 

 
 
 

 
 

 

 

O que são, na verdade, ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL? Antes de mais, não há 

que se entender “interesse local” como sendo “interesse privativo”. 

 

CARRAZZA (2000, p 125), assevera com muita propriedade:  

 

                                                “Os interesses dos 

Municípios são os que atendem, de modo imediato, 

às necessidades locais, ainda com alguma 

repercussão sobre as necessidades gerais do Estado 

ou do País.”88 

Acrescenta, ainda, o autor: 

                                                            “O interesse do Município que a Constituição 

protege é o peculiar, isto é, o próprio, o especial, o 

particular; não o exclusivo, que, em rigor, inexiste, 

já que, afinal de contas, tudo o que aproveita ao 

Município também serve, de modo mais ou menos 

próximo, a todo o país”.89 

  

A alusão ao interesse local apregoada pela Constituição Federal, é feita em vários de 

seus dispositivos. Senão vejamos. O artigo 18, § 4º, da Lei Maior, ao dispor sobre a 

criação, incorporação, fusão e desmembramento dos Municípios, confere às populações 

interessadas, mediante consulta prévia, a sua efetivação. Tal preceito constitucional, 

como bem se vê, prevê, nestes casos, a necessidade da “opinião” da população daquele 

Município a ser criado, incorporado, fundido ou desmembrado. Trata-se, portanto, de 

assunto de interesse local. 

________________________ 

(88) Ibid. p. 125 

(89) Ibid. p. 126 
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De igual maneira, o artigo 182, ao dispor sobre as providências pautadas aos 

Municípios, quando os assuntos tiverem respaldo no interesse local. Assim, dispõe o 

artigo 182, caput, da Constituição Federal, in verbis: 

 

                                                            “A política de 

desenvolvimento urbano executada pelo Poder 

Público municipal, conforme diretrizes gerais 

fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e 

garantir o bem-estar de seus habitantes”. 

 “... vale focalizar aqui um ponto importante 

suscitado pelo artigo em referência, consistente em 

saber a quem cabe editar a lei que definirá as 

diretrizes gerais a cuja obediência está sujeita a 

política de desenvolvimento urbano ... Cumpre  

elucidar se a lei referida na Carta Magna é 

estadual, federal ou municipal. Celso Ribeiro 

Bastos e Ives Gandra Martins, comentários ... v. 7, 

citado em A CONSTITUIÇÃO na visão dos 

Tribunais, 1997, p. 1224). 

 

Por fim, e ainda de forma a alimentar o princípio da autonomia municipal, o artigo 30, I, 

da Constituição Federal, é expresso ao fixar a competência dos Municípios, in verbis: 

                                                                     “Art. 30. – Compete aos Municípios: 

                                                                         

I – legislar sobre assuntos de interesse 

local”. 
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Trata-se, portanto, de competência privativa dos Municípios legislar sobre assuntos de 

interesse local, devendo a lei federal estabelecer, apenas, normas gerais, sem invadir a 

competência municipal. 

 

Cumpre, ainda, salientar, que o rol previsto no artigo 30, não é numerus clausus, mas, 

tão somente, exemplificativo. 

 

Desta linha de pensamento, depreende-se a idéia de que cada Município, pelo seu Poder 

Legislativo, pode, de forma livre, estabelecer os seus assuntos de peculiar interesse, 

cabendo ao Poder Judiciário, quando provocado, coibir eventuais excessos. 

 

A importância do princípio da autonomia municipal encontra a sua “chave”, por assim 

dizer, no próprio princípio federativo, já que, um Estado-membro, ao violar a autonomia 

dos Municípios, está, igualmente, a violar o princípio federativo, sendo passível até de 

uma intervenção federal, nos termos do artigo 34, VII, “c”, da Constituição Federal. 

A posição alcançada pelos Municípios, no entendimento de CARRAZZA (2000 p.130), 

é “invejável”: 

                                               “Portanto, fazendo um 

esforço de arranjo, o Município goza da mais 

ampla autonomia, tendo sido alçado, pelo próprio 

Texto Excelso, à invejável posição de pessoa 

política (igual, pois, neste particular, aos Estados e 

à União). Esta autonomia vem assegurada, de 

modo mais significativo, no art. 30 da Constituição, 

que, em suma, garante ao Município governo e                             

administração próprios, no que toca a seu peculiar 

interesse. […] Nestes campos – como em inúmeros 

outros – absolutamente não pode haver prevalência 

da lei federal ou estadual sobre a municipal”. 90 

_________________________ 
(90) Ibid. p. 130 
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Em âmbito tributário, não há maiores delongas quanto à incidência, neste particular, da 

autonomia dos Municípios. 

 

Em se tratando de entidade autônoma, capaz de se auto-governar e se auto-administrar, 

pode, também, instituir e arrecadar livremente os seus próprios tributos, sem a 

interferência do Governo Federal ou Estadual, ou mesmo Internacional. 

 

Assim, quanto aos tributos da competência municipal, além de só poderem ser 

arrecadados pela entidade municipal, o contribuinte não pode ser acionado por qualquer 

outra esfera política. 

 

Por fim, o exercício pleno das competências tributárias pelos Municípios só poderá 

acontecer desde que respeitado o princípio da autonomia municipal. 

 

3. 3. 6  Princípio da capacidade contributiva 

 

Entende-se por capacidade contributiva a capacidade econômica de pagar impostos. 

 

A Constituição Federal, no seu artigo 145, parágrafo 1º, assim dispõe:  

 

                                               “Sempre que possível, 

os impostos terão caráter pessoal e serão 

graduados segundo a capacidade econômica do 

contribuinte, facultando à administração 

tributária, especialmente para conferir efetividade 

a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos 

individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os 

rendimentos e as atividades econômicas do 

contribuinte”. 



                                                                                                                                                            154    

 

 
 
 

 
 

 

Como enfatiza NOBRE JÚNIOR (2001, p. 33), citando Francesco Moschetti:   

 

                                                “louvado em manifestações da Corte Constitucional 

italiana (Sentenze 201/75, 62/77, 178/86, 400/87, 

373/88, entre outras), torna essa concepção mais 

clara, afirmando que capacidade contributiva é a 

idoneidade do sujeito para executar a prestação, 

coativamente imposta, devendo ser dessumida da 

presença concreta do pressuposto econômico que a 

justifica. 

                                                 O ensinamento do autor peninsular produziu forte eco 

na doutrina pátria. José Maurício Conti nos 

apresenta pronunciamento modelar: “ A 

capacidade econômica é aquela que todos – ou 

quase todos – têm. É a aptidão dos indivíduos de 

obter riquezas – exteriorizadas sob a forma de 

renda, consumo ou patrimônio. Já a capacidade  

                                                 contributiva – fazemos a análise aqui apenas quanto ao 

seu aspecto subjetivo, que dá origem às diversas 

interpretações – refere-se à capacidade dos 

indivíduos de arcar com os ônus tributários, de 

pagar tributos. A capacidade contributiva é, pois, 

uma capacidade econômica específica – refere-se à 

aptidão para suportar determinada carga 

tributária.”91 

O princípio da capacidade contributiva fundamenta-se, pois, numa correlação entre a 

tributação instituída e a capacidade econômica do contribuinte para pagá-la e, significa  

___________________ 

(91) NOBRE JÚNIOR  op. cit. p. 33. 
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dizer que, quanto maior a capacidade do contribuinte, maior será o ônus de pagar os 

tributos, contribuindo mais para a coisa pública. 

 

Todavia, há que se ressaltar, que a graduação do peso da tributação não é 

indeterminada, encontrando seu limite nos direitos e garantias individuais. 

 

O princípio da capacidade contributiva encontra-se intimamente relacionado ao 

princípio da Igualdade (isonomia), já que, a partir do momento em que se procura a 

graduação na sujeição à carga tributária, tem-se, conseqüentemente, uma constante 

corrida à justiça fiscal e social. 

 

É no ideal de justiça que o princípio da isonomia encontra amparo, integrando-se, por 

sua vez, ao Direito Tributário pelo princípio da capacidade contributiva. Neste sentido, 

a violação ao princípio da capacidade contributiva corresponde, de forma direta, à 

transgressão do princípio constitucional da igualdade. 

 

A efetivação da capacidade contributiva dá-se por meio da progressão dos impostos. No 

dizer de CARRAZZA (2000, p. 66),  

 

                                                “A progressividade das alíquotas tributárias, longe de 

atritar com o sistema jurídico, é o melhor meio de 

se afastarem, no campo dos impostos, as injustiças 

tributárias, vedadas pela Carta Magna. Sem 

impostos progressivos não há como atingir-se a 

igualdade tributária. Logo, o sistema de impostos, 

no Brasil, deve ser informado pelo critério da 

progressividade”.92 

_____________________ 

(92) CARRAZZA. op. cit. p. 66. 
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A progressão das alíquotas tributárias tem, pois, fundamento na vedação constitucional 

de alíquotas fixas (salvo raras exceções). Impostos com alíquotas fixas acarretam 

desigualdades sociais e econômicas, uma vez que, neste caso, os contribuintes são 

tratados igualmente, mesmo sendo desiguais. 

 

Assim é que, para que se possa alcançar o princípio da isonomia tributária, necessário se 

faz observar o princípio da capacidade contributiva das pessoas – sejam elas físicas ou 

jurídicas. 

 

Não é pacífica a doutrina no tocante ao alcance da capacidade contributiva prevista no 

texto constitucional. Há quem entenda tratar-se de CAPACIDADE OBJETIVA, cujo 

entendimento encontra fundamento na alegação de que a capacidade leva em causa a 

riqueza manifestada objetivamente. Por este entendimento, leva-se em conta a aptidão 

abstrata do contribuinte. Assim entende CARRAZZA (2000, p. 67):  

 

                                                 “A capacidade 

contributiva a que alude a Constituição e que a 

pessoa política é obrigada a levar em conta ao 

criar, legislativamente, os impostos de sua 

competência é objetiva, e não subjetiva. É objetiva 

porque se refere não às condições econômicas reais 

de cada contribuinte, individualmente considerado, 

Mas às suas manifestações objetivas de riqueza (ter 

um imóvel, possuir um automóvel, ser proprietário 

de jóias ou obras de arte, operar em Bolsa, praticar 

operações mercantis etc.”.93 

 

Mais adiante, o mesmo autor exemplifica, com propriedade, suas razões:  

______________________ 

(93) Ibid. p. 69 



                                                                                                                                                            157    

 

 
 
 

 
 

                                                 “Exemplifiquemos: atualmente, muitos shopping 

centers, para estimular as vendas, estão sorteando, 

entre seus clientes, automóveis de alto luxo. Vamos 

admitir que o contemplado seja um jovem de 

dezoito anos, que ainda não tem economia própria. 

Acaso poderá eximir-se do pagamento do IPVA 

cabível, demonstrando que não tem capacidade 

econômica? É evidente que não. Ele terá que 

encontrar um meio de pagar o imposto ou sofrerá 

as conseqüências de seu inadimplemento, podendo, 

até mesmo, perder o veículo”. 94 

 

Manuel Gonçalves Ferreira Filho Op. cit. A CONSTITUIÇÃO na visão dos Tribunais, 

1997, p. 995 assim se expressa:  

“Nem todo imposto dá lugar a uma graduação 

segundo a capacidade econômica do contribuinte 

conforme já registra de há muito a doutrina (cf. 

Rubens Gomes de Souza, Competência de 

legislação tributária, 3ª ed., Rio de Janeiro, Ed. 

Financeiras, 1960, p. 145 e s.) Por isso, 

distinguem-se impostos de caráter real (‘lançados 

em função do valor da matéria tributável, mas sem 

atender às condições pessoais do contribuinte’) e 

impostos de caráter pessoal (‘cujo lançamento 

também é feito na base do valor da matéria 

tributável, porém atendendo às condições pessoais 

do contribuinte’)”95 

_________________ 

(94) Ibid. p. 67 

(95) A CONSTITUIÇÃO na visão dos Tribunais, p. 995. 
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Os Poderes Legislativo e Judiciário encontram-se vinculados à observância do princípio 

da capacidade contributiva, exercendo, inclusive influência sobre outras normas 

tributárias constantes da Constituição Federal. 

 

Assim, mesmo com todas as nuances derivadas dos mais variados tributos, necessário se 

faz, sempre que possível, atender o princípio da capacidade contributiva – inteiramente 

vinculado aos princípios republicano e da isonomia. 

 

3. 3. 7 Princípio da legalidade 

 

O princípio da legalidade, ao contrário do que se verifica na anterioridade, não é 

exclusivamente tributário, uma vez que se projeta sobre todos os ramos e domínios do 

Direito. 

 

Previsto no artigo 5º, II, da Constituição Federal, assim está configurado: 

 

                                                              “Art. 5º.  

                                                               […] 

                                                              II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa senão em virtude de lei.” 

 

Assevera CARRAZZA (2000, p.172-173): 

 

                                                           O inc. II do 

art. 5º da CF encerra, pois, um dogma 

fundamental, que impede que o Estado aja com 

arbítrio em suas relações com o   indivíduo, que, 

afinal, tem o direito de fazer tudo quanto a lei não 



                                                                                                                                                            159    

 

 
 
 

 
 

lhe proíbe, nos termos do clássico brocardo: cuique 

facere licet nisi quid iure prohibitur. 

                                                             O legislador, 

ao elaborar a lei, deve, obviamente, obedecer à 

Constituição. […] O que queremos enfatizar é que 

não é só ele que deve fazê-lo. Mais até do que o 

legislador, o administrador público e o juiz – por 

não serem senhores, mas servidores da lei – estão 

intensamente subordinados à Constituição, 

inclusive a seus magnos princípios. É a ela, antes 

da própria lei, que devem mirar, enquanto 

desempenham suas relevantes funções.” 96 “ 

 

Pinto Ferreira obra citada em A CONSTITUIÇÃO na visão dos Tribunais, 1997, p. 

1030, assevera: 

 

“ Só a lei pode instituir ou aumentar impostos (art. 

150, I). A criação e aumento de tributo sempre 

presume lei. 

Mas qual o sentido e alcance da palavra “lei” no 

texto constitucional do art. 150. I? É somente uma 

espécie de ato normativo, a saber, a lei ordinária? 

Ou compreende e alcança todos os atos primários 

de caráter geral, isto é, um gênero e não uma 

espécie, ou seja, um gênero que abarca a lei 

ordinária, a lei delegada e a medida provisória?”97 

 A legalidade é um dos princípios basilares da ordem jurídica tributária, de forma a 

admitir que todo ato administrativo tributário deve constar inserto de uma norma legal. 

_____________________ 

(96) CARRAZZA, R. A op. cit. p. 172-173. 

(97) A CONSTITUIÇÃO na visão dos Tribunais, p. 1030. 
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No Brasil, ninguém poderá ver exigido o pagamento de um tributo que não tenha a sua 

origem na lei. E, além disso, é preciso ainda que tal lei tenha sido editada pela pessoa 

política (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) que recebeu, da Constituição 

Federal, a competência para tanto. 

 

Ressalte-se que, inobstante a previsão legal constante do artigo 5º - que trata dos 

Direitos e Garantias Fundamentais, ainda no sentido de resguardar os interesses e 

direitos dos cidadãos, a norma jurídica foi mais além, estatuindo expressamente, o 

princípio da legalidade tributária, no artigo 150, I, transcrito a seguir: 

 

                                                           “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias 

asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

                                                             I – exigir ou aumentar tributo sem lei que o 

estabeleça;” 

 

Assim, a atuação do Fisco está totalmente vinculada aos ditames da lei, o que garante, 

sem sombra de dúvida, a segurança das pessoas diante da tributação. 

 

É verdade que, nas relações de ordem privada, o que prevalece é a vontade das partes. 

De igual maneira e em sentido oposto, na obrigação tributária (de ordem pública), o que 

prevalece é a vontade da lei. 

 

Não há, por parte do contribuinte, o dever de pagar tributo que não tenha brotado de lei 

ordinária, já que somente por causa dela é que ele nasce e se torna exigível. 

 

Por tudo isso, há quem entenda que, em nosso ordenamento jurídico, mais do que o 

princípio da legalidade tributária, vigora o princípio da estrita legalidade. 
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A esfera jurídica e patrimonial dos indivíduos só pode receber a interferência do Poder 

Público nos moldes previstos na lei, vista esta de forma geral, abstrata, igual para todos, 

irretroativa e não confiscatória. 

 

O princípio da legalidade alcança todos os tributos (impostos, taxas, contribuição de 

melhoria). Além disso, também a tal princípio não escapam os impostos extraordinários, 

as contribuições parafiscais, e as contribuições aludidas no artigo 149 da CF/88. 

 

A lei é, por excelência, a fonte primaz do Direito Tributário, abaixo, todavia, da 

Constituição Federal – hierarquicamente superior. Apenas à lei é que cabe a instituição 

e a extinção de tributos. 

 

No entendimento de XAVIER  citado por CARRAZZA (2000 p. 179), a lei ordinária 

(federal, estadual, municipal ou distrital): 

 

                                                 “deve ter não só o fundamento da conduta da 

Administração, mas também o próprio critério da 

decisão no caso concreto.”98 

 

A identificação do fato tributário imponível deve ser claramente identificada pelos 

elementos constantes da lei, de forma a não ser permitido o emprego da analogia – por 

parte do Poder Judiciário, e nem da discricionariedade, pela Administração Pública. 

 

 

 

______________ 

(98) CARRAZZA, op. cit. p. 179. 
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A matéria tributária, por assim dizer, encontra-se inteiramente reservada aos ditames 

legais, não podendo ultrapassá-los de forma a interferir na esfera privada dos 

contribuintes desregradamente. 

Acentua CARRAZZA (2000 p. 179-180): 

                                                           “Portanto, o princípio da legalidade, no Direito 

Tributário, não exige, apenas, que a atuação do 

Fisco rime com uma lei material (simples 

preeminência da lei). Mais do que isto, determina 

que cada ato concreto do Fisco, que importe 

exigência de um tributo, seja rigorosamente 

autorizado por uma lei. É o que se convencionou 

chamar de reserva absoluta de lei formal (Alberto 

Xavier) ou de estrita legalidade (Geraldo Ataliba). 

                                                            Também, a conduta da Fazenda Pública, ao 

cobrar um tributo (atividade tipicamente 

administrativa), deve vir disciplinada numa lei 

ordinária, que minudencie os casos e o modo como 

deve ser aplicada. 

                                                             Como se viu, todos os elementos essenciais do 

tributo devem ser erigidos abstratamente pela lei, 

para que se considerem cumpridas as exigências 

do princípio da legalidade. […]”.99 

Diante de tudo quanto foi exposto, identifica-se a lei tributária, portanto, como 

limitadora ao exercício da competência tributária e ao poder de tributar, de uma maneira 

geral. 

 

 

 

_________________ 

(99) Ibid. p. 179-180. 
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A lei tributária deve conter critérios idôneos e suficientes para coibir as arbitrariedades 

do Fisco, mediante critérios que apontem claramente os contribuintes (destinatários dos 

tributos) e os pressupostos do tributo. 

 

Ressalte-se, neste contexto, que a previsão constitucional contida no artigo 150, I, da 

Constituição Federal, reserva-se, apenas, à lei, não à Medida provisória. Medida 

Provisória não é lei; só se transforma em lei quando ratificada pelo Congresso Nacional. 

Não pode, pois, produzir efeitos que a Constituição Federal reservou à lei, e, ainda 

assim, observado o princípio da anterioridade. 

 

Há quem entenda, que alguns tributos estão fora do alcance do princípio da legalidade 

tributária. Seriam eles os previstos no artigo 150, I, II, IV e V, da Constituição Federal 

(importação de produtos estrangeiros; exportação, para o exterior, de produtos nacionais 

ou nacionalizados; impostos sobre produtos industrializados; e, impostos sobre 

operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários). 

 

Todavia, acerca destas “aparentes” exceções ao princípio da legalidade, debatem muitos 

estudiosos. 

Inobstante todas as colocações até aqui feitas. Não há que se entender o princípio da 

legalidade como algo ilimitado. 

Ressalte-se, em primeiro lugar, que as normas devem ser gerais e abstratas, e não 

individuais e concretas. Este é, pois, um limite imposto ao princípio da legalidade. 

Outro limite, ainda, encontra razão nos direitos individuais, que devem ser respeitados, 

e nas competências legislativas constitucionalmente repartidas entre as demais pessoas 

políticas – União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

 

“ EMENTA: Tributário. Prazo para recolhimento 

de tributo. Redução através de portaria. 

Impossibilidade. 
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Somente a lei pode instituir impostos, definir o fato 

gerador e estabelecer prazos de pagamento. 

A Portaria 2666/88, de hierarquia inferior, 

nãopoderia alterar disposição legal, em prejuízo do 

contribuinte”, (STJ. Resp. 21845/RJ. Rel.: Min. 

Hélio Mosimann. 2ª Turma. Decisão: 30/11/94. DJ 

1 de 19/12/94, p. 35.297.)” 

 

3. 3. 8   Princípio da anterioridade 

 

Previsto no artigo 150, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, o princípio da 

anterioridade possui conceito eminentemente tributário, atuando apenas no campo da 

tributação. 

 

Assim prevê o dispositivo constitucional supra referenciado: 

 

                                                           “Art. 150. – Sem prejuízo de outras garantias 

asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

                                                             […] 

                                                            III – cobrar tributos: 

                                                             […] 

                                                            b) no mesmo exercício financeiro em que haja 

sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;” 

 

Antes de mais, necessário se faz informar que, no Brasil, diferente do que ocorre em 

outros países, v.g., nos Estados Unidos, o exercício financeiro tem seu termo inicial em 
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1º de janeiro, prolongando-se até 31 de dezembro. Há, pois, inteira coincidência entre o 

ano civil e o ano fiscal. 

 

A regra constitucional inserta no artigo 150, III, “b”, consiste em limitar a eficácia de 

determinado tributo instituído ou majorado em um determinado exercício financeiro 

seguinte. Ou seja, a lei que instituir ou aumentar um tributo, fica com a sua eficácia 

paralizada até o início do exercício financeiro subseqüente, onde só a partir daí, passará 

a produzir seus efeitos na ordem jurídica. 

 

Saliente-se, todavia, que o princípio da anterioridade não se confunde com o princípio 

da anualidade, embora ainda haja discussões acerca do tema. Para o princípio da 

anualidade, nenhum tributo pode ser exigido, em determinado exercício financeiro, sem 

a devida e prévia autorização orçamentária anual (ato-condição). 

 

Muito embora alguns estudiosas contemplem a regra insculpida no artigo 150, III, “b” 

como se tratando do princípio da anualidade, é bom que se diga que o dito princípio 

existiu no Brasil durante a vigência da Constituição de 1946, cedendo, atualmente, 

espaço para o princípio da anterioridade. 

 

O princípio ora em exame exige que a lei que instituir ou majorar determinado tributo, 

só venha incidir sobre os fatos ocorridos no exercício financeiro subsecutivo ao de sua 

entrada em vigor. Ou seja, um tributo criado em março, além de só poder ser exigido a 

partir de janeiro do ano seguinte, deve, ainda, incidir sobre os fatos ocorridos até março 

daquele ano. 

 

Assim, pelo princípio da anterioridade, não basta que a lei que institua e majore ou 

tributo esteja em vigor no exercício anterior ao de sua cobrança. É necessário, ainda, 

que ela esteja em vigor no exercício anterior ao da ocorrência do fato imponível 

tributário. 
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Essa é a lição de CARRAZA (2000 p. 138-139): 

 

                                                            “Não basta, 

pois, que o ato administrativo de lançamento e 

arrecadação se dê no exercício seguinte ao da 

instituição ou majoração do tributo para se 

considere obedecido o princípio da anterioridade. 

Para que isso aconteça, é mister que o tributo só 

nasça (ou só nasça majorado) no exercício 

seguinte ao de sua criação (ou aumento).”100 

Exemplifica, ainda, o autor: 

                                                           “Exemplificando, se, no corrente ano fiscal, for 

criado, por lei, o imposto sobre grandes fortunas, o 

fato de alguém, neste exercício, possuir grande 

fortuna continuará a ser um fato tributariamente 

irrelevante. Apenas no próximo                             

exercício é que o fato de alguém ter grande fortuna 

passará a ser fato imponível. Por quê? Porque 

somente no próximo exercício é que lei instituidora 

do gravame poderá incidir, a teor do art. 150, III, 

“b”, da CF.” 101 

Isto significa enfatizar a certeza e a segurança jurídica, servindo-lhes, pois, de base e 

fundamento. 

Pelo princípio da anterioridade, obsta a tributação de surpresa, o que afrontaria os 

princípios da não-surpresa e da segurança jurídica. Os contribuintes devem ter o claro 

conhecimento dos impostos que lhes serão cobrados e exigidos no ano seguinte, a fim, 

inclusive, de poderem preparar os seus orçamentos. 

_______________________ 

(100) Ibid. p. 138-139 

(101) Ibid. p. 139 
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Outrossim, o princípio da anterioridade refere-se à eficácia das leis tributárias, e não a 

sua vigência ou validade; entendendo-se por eficácia jurídica o processo pelo qual, em 

ocorrendo o fato descrito abstratamente na norma, verificar-se-ão os efeitos daí 

decorrentes. Isto significa dizer que, em âmbito tributário, a formação dessa relação 

jurídica tem início com a prática do lançamento. 

 

Com algumas raras exceções, v.g., como ocorre, na prática, com o IR, o princípio da 

anterioridade vem sendo obedecido, sendo inconstitucional criar tributo para ser 

cobrado no mesmo exercício financeiro ou, ainda, majorar tributo já existente para 

exigi-lo, com aumento, no mesmo exercício. 

 

Existem tributos, contudo, que escapam à incidência do princípio da anterioridade 

tributária, previstos no § 1º, do artigo 150, da Constituição Federal, in verbis: 

                                                     “Art. 150. –  

                                                             § 1º. – A vedação do inciso III, b, não se aplica 

aos impostos previstos nos arts. 153, I, I, IV e V, 

e 154, II.” 

 

Assim, como exceções ao princípio da anterioridade, tem-se: o imposto de produtos 

estrangeiros; o imposto de exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou 

nacionalizados; Imposto sobre produtos industrializados; imposto sobre operações de 

crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários; impostos 

extraordinários, na iminência ou no caso de guerra externa. 

 

O rol previsto no referido dispositivo constitucional não consiste em numerus clausus, 

ressalte-se o artigo 148, I, da Constituição Federal, transcrito a seguir: 

                                                             Art. 148. – A União, mediante lei complementar, 

poderá instituir empréstimos compulsórios: 



                                                                                                                                                            168    

 

 
 
 

 
 

                                                             I – para atender a despesas extraordinárias, 

decorrentes de calamidade pública, de guerra 

externa ou sua iminência;” 

Note-se, por outro lado, que os tributos constantes do artigo 150, § 1º, da CF/88, dizem 

respeito à tributos federais, visando resguardar a não contra situações graves e extremas. 

Observa CARRAZA (2000, p 143): 

                                                           “O tributo alcançado pela exceção ao princípio 

da anterioridade pode ser exigido a partir da 

entrada em vigor da lei que o criou ou aumentou, a 

dizer, no mesmo exercício financeiro. Nem é 

preciso insistir quão importante é identificá-los 

todos, até para a segurança jurídica dos 

contribuintes.” 102 

“EMENTA: Constitucional e Tributária. 

Contribuição sobre o lucro das pessoa jurídicas. 

Lei 7.689/88, art. 8º. Incosntitucionalidade. 

I- A contribuição social incidente sobre o 

lucro das pessoas jurídicas, instituída pela lei 

7.689/88, para financiamento da seguridade social 

foi declarada constitucional pelo Plenário do 

STF, sendo afastada apenas a sua exegibilidade 

no prazo 90 (noventa) dias da publicação da lei, 

como previsto no seu art. 8º por ofender o 

princípio da irretroatividade, inscrito no art. 150, 

III, a, c/c o art. 195, § 6º, da CF (RE 138284-

8/CE, in DJ de 28/08/92). 

II- Apelação parcialmente provida” (TRF 

– 1ª Região AC 94.01.27541-6/MG. Rel.: Juiz  

____________________ 

(102) Ibid. p. 143. 
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III- Olindo Menezes. 3ª Turma. Decisão: 

26/09/94. DJ 2 de 09/02/95, p. 5.065.)” 

3. 3. 9  Princípio da igualdade 

 

Dispõe o artigo 5º, caput e inciso I, da Constituição Federal: 

“Art. 5º, caput: 

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e 

estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

I – homens e mulheres são iguais em direitos e 

obrigações, nos termos desta constituição;” 

 

O princípio da igualdade, inteiramente aclamado por todo nosso ordenamento jurídico, 

significa dizer, no âmbito do Processo Civil, que as partes litigantes devem ser tratadas 

de forma isonômica. 

 

Dar tratamento isonômico às partes em litígio, consiste em tratá-las igualmente – se 

iguais, e desigualmente – se desiguais, nos limites exatos das suas desigualdades. 

 

Às vezes, todavia, por estarem as partes niveladas de forma não equânime, têm elas 

tratamento diferenciado, sem que haja qualquer violação ao princípio previsto na Carta 

Magna. 

Segundo CARVALHO (1991, p. 22):  

 

“ Cabe ressaltar, como argumento introdutório, 

que o princípio da legalidade é basilar e essa 
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importância exacerbada quando o objeto jurídico é 

tributo, pois sem lei não há tributo.”103 

 

Independente da posição que ocupem, as partes devem ter as mesmas oportunidades e 

os mesmos instrumentos processuais, para que possam fazer valer os seus direitos e as 

suas pretensões. 

 

No intuito de garantir o princípio da igualdade das partes, ilustra a possibilidade do 

Estado-Juiz prestar a sua colaboração no processo, superando a sua eqüidistância para 

com os litigantes, sem que fira a sua imparcialidade. 

 

3. 3. 10  Princípio da vedação ao confisco 

 

O princípio da proibição do confisco encontra a sua regulamentação no texto 

constitucional, no seu artigo 150, IV, que dispõe o transcrito a seguir: 

 

                                                            “Art. 150. – 

Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 

contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios: 

                                                             […] 

                                                            IV – utilizar 

tributo com efeito de confisco;” 

 

 

___________________ 

(103) CARVALHO. op. cit. p. 22. 
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Em leitura mais aprofundada do referido dispositivo constitucional, tem-se que o tributo 

instituído deve incidir sobre  a parte do patrimônio e da renda do contribuinte que 

ostente a sua capacidade contributiva. 

 

Destarte, não podem as pessoas políticas constitucionalmente previstas – União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, instituírem tributos de forma a açambarcar todo 

o patrimônio e toda a renda das pessoas para pagá-los. 

 

É ilustre o entendimento perfilhado por BALEEIRO (1977 p. 265) acerca do princípio 

da vedação confiscatória: 

 

                                                           “O tributo que 

absorvesse todo o valor do patrimônio, destruísse a 

empresa ou paralisasse a atividade não se afinaria 

pela capacidade econômica nem se ajustaria à 

proibição do confisco. Mataria a capacidade 

econômica que a Constituição quer proteger na sua 

existência e atingir progressivamente, na medida 

inversa da sua utilidade individual e social.” 104 

 

Todavia, ressalte-se que a linha entre a capacidade econômica e a atividade 

confiscatória é por demais tênue, sendo, muitas vezes, de difícil apreciação. 

 

Neste sentido, assevera CARVALHO (1991 p. 101): 

2                                                            “A intuição, que sabemos ser poderoso 

instrumento cogniscitivo, indica-nos alguns casos 

                                                           
 (104)BALEEIRO op. cit. p.265. 
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flagrantes. Todavia, não oferece diretriz segura. 

Terreno fecundo para facilitar a identificação 

temos nos tributos que gravam a propriedade 

imobiliária e mesmo a titularidade de bens móveis 

com características de durabilidade, em que a 

incidência acontece periodicamente, caindo de 

maneira sistemática para suscitar novas relações 

tributárias. Exemplo do primeiro caso é o imposto 

predial e territorial urbano, da competência dos 

Municípios, bem como do imposto territorial rural, 

do âmbito da União. Modelo do segundo é o 

imposto sobre veículos automotores. De evidência 

que qualquer excesso impositivo acarretará em 

cada um de nós a sensação de confisco. Porém, o 

difícil é detectarmos os limites. Haverá sempre uma 

zona nebulosa, dentro da qual as soluções 

resvalarão para o subjetivismo.”105 

Destarte, o texto constitucional é expresso ao obstar a instituição de tributos com o 

vislumbre de confisco, resguardando, assim, o direito do contribuinte de não ser 

tributado de forma exacerbada. 

Pelo exposto, por se tratar de princípio erigido a nível constitucional e dirigido 

diretamente ao legislador, a vedação do confisco aparece como sendo vedação material 

do conteúdo jurídico do princípio da legalidade tributária. 

 

3. 4  IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS  

 

As  imunidades  tributárias são as exclusões da competência tributária em relação a 

determinados bens, pessoas e fatos em que,  a própria Constituição, ao traçar a  

_____________________ 

 (105) CARVALHO. op. cit. p. 101. 
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competência tributária, proíbe o seu  exercício em relação a eles: 

A imunidade tributária contribui para delimitar o campo tributário, cujas regras também 

demarcam as competências tributárias dos entes políticos.  

 

Neste sentido, a imunidade tributária  é um fenômeno de natureza constitucional que 

direta ou indiretamente fixam a incompetências das pessoas políticas para onerar com 

exações, determinadas pessoas, em função de sua natureza jurídica. A Doutrina 

dominante classifica as imunidades em subjetivas, objetivas e mistas. 

 

Em termos técnicos, a imunidade é sempre subjetiva, uma vez que ela beneficia pessoas, 

quer por sua natureza jurídica, quer pela relação que se apresenta com determinados 

fatos, ou situações. 

 

A imunidade objetiva também alcança pessoas, mas não por suas qualidades, 

características ou tipo de atividade que desempenham, porém relacionadas com 

determinados fatos, bens ou situações, a exemplo da imunidade do art. 150, VI, “d”, da 

CF. e imunidade subjetiva art. 150,VI “a” da CF. Enquanto a imunidade mista alcança 

pessoas por sua natureza jurídica e porque relacionadas com determinados fatos, bens 

ou situações consoante se defende do art. 153, PP 4º, da CF.      

 

Segundo CARRAZZA. Op. cit. p. 469. 2000: 

 

Em uma acepção ampla, a expressão “imunidade tributária” alcança quaisquer tributos, 

taxas e contribuições de melhoria. Em uma acepção restrita, apenas os impostos.  

 

A - Imunidade das taxas previstas no artigo 5º, XXXIV, letras  "a" e 'b", direito de 

(petição aos Poderes Públicos em  defesa dos direitos da legalidade ou do abuso de 

poder e obtenção de certidões em repartições  públicas, para defesas de direitos, e  
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LXXVI, letras "a" e "b",  da CF/88, ( a gratuidade   assistência gratuita aos 

reconhecidamente pobres, do registro  civil de nascimento e a certidão de óbitos); 

 

B - Imunidade sobre  o patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros das pessoas 

colocadas no pólo ativo para instituir e exigir tributos (União, Estados,  Distrito Federal 

e Municípios) artigo 150, VI letra "a", da Constituição Federal; 

 

C - a imunidade dos Templos de qualquer  culto (artigo 150, inciso III, letra "b" da 

CF/88, onde se reafirma de forma explícita o princípio da liberdade da crença e da 

prática de cultos religiosos (artigo  5º, inciso VI, da CF/88). Na verdade existe uma 

proteção ao direito individual da liberdade de crença e das práticas religiosas é 

assegurada pela vedação de exigência de impostos sobre templo, de qualquer culto. 

Revela ainda, a inviolabilidade a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado 

o livre exercício dos cultos religiosos. No entanto, não são imunes a impostos, as casas 

de residências dos padres, pastores, rabinos, pais-de-santo, exceto se situadas no próprio 

edifício do templo.  

 

A imunidade tributária cessa quando as rendas dos templos fogem à finalidade dos 

cultos ou são aplicadas fora do país.   

 

D - Imunidade sobre o patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive 

suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e 

de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, VI letra "c", da 

CF/88. Os partidos políticos  são instrumentos de governo, entidades estas fundadas e  

mantidas  exclusivamente para fins públicos, como órgão imediatos e complementares 

da organização estatal, previstos, expressamente na Constituição (artigo 17). Por outro 

lado, as instituições educacionais e de assistência social privadas, embora pessoas de 

direito privado, exercem  suas atividades  sem intuito de lucro. A lei não poderá 

restringi-la nem vai curá-la a requisitos ou condições. No entanto, em beneficio de 

instituições educacionais e assistências é que vinculadas requisitos ou condições, já 

porque estas são meras pessoas de direito privado. 



                                                                                                                                                            175    

 

 
 
 

 
 

   

E- imunidade ao patrimônio, renda ou serviços, vinculados a suas finalidades essenciais 

ou dela decorrentes, extensiva  às autarquias e as fundações mantidas pelo Poder 

Público (artigo 150. Item VI, § 2º, combinado com o item VI, letra "a" da CF/88; 

 

F - imunidade  em relação ao imposto sobre a renda e proventos  de qualquer natureza, 

dos rendimentos provenientes da aposentadoria e pensões, pagas  pela  Previdência 

Social da União, dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios a pessoas com idade  

superior a sessenta e cinco anos, cuja renda total seja constituída, exclusivamente, de 

rendimentos do trabalho (artigo 153, § 2º, item II,  da Constituição Federal); 

 Seletivo significa dizer, deverá haver variação da alíquota em função da essencialidade 

do produto: logo, alíquota maior, sobre produtos menos essências.  

 

G – imunidade do imposto sobre produtos industrializados, sobre produtos 

industrializados destinados ao exterior, artigo 153, § 3º, item III, da Constituição 

Federal); 

É uma forma estimular à reforma agrária, melhorando a política conflitiva entre 

latifundiários e camponeses sem terra.     

 

H – imunidade do imposto sobre a propriedade rural, das pequenas glebas rurais, 

definidas em lei, quando a explore, só ou com sua família, o proprietário que não possua 

outro imóvel (artigo 153, § 4º, da Constituição Federal); 

 

I – imunidade em relação ao ICMS sobre operações destinadas ao exterior de produtos 

industrializados, excluídos os semi-elaborados definidos em lei complementar (artigo 

155, item X, letra “a”, da Constituição Federal); 
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J – imunidade do ICMS sobre operações que destinem a outros Estados sem caráter  

oneroso de petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele 

derivados, e energia elétrica (artigo 155, letra “b”, da Constituição Federal); 

 

K – imunidade do imposto sobre o ouro, em relação ao ICMS, quando estiver definido 

como ativo financeiro ou instrumento cambial (artigo 155, X, letra “c”, combinado com 

o artigo 153, § 5º, da Constituição Federal); 

 

L – imunidade do ICMS, proibindo a inclusão na base de cálculo o valor do imposto 

sobre produtos industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e 

relativa a produto destinado a industrialização ou comercialização, configure fato 

gerador dos dois impostos (artigo 155, XI, da Constituição Federal); 

 

M – imunidade sobre operações relativas a energia elétrica, combustíveis líquidos e 

gasosos, lubrificantes e minerais do País, com exceção da incidência do ICMS, Imposto 

de Importação, Imposto de Exportação e Imposto sobre Vendas a Varejo de 

Combustíveis Líquidos e Gasosos (artigo 155, § 3º, da Constituição Federal); 

 

 N – imunidade do imposto de transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato 

oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre 

imóveis, quando os direitos reais consistirem apenas na garantia ou cessão de direitos a 

sua aquisição (artigo 156, item II, da Constituição Federal); 

 

O – imunidade do imposto de transmissão de bens ou direitos (artigo 156, II, da 

Constituição Federal) na incide “quando incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica 

em realização 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 (artigo 156, § 2º, item I, da 

Constituição Federal); 
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P – imunidade dos impostos federais, estaduais e municipais nas operações de 

transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária (artigo 184, § 5º, 

da Constituição Federal); a doutrina tem entendimento que neste caso trata-se 

imunidade, e não de isenção. 

 

Q – imunidade com relação à contribuição para a seguridade social, das entidades 

beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei (artigo 

195, § 7º, da Constituição Federal); Apesar de o texto constitucional falar em “isentas”, 

trata-se apenas de equívoco terminológico do legislador constituinte. Há uma diferença 

substancial entre isenção e imunidade, ressaltando que a isenção decorre de lei, 

aparecendo como uma exclusão do crédito tributário, enquanto que a imunidade é uma 

proibição constitucional ao poder de tributar. No caso, trata-se de uma imunidade e não 

de isenção. 

 

3. 5  AS IMUNIDADES E DOUTRINAS 

 

Ao destacar o perfil da competência tributária, a Constituição estabeleceu contornos 

nítidos, de modo que o perfil por ela delimitado,  resulta  da conjugação de 

prerrogativas  expressas e rígidas, com  vedações também claras e ríspidas. 

   

Significa isto dizer que  o âmbito da competência tributária constitucionalmente 

outorgada é demarcado pelas balizas postas pela própria constituição, que são as 

"imunidades tributárias", ou melhor falando, a exclusão da competência tributária em 

relação a certos bens, pessoas e fatos. O que por certo,  chamamos de "limitações 

constitucionais ao poder de tributar". 

 

A doutrina brasileira,  em sua esmagadora maioria, reconhece que as imunidades 

tributárias são balizas constitucionalmente postas ao exercício da competência 

tributária.  
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 CARVALHO (1985, p. 97), diz que: o estabelecimento das  imunidades equivale à 

expressão não-concessão de competência tributária relativamente a certos objetos e 

pessoas e afirmando que as imunidades são uma  

 

                                               ".....classe finita e imediatamente determinável de 

normas jurídicas constitucionais que estabelecem a 

incompetência das pessoas políticas de direito 

constitucional interno para expedir regras 

instituidoras de tributos que alcançam situações 

específicas e suficientemente caracterizadas" 106 

 Segundo CARVALHO (1985  p. 95), coloca que  a doutrina  corrente assevera as 

seguintes premissas: 

“- A imunidade  é uma limitação constitucional às 

competências tributárias   

- Hipótese de não-incidência jurídicamente  

qualificadas no Texto Supremo   

- Exclusão do próprio poder de tributar  

- Supressão da competência impositiva 

- Todos a vêm como aplicável unicamente  aos 

impostos e, de modo invariável, lembram o papel 

da incidência, nesse ponto anulada pelo preceito 

imuniza 

- A qualidade de ser sempre  ampla e indivisível, 

não admitindo restrições ou meios-termos. O 

instituto não comportaria fracionamentos.”107 

_____________________ 

(106) CARVALHO. op. cit. p. 97 

(107) Ibid. op. cit. p. 95 
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Conforme explica José Souto Maior, já nasce limitada. Ela é por excelência, 

ontologicamente, no seu nascedouro, limitada. É como um perfil resultante de um 

desenho constitucional, não só com as normas autorizativas que definem positivamente 

o exercício do poder fiscal, mas também com normas limitativas, quer dizer,  as normas 

que determinam os limites em que esse poder poderá ser  exercido, ou deverá ser 

exercido.  

 

3. 6   A IMUNIDADE RECIPROCA 

 

Diz a Constituição Federal de 1988 no Inciso VI - Instituir impostos sobre: 

a) Patrimônio,  renda ou serviços, uns dos outros. 

Esta vedação é conhecida no direito pátrio como  IMUNIDADE RECIPROCA. 

Quanto aos impostos, as esferas da União do Estado-membro ou do Município são 

círculos fechados. A União não pode instituir imposto sobre o patrimônio, sobre a renda 

ou sobre o serviço municipal, nem sobre o estadual; o estado-membro também não pode 

instituir imposto sobre  patrimônio, sobre a renda ou serviços municipais, vice-versa. 

Trata-se, porém, de imposto. 

 

Não das duas outras modalidades de tributos, a taxa e a contribuição de melhoria. 

 

A receita  pública abrange  toda a entrada que se integra no patrimônio da coletividade 

pública, de maneira que  compreende  não só  as receitas originárias, provenientes da 

exploração de rendas oriundas dos bens e empresas comerciais e industriais das 

corporações  territoriais, senão também as receitas derivadas, arrecadadas mediante 

constrangimento legal. 

 

A expressão tem um conteúdo amplo, abrangendo quaisquer rendas da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, seja qual for a sua natureza e fonte, todas 
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elas  isentas do poder de tributação de outra entidade. Logo se depreende que a  renda 

dos entes federativos é imune à tributação. 

 

Os serviços  públicos impróprios, executados indiretamente pelo regime de concessões 

ou permissões não se enquadram em  imunidades intergovernamentais.  

 

Os serviços públicos são imunes, porém não os serviços de utilidade pública exercidos 

por particulares (artigo 150, § 3º.) 

 

As imunidades intergovernamentais só alcançam os impostos, e não as taxas  e 

contribuições de melhoria (artigo 150, VI). 

 

b) Templos de qualquer culto. 

 

Templos são os locais  em que se realizam os cultos religiosos. O templo não representa 

somente a materialidade do edifício, mas os próprios  atos   do culto se incluem na 

expressão "templo". 

 

O templo representa simultaneamente o edifício e as cerimônias  religiosas. Abrange o 

prédio em se realiza o culto, acrescido das  atividades correlatas necessárias às 

finalidades religiosas. 

 

São templos as salas de reuniões da maçonaria e do espiritismo, a sede dos cultos afro-

religiosos. 

 

Templos são, afinal, os edifícios em cujo recinto se realizam os cultos religiosos.  

A imunidade  tributária  dos templos cessam quando as rendas destes fogem à  

finalidade dos cultos ou são aplicados fora do País. Bem assim, os templos não pagam 
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imposto predial,  territorial, ou qualquer outro imposto. São imunes de  tributos, porém 

tributáveis os aluguéis e as rendas dos conventos e demais instituições religiosas fora 

dos templos. Inclusive, não é tributável o que é vendido sem finalidade mercantil. 

  

c) Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das 

entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência 

social. Sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; 

 

Esta imunidade alcança ainda as rendas e os serviços dos partidos políticos e suas 

fundações. 

   

Da mesma forma  da alínea anterior,  os partidos políticos gozam  de imunidade  quanto 

a impostos (e não quanto a taxas ou contribuição de melhoria). 

 

a) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. 

 

O imposto não pode recair sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua 

impressão. 

 

O dispositivo devia ter amplitude maior, incluindo a incorporação de técnicas 

audivisuais, como sugeriu Ives Gandra no anteprojeto IASP/ABDF. 

 

A Imunidade é objetiva, visto que somente considera o fato gerador e não o sujeito 

passivo da relação tributária. É o contrário da Imunidade subjetiva, que contempla a 

relação pessoal do contribuinte e não os fatos geradores. 

 

O escopo principal do preceito  é proteger e estimular a cultura,  garantindo ademais a 

liberdade de pensamento, para permitir-lhe a facilidade de expressão. 
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A imunidade  deve  receber uma interpretação extensiva, e não restritiva. Assim 

comenta MARTINS (1988 p. 298): 

 

                                                           "A imunidade é o mais relevante dos institutos 

desonerativos. Corresponde à vedação total ao 

poder de tributar . A imunidade cria área colocada, 

constitucionalmente, fora do alcance impositivo, 

por intenção do constituinte, área necessariamente 

de salvaguarda absoluta para os  contribuintes nela 

hospedados. A relevância é de tal ordem que a 

jurisprudência tem entendido ser impossível a 

adoção de interpretação restritiva a seus comandos 

legais, sendo, obrigatoriamente, a exegese de seus 

dispositivos ampla"108 

 

3. 7  IMUNIDADES INCONDICIONADAS E CONDICIONADAS 

 

Entende-se por Imunidades Incondicionadas aquelas que independem de qualquer 

Integração  de norma infraconstitucional para viabilizá-las ou seja, a Constituição não 

estabelece  qualquer requisito, qualquer condição para que a imunidade tenha plena 

eficácia. 

 

Enquanto  as Imunidades  Condicionadas, só produzem plenamente efeitos mediante 

norma infraconstitucional integrativa, sobretudo porque a Constituição subordina a 

eficácia plena  dessas imunidades à observância de certas condições estabelecidas em 

normas infraconstitucionais. 

__________________________ 

(108) MARTINS op. cit. p. 298. 
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3. 7. 1  Imunidades Incondicionadas 

 

Ao examinar o texto Constitucional  no que tange às limitações do poder de tributar, 

relativamente às imunidades do artigo 150, VI,  evidencia-se que não existem 

condições, restrições ou estabelecimento de requisitos, a cargo de norma 

infraconstitucional,  face a chamada imunidade recíproca (artigo 150, VI, a), da 

imunidade dos templos (artigo 150, VI,b), e da Imunidade do livro, do jornal, do 

periódico e do papel destinado a sua impressão (art.150, VI, d). 

 

No que diz respeito à imunidade recíproca dos templos, do livro, do jornal, do periódico 

e do papel destinado à sua impressão (artigo 150, VI, b e d), tem-se que os entes 

políticos constitucionais – União, Estados, Distrito Federal e Municípios, pela simples 

condição que possuem, têm o seu patrimônio, as suas rendas e os seus serviços imunes à 

tributação. 

 

Diante do sistema federativo brasileiro, neste particular, nada ficou “entregue” à norma 

infraconstitucional, vez que o patrimônio, a renda e os serviços destas pessoas políticas 

não se sujeitam à tributação, diante da imunidade – incondicionada – que as beneficiam. 

 

Assim, os dispositivos constitucionais que regulam esta matéria são de eficácia plena e 

aplicabilidade imediata, não dependendo, portanto, de norma infraconstitucional para 

produzir efeitos. 

 

Quanto aos templos de qualquer culto (previsto no artigo 150, VI, b, da Constituição 

Federal), a regra é a mesma. Assim, basta que exista um templo de qualquer culto para 

que haja a imunidade relativamente à instituição de impostos, mesmo porque, se tal 

ocorresse, haveria ofensa ao direito individual da liberdade da crença e das práticas 

religiosas. 
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Este é o principal fundamento a embasar a imunidade recíproca dos templos de qualquer 

culto. Trata-se, pois, de fuma forma de melhor viabilizar e garantir o exercício do 

referido direito individual. Se houvesse a tributação aos templos, o Estado poderia 

coibir – pela interferência na esfera patrimonial das pessoas, a liberdade religiosa dos 

indivíduos. 

 

O entendimento de BARRETO e BARRETO (1999 p. 22) é crucial neste sentido, in 

verbis: 

                                                            “Basta ser templo para ser imune. Templo de 

qualquer culto. Nenhuma restrição , condição, 

circunscrição, limitação, pode ser posta, 

validamente, por norma infraconstitucional. A 

imunidades dos templos é incondicionada. Tem-se 

no caso, também norma de eficácia plena e 

aplicabilidade imediata”109 

 

No que diz respeito à imunidades dos livros, jornais, periódicos e o papel destinado a 

sua impressão, prevista no artigo 150, VI, d, são as mesmas incondicionadas. A 

Constituição Federal não exigiu nenhum requisito especial para que fosse operada a 

referida imunidade. 

 

Assim, basta ser livro, jornal, periódico e papel destinado a sua impressão, para que haja 

o benefício da imunidade. 

 

Por todo o exposto, as imunidades previstas no artigo 150, VI, a, b e d, são consideradas 

imunidades incondicionadas. 

_______________ 

(109) BARRETO, A. P., BARRETO, P. A . op. cit. 22. 
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3. 7. 2  Imunidades Condicionadas 

 

No que tange às imunidades condicionadas, encontram-se elas previstas no artigo 150, 

VI, c, e referem-se aos Partidos Políticos, Entidades Sindicais, Instituições de Educação 

e de Assistência Social, desde que sem fins lucrativos. 

 

Na leitura atenta do referido dispositivo constitucional, tem-se que, nestes casos, o 

benefício da imunidade condiciona-se à apreciação e obediência de determinados 

requisitos. 

 

Em primeiro lugar, ressalte-se que a própria Constituição condiciona a imunidade à 

inexistência de finalidade lucrativa das entidades descritas. Isto quer dizer que, não 

basta tratar-se de Partidos Políticos, Entidades Sindicais, Instituições de Educação e de 

Assistência Social. 

 

Trata-se, portanto, do primeiro requisito previsto pela Constituição para que tais 

entidades possam gozar do benefício da imunidade. Se acaso visarem a obtenção de 

lucro, não há falar-se mais acerca do referido benefício. 

 

Em que consistem as Instituições sem fins lucrativos? É toda entidade que não tenha por 

objetivo distribuir seus resultados, nem o de fazer retornar seu patrimônio às pessoas 

que a instituíram. 

 

A classificação atinente à condição de “sem fins lucrativos”, exige a observância de 

determinados requisitos, quais sejam: a não distribuição de lucros e a não reversão de 

seu patrimônio às pessoas que a instituíram. 
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É o entendimento de  MACHADO (1998 p. 69) acerca do tema: 

 

                                                           “Instituição sem fins lucrativos é aquela que não 

se presta como instrumento de lucro para seus 

instituidores ou dirigentes. A instituição pode, e 

deve, lucrar. Lucrar para aumentar seu patrimônio 

e assim prestar serviços cada vez a maior número 

de pessoas, e cada vez de melhor qualidade.O que 

não pode é distribuir lucros. Tem que investir os 

que obtiver, na execução de seus objetivos.”110 

 

Além disso, para que possam gozar do benefício da imunidade, deve-se observar, ainda, 

que os resultados obtidos não podem incorporar ao patrimônio pessoal daqueles que as 

instituíram. 

 

É magistral a intelecção de  AMARO (1998 p 150) a respeito das entidades sem fins 

lucrativos, transcrita a seguir: 

 

                                                            “a inexistência de fim lucrativo (exigida pela 

Constituição) foi corretamente traduzida pelo art. 

14 do Código Tributário Nacional, ao estabelecer a 

não distribuição de patrimônio ou renda a título de 

lucro ou participação no seu resultado. Com efeito, 

quando se fala em entidade sem fim lucrativo, está-

se querendo significar aquela cujo criador (ou 

instituidor, ou mantenedor, ou associado, ou 

filiado) não tenha 

 

____________________ 

(110) MACHADO. op. cit. p. 69. 
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                                                             fim de lucro em si, o que, obviamente, não 

impede que a entidade aufira resultados positivos 

(ingressos financeiros, eventualmente superiores às 

despesas) na sua atuação. Em suma, quem cria a 

entidade é que não pode visar a lucro. A entidade 

(se seu criador não visou a lucro) será, por 

decorrência, sem fim de lucro, o que – repita-se – 

não impede que ela aplique disponibilidades de 

caixa e aufira renda, ou que, eventualmente 

tenham, em certo período, um ingresso financeiro 

líquido positivo (superávit). Esse superávit não é 

lucro. Lucro é conceito afeto à noção de empresa, 

coisa que a entidade, nas referidas condições, não 

é, justamente porque lhe falta o fim de lucro (vale 

dizer, a entidade não foi criada para dar lucro ao 

seu criador, mas para exercer uma atividade 

altruísta.” 111 

 

Ressalte-se, ainda, que a inexistência de finalidade lucrativa não esteia a não 

remuneração dos dirigentes das respectivas entidades e das demais pessoas que nelas 

trabalham. Claro está que, no exercício de um mister e de um trabalho, a remuneração é 

conseqüência clara, que não deve ser questionada. Mesmo porque, os funcionários têm 

famílias a quem devem o sustento. Inadmissível querer-se que, para que se tratasse de 

entidade sem fins lucrativos, devessem seus empregados trabalhar sem nada receber… 

O que não se admite, e aí sim, atendendo aos requisitos indispensáveis para a 

configuração de uma entidade sem fins lucrativos, é o visão de lucro e reversão destes 

mesmos rendimentos para os seus instituidores ou mantenedores. 

_____________________ 

(111) AMARO. op. cit. p. 150. 
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Além destas condições estabelecidas no dispositivo constitucional acima referenciado, a 

Constituição Federal, no mesmo artigo 150, VI, c, in fine, condiciona ainda o gozo do 

benefício da imunidade condicionada aos requisitos  da lei. 

 

Neste sentido, ao contrário do que ocorre com as alienas a, b e d, do artigo 150, da 

Constituição Federal, trata-se de uma norma de eficácia limitada, a ensejar a 

necessidade de regulamentação por lei complementar. 

 

3. 8  COMPETÊNCIA PARA REGULAR AS LIMITAÇOES TRIBUTÁRIAS 

 

Conforme já restou dito, as imunidades constitucionais condicionadas, previstas no 

artigo 150, VI, alínea c, da Constituição Federal, além de estarem condicionadas a 

requisitos próprios, estão também condicionadas a outros determinados requisitos 

previstos em lei. 

 

Ressalte-se, todavia, que esta lei a que a Constituição se refere é Lei complementar. 

 

A Lei Complementar tributária, ultrapassadas as discussões doutrinária já existentes 

acerca do tema, tem função tríplice, à luz da Constituição Federal de 1988. 

 

Destarte, são funções da lei complementar tributária: dispor sobre os conflitos de 

competência entre a União, Estados e Municípios; regular as limitações constitucionais 

ao poder de tributar; e, estabelecer normas gerais de Direito Tributário. 

 

Feitas essas considerações, não há falar-se em regulamentação das limitações 

constitucionais ao poder de tributar pela legislação ordinária. 

 

Tanto é assim, que dispõe o artigo 146, da lei Fundamental, transcrito a seguir: 
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                                                            “Art. 146. – Cabe à lei complementar: 

                                                             I – dispor sobre conflitos de competência, em 

matéria tributária, entre a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios; 

                                                             II – regular as limitações constitucionais ao 

poder de tributar; 

                                                             III – estabelecer normas gerais em matéria de 

legislação tributária, especialmente sobre: 

                                                              a) definição de tributos e de suas espécies, bem 

como, em relação aos impostos discriminados nesta 

Constituição, a dos respectivos fatos geradores 

bases de cálculo e contribuintes; 

                                                             b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e 

decadência tributários; 

                                                             c) adequado tratamento tributário ao ato 

cooperativo praticado pelas sociedades 

cooperativas.” 

 

BARRETO e BARRETO (1999 p. 31), ante tais funções da lei complementar tributária, 

esclarece: 

“Fosse possível estabelecer os requisitos para o 

gozo da imunidade, por intermédio de lei ordinária, 

estaríamos diante do caos. Isto porque cada ente 

tributante – União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios – buscaria fixar as condições para 

usufruto da imunidade constitucional. Cada uma 

dessas inúmeras leis (isto para não falar nos atos 

infralegais que se seguiriam) estabeleceria critérios 

e condicionantes os mais díspares para reger a 



                                                                                                                                                            190    

 

 
 
 

 
 

matéria. Como não existe hierarquia entre as leis 

ordinárias dos diversos entes políticos, seria difícil 

precisar qual preceito deveria ser obedecido. 

Instalar-se-ia, de vez, nesse campo, total desordem 

no ordenamento jurídico brasileiro.”112 

 

A Lei Complementar que disciplina os requisitos para o gozo da imunidade das 

entidades previstas no artigo 150, VI, c, da Constituição Federal, é o Código Tributário 

Nacional, mais precisamente o artigo 14, da referida Lei. 

 

Dispõe o artigo 14, do Código Tributário Nacional, in verbis: 

 

                                                            “Art. 14. – O disposto na aliena c do inciso IV do 

art. 9º é subordinado à observância dos seguintes 

requisitos pelas entidades nele referidas: 

                                                             I – não distribuírem qualquer parcela de seu 

patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou 

participação no seu resultado; 

                                                             II – aplicarem integralmente no País, os seus 

recursos na manutenção dos seus objetivos 

institucionais; 

                                                             III – manterem escrituração de suas receitas e 

despesas em livros revestidos de formalidades 

capazes de assegurar sua exatidão. 

                                                             § 1º. Na falta de cumprimento do disposto neste 

artigo, ou no § 1º do art. 9º, a autoridade 

competente pode suspender a aplicação do 

benefício. 

_______________________ 

(112) BARRETO, A . F. .BARRETO, P. A . op. cit. p. 31 
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                                                             § 2º. Os serviços a que se refere a alínea c do 

inciso IV do art. 9º são exclusivamente os 

diretamente relacionados com os objetivos 

institucionais das entidades de que trata este artigo, 

previsto nos respectivos estatutos ou atos 

constitutivos.” 

 

Cabe à lei complementar, no momento em que regula as limitações constitucionais ao 

poder de tributar, explicitar o que se encontra, de forma implícita, previsto no texto 

constitucional. Todavia, ressalte-se que, o alcance da imunidade por ela regulamentada 

não é irrestrito. 

 

CARRAZA (2000, p. 406 – 407) assim entende: 

 

                                                           “… tal lei complementar só pode explicitar o que está 

implícito na Constituição. Não pode inovar, mas, 

apenas, declarar. Para além destas angustas 

fronteiras, o legislador complementar estará 

arrogando-se atribuições que não lhe                             

pertencem e, deste modo, desagregando princípios 

constitucionais que deve acatar, máxime os que 

concedem autonomia jurídica às pessoas políticas, 

no que concerne à decretação e arrecadação dos 

tributos de suas competências.”113 

Diante disso, têm-se por inconstitucionais quaisquer outros atos normativos que visem a 

estabelecer outros requisitos e condições, cuja atribuição é tão somente de lei 

complementar. 

_________________ 

(113) CARRAZA. op. cit. p. 406-407 
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A lei ordinária não pode avançar sobre as atribuições exclusiva da lei complementar, 

podendo, tão somente explicitar o que nela já está contido. 

 

3. 9  REFLEXÕES 

 

Qual o entendimento da Limitação ao poder de tributar ? 

 

Na verdade,  são as vedações ou limites constitucionais que dão garantias aos cidadãos 

contra o abuso  do poder de tributar do Estado,  consagradas  pelos princípios tributários 

básicos, a exemplo do Princípio da Reserva Legal, da Igualdade,  da irretroatividade da 

anterioridade, da vedação do confisco, da capacidade contributiva,  dentre outros. A 

eficácia desses princípios não  são questionados pelos doutrinadores e no dizer de Celso 

Antônio Bandeira de Mello, que define como mandamento nuclear de um sistema, cuja 

infringência  é mais gravosa do que a violação de uma norma qualquer, uma vez 

implicar ofensa  não a um mandamento obrigatório, todavia ao Sistema Tributário. 

Quanto a Capacidade contributiva do Cidadão, assevera  Dr.Edilson  Pereira Nobre 

Junior: "Da exigência  de um sistema tributário informado pela capacidade contributiva 

não decorre, de forma inexorável, a progressividade dos impostos, mas tão-só a 

mensagem de que os impostos hão de incidir proporcionalmente à aptidão de o 

contribuinte suportá-los" Princípio Constitucional da Capacidade Contributiva. 
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4. CONCLUSÕES 

 

O Perfil da Constituição vigente e a tributação, retrata a Constituição vigente como 

sendo exaustiva,  analítica e rígida. Em  longa  e cansativa discussão foram ouvidos 

todos o níveis da sociedade objetivando inserir  no seu texto, todos os direitos 

individuais e sociais, deveres e garantias  individuais e coletivos  do Estado a todo 

cidadão, cuja cidadania  representa um status do ser humano,  apresentando-se, 

simultaneamente, como objeto  e direito fundamental das pessoas. Além disso, foi 

realçado o princípio da igualdade entre homens e mulheres, delimitando o pátrio poder e 

assegurando a todos os cidadãos a igualdade em direitos e obrigações. 

 

A Constituição concedeu autonomia político-administrativo ao Distrito Federal e 

estabeleceu a união indissolúvel dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, se 

constituindo no estado democrático de direito, tendo como fundamento a soberania, a 

cidadania, a dignidade do cidadão, os valores sociais  do trabalho e da livre iniciativa. 

 Atribui ao Estado Democrático  de Direito  quando diz: "todo poder emana do povo, 

que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 

Constituição." No entanto, no campo tributário, houve ampliação em incidências, com a 

criação de novos impostos para as competências  privativas dos  Estados e Municípios e 

descentralização dos serviços públicos entre a União, Estados e Municípios. 

 

O direito tributário se fundamenta nos artigos 145 a 162 da Constituição Federal que 

compõem o Sistema tributário Nacional. A Carta Magna  consagrou as principais 

diretrizes do Direito Tributário, estabelecendo regras básicas regentes da relação do 

Estado/fisco com o particular contribuinte, definindo as espécies de tributos, as 

limitações do poder de tributar, as distribuições de competências tributárias, bem assim 

a repartição da referidas receitas.  Existem ainda,  a legislação infraconstitucional a 

exemplo da Lei 5.172/66 CTN; Lei 8.137/90 (Crimes  contra a ordem tributária 

econômica e contra a relação de consumo), Lei 8.176/91 (Crimes contra a ordem 

econômica); Lei 9.430/96 (Dispõe sobre a legislação tributária federal).  
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Quanto a exacerbação tributária, lembra  Ives Gandra, que a imposição tributária" 

representa apropriação de bens do cidadão"  desta forma, deve  ser observado sempre , 

os princípios  e preceitos constitucionais.Pois, o aumento da carga tributária no Brasil e 

a conseqüente falta de planejamento para incentivar  as  classes menos favorecidas,  tem 

contribuindo  para uma crescente evasão fiscal, que  segundo   estatísticos, da 

reportagem de Pequenas Empresas Grandes Negócios, tem índices  apurados  oscilando 

em torno de 50% (cinqüenta por cento)  da receita  orçamentária do país, não cumprindo 

deste modo, o seu papel social, sobremodo porque serve mais para sustentar estruturas 

esclerosadas. Neste sentido, Ives Gandra Martins, ensina que  a sonegação  fiscal se 

lastreia  na norma de rejeição social, uma vez que o Estado cobra mais  do que  poderia  

para  prestar os seus serviços, aduzindo que:  

 

" Sonegar, seria, desta forma, a repulsa social aos 

auto-beneficiados que os legisladores se outorgam, 

e demonstra a revolta do contribuinte que lutou 

para ganhar aqueles recursos que o Estado lhe 

tira, a fim de poder, num país de miseráveis, 

outorgar os referidos benefícios aos legisladores 

em causa própria." 

 

  A Lei de Responsabilidade Fiscal, tem como escopo, a redução das despesas 

públicas nas 5500 entidades  federativas, mas aliado a isto,  é preciso  desmistificar o 

clientelismo político e o corporativismo burocrático em todas esferas do poder, para  

enfrentar de vez  a corrupção,  objetivando aumentar as perspectivas de um país 

solidário  com todos os cidadãos. 

 

        No que tange a Vigência, Eficácia e Aplicação da Legislação Tributária, na 

verdade  sua existência obedece o critério cronológico no aspecto temporal e a lei  

tributária entra em vigor na data de sua publicação, todavia, tanto pode representar 

somente a vigência da lei, como pode significar a vigência quanto a eficácia. 
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O Capítulo do “Sistema Tributário Nacional" da Carta Magna, deixa patente quais os 

tributos que estão sujeitos aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, ou outra 

temporaneidade, assim,  o Código Tributário Nacional exprime a Vigência  da 

Legislação Tributária, nos artigos 101 a 104,  enquanto a Aplicação da Legislação 

Tributária nos artigos 105 a 106 respectivamente. 

 

  Quanto a competência tributária, destacamos os fundamentos nas disposições 

constitucionais, que  não se pode falar em poder tributário irrefutável ou absoluto, e sim, 

competência tributária porque  esta não atua livremente, mas sim,  nos limites do direito 

positivo, até porque  as pessoas políticas não possuem  livremente a manifestação da 

autonomia do ius  imperium do Estado,  mas competência tributária subordinada  ao 

ordenamento jurídico-constitucional. Portanto, a competência tributária, subordina-se às 

normas constitucionais, enquanto que o poder tributário é do povo detentor da 

soberania. Por isso a Constituição Federal repartiu a competência tributária entre a 

União, os Estados-membros, os Municípios e o Distrito Federal, em obediência ao 

princípio federativo. 

 

As pessoas políticas, na verdade, possuem uma série de competências, dentre elas  se 

destaca a competência tributária que é a faculdade  de editar leis que instituem in 

abstrato, tributos,  cobrança e fiscalização, compreendendo  a esfera  legislativa, 

administrativa e judicante. 

 

A Competência Tributária é a aptidão para criar, in abstrato, tributos, lastreado em lei 

(artigo 150,I da Constituição Federal, devendo descrever todos os elementos essenciais 

da norma jurídica tributária que de certa forma influem no quantum do tributo,  a   

exemplo da hipótese de incidência  do tributo, seu sujeito ativo, seu sujeito passivo, sua 

base de cálculo e sua alíquota, cujos elementos essenciais emanam da lei. 
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Os empréstimos Compulsórios (tributos federais) e os impostos de competência residual 

da União devem ser criados ou aumentados por intermédio da lei complementar, 

consoante artigos 148 e 154, I da Carta Magna. Cabe, a competência tributária exaurir-

se com a edição da lei veiculadora da norma jurídica tributária e se exercita após sua 

edição, eficácia e aplicação, cedendo passo à capacidade tributária ativa. 

 

A Constituição Federal não criou tributos, porém discriminou competências para que os 

entes políticos assim o faça. Traçou as normas padrão de incidência de cada uma das 

exações  que poderão ser criadas pela União,  os Estados-membros, Municípios  e pelo 

Distrito Federal. 

 

A Competência Tributária  caracteriza-se  pela  Privatividade;  indelegabilidade; 

incaducabilidade; inalterabilidade; irrenunciabilidade; e facultabilidade do exercício. 

Pois, a privatividade ou exclusividade da competência,  implica em proibir peremptória, 

erga omnes, para a exploração desse campo. 

 

O professor Geraldo Ataliba em estudo sobre o assunto exclarece: "Quem diz privativa, 

diz exclusiva quer dizer: excludente de todas as  demais pessoas; que priva de seu uso,  

todas as demais pessoas.” Desta forma, as Normas Constitucionais discriminam as 

competências tributárias e encerram duplo comando:  a) habilitam a pessoa política 

contemplada - e somente ela - a criar, querendo, um dado tributo; e b) proíbem as 

demais de virem a institui-lo. 

 

Assim, a distribuição da competência tributária  está em sintonia com o princípio 

Federativo adotado  no Brasil, denotando a discriminação a cada ente político, exigindo 

a repartição, delimitando a competência, para que não  se instaure o caos  tributário, 

administrativo e jurídico no país. Por isso, a divisão das competências por áreas, 

podendo deste modo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios criarem 

seus tributos, objetivando prevenir conflitos e invasões de uma pessoa política por outra, 

já porque,  para que tenha eficácia,  ela é rígida e exaustiva. 
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Além disso, é inconstitucional a invasão da competência tributária entre as pessoas 

políticas, assim como é ilegal uma pessoa política admitir que a sua própria 

competência tributária seja utilizada por outra pessoa política. No  inciso I do artigo 146 

da Lei Magna  deixa patente  que cabe a lei complementar dirimir conflitos dessa 

natureza,  por isso  diz  SABBAG (1996, p.  ), que pode-se  " enxergar o conflito de 

competência, como uma situação de efetivo esbulho de um direito outorgado 

privativamente a terceiros", o que por certo, trata-se  da bitributação.114  

 

Logo, a competência Residual, outorgada a União,  para instituir impostos 

extraordinários ou não cumulativos, em caso de guerra ou sua iminência,  mediante lei 

complementar, desde quando não cumulativos, e,  que não tenha fato gerador ou base de 

cálculo próprios dos impostos já discriminados nas outras pessoas políticas, a exemplo 

do o IPMF, e, as Contribuições Sociais, como se ilustra nas EMENTAS  citadas  no 

item 3.1. 

 

Quanto as Limitações ao Poder de Tributar se destaca a competência tributária da 

União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios, baseado em 

princípios e Normas Jurídicas Constitucionais, para a vedação de tributos, visando 

incentivar certas atividades de entidades públicas ou particulares, com finalidades 

especiais, objetivando garantir determinadas imunidades tributárias  nas entidades 

referidas. 

 

Deste modo, entende-se  que  esses entes políticos (União, Estados-membros, o Distrito 

Federal e os Municípios) têm poder para instituir tributos. Para tanto, este poder  não é 

ilimitado, sobretudo porque, encontra limites na Própria Constituição Federal  (artigo 5º, 

II,-Ninguém será obrigado a fazer  ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da  

 

 

 

(114)  A bitributação ocorre quando a dupla tributação tem origem em pessoas políticas distintas,  uma vez que são duas 
normas, cada qual emanada de um legislativo, incidindo sobre o mesmo fato jurídico e onerando o mesmo contribuinte. 
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lei; nos artigos  150 a 152 já citados) e no Código Tributário Nacional artigos 9 a 11 

também citados), merecendo ainda ser destacados os princípios  gerais, bem assim, as 

EMENTAS tributárias,  que foram objeto de observações. 

 

Assim, os princípios tributários  segundo Celso Ribeiro Bastos, sem dúvida, são os 

guardiões dos valores fundamentais  da ordem jurídica, na medida em  que não  

objetivem regular situações específicas, mas lancem suas forças sobre todo o mundo 

jurídico. Por isso, os princípios tributários irradiam a luz à compreensão de todas as 

normas  de ordem constitucionais, ou mesmo de ordem  de hierarquia  inferior. Logo, a 

hermenêutica doutrinária encontra-se  em perfeita sintonia com os mandamentos  

nucleares de todas as normas jurídicas, como bem se expressa Konrad Hesse em obra  

citada por Carrazza (2000,p.37), sintetizando: 

                                                 

                                                     "Quem se mostra disposto a sacrificar um interesse a 

favor da preservação de um princípio fundamental 

,fortalece o respeito a Constituição e garante um 

bem de vida indispensável do Estado Democrático. 

aquele que ao contrário, não se dispõe esse 

sacrifício, malbarata pouco a pouco um capital que 

significa muito mais do que todas as vantagens 

angariadas, e que, desperdiçado, não mais será 

recuperado”. 

Por isso, entendemos que as normas tributárias são 

o que podemos chamar de exemplos dos princípios 

constitucionais inseridos na Lei Fundamental. Isto 

se justifica pelo fato de que as normas tributáveis 

invadem evidentemente, a esfera jurídica  de cada 

um  de nós. 

A Imunidade Tributária é uma hipótese de não incidência constitucionalmente 

qualificada, uma vez que, a Constituição proíbe que a lei tributária inclua certos fatos na 

hipótese de incidência de impostos. Sobretudo porque só há imunidades em impostos, 
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outrossim, o inciso XXXIV do artigo 5ºda Constituição Federal , prevê  a imunidade de 

taxas em relação a  direito de petição. Logo, a não incidência, decorre da 

imprevisibilidade do fato na hipótese de incidência, podendo ser expressa ou tácita. 

O Princípio da Imunidade recíproca (artigo 150, VI, a ), está previsto a vedação à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, instituir impostos sobre o 

patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros, assim como sobre as autarquias e 

fundações  de direito público, desde quando as autarquias e fundações  sejam mantidas 

pelo poder público no que se refere ao patrimônio, à renda  e  aos  serviços vinculados a 

suas finalidades essenciais ou as deles decorrentes. 

Há, no entanto, uma gama muito grande de imunidades tributárias a exemplo de 

Templos de qualquer culto, Patrimônio, renda ou serviços dos Partidos Políticos, Livros, 

Jornais e outros da mesma natureza, todavia não são aplicáveis quando se  trata  do 

patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com a exploração de atividades 

econômicas regidas pelas  normas aplicáveis a empreendimentos privados.  

Assim, concluímos que as empresas públicas e as  sociedades de economia mista que 

exploram atividades econômicas sujeitas  ao regime jurídico próprio das empresas 

privadas, não gozam de privilégios  fiscais, consoante artigo 173, § 2º da CF.       
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PARECER 

 

 

  O exercício da competência de arrecadar tributos constitui, desde os primórdios da 
humanidade, tema envolto a inesgotáveis questionamentos. A esse respeito, JAIME SILVÉRIO DA 
SILVA, experiente na liça forense do sertão baiano, propõe, para fins de obtenção do título de mestre, a 
presente dissertação, redigida, com o uso de espaço entre linhas “simples”, em 107 páginas, excluídas as 
dedicadas à confecção do índice, lista de abreviaturas e bibliografia consultada, a qual é integrada pelas 
mais relevantes obras da literatura jurídico – tributária patrial. 

  Principia por análise global do sistema tributário plasmado pela Lei Fundamental de 
1988, sem olvidar o quadro de exasperação que tem marcado a carga tributária, prevista em lei, e a 
atividade administrativa no que concerne à aplicação de penalidades que, freqüência, aproximam-se das 
raias do confisco. 

  Traça ponderável abordagem sobre a competência tributária, enfocando pontos que 
sempre ensejaram maior observação da doutrina, como é o caso do campo de atuação da lei 
complementar, a distribuição de competência entre os diversos entes federativos e os respectivos 
conflitos. 

  Ao depois, focaliza os limites a que se sujeita o Estado brasileiro na província da 
tributação, fazendo com base nas diretrizes, para esse fim, apontadas pela ossatura constitucional em 
vigor. Não escaparam à preocupação do ilustre mestrado os princípios da não-surpresa, da igualdade, da 
anterioridade, da legalidade, da capacidade contributiva, da proscrição ao confisco, a cujo rol adiciona, 
com muita propriedade, o federativo, o republicano e o autonomia municipal. Ainda no mesmo capitulo, 
não descurou do trato do estudo das imunidades. 

  A seqüência da exposição é reforçado com a menção do labor operoso dos tribunais, no 
desempenho da atividade de controle dos excessos da Administração Tributária e da missão de garantia 
dos direitos subjetivos do contribuinte. 

 

 

 

 

 

 

Eis, em síntese, o trabalho que ora é submetido ao plácito dessa seleta banca 
examinadora. 

  Natal (RN), 31 de Janeiro de 2003. 
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