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3 - COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA

Competência tributária é o poder de criar tributos, sendo esse poder
conferido pela Constituição Federal à União, aos Estados-membros, ao
Distrito Federal e aos Municípios. O legislador constitucional determinou
quais tributos cada ente político pode criar, bem como limitou esse
poder de criação, impondo limites.

TIPOS DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA

A competência tributária pode ser classificada ou repartida em seis
espécies, são elas: privativa, comum, cumulativa, especial, residual e
extraordinária, as quais detalharemos a seguir.
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1. Competência privativa: Em que pese o posicionamento dos
constitucionalistas ao distinguirem a competência privativa da competência
exclusiva, afirmando ainda que a primeira seria passível de delegação, quando
a segunda não, remeteria à conclusão forçosa, de que a competência
tributária seria, a rigor, exclusiva, em face da indelegabilidade.

Diz-se privativa, pois a própria Constituição determina o rol de impostos
inerentes a cada ente tributante, em que pese o artigo 153 da Carta Maior
enumerar os impostos federais, de competência privativa da União, o qual, a
título de exemplo, vale transcrever em sua literalidade:
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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.

Igualmente, prevê o artigo 155 da Constituição Federal os impostos estaduais
de competência privativa dos Estados e do Distrito Federal, bem como os artigos 156
e 147, parte final, ambos da Carta Magna, enumeram os impostos municipais, de
competência dos Municípios e do Distrito Federal.
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No tocante aos Estados, Distrito Federal e Municípios, as previsões
normativas dos artigos acima citados são exaustivas, ou seja, não poderão
estes entes instituir impostos diversos dos que lhe forem deferidos
constitucionalmente.

O que não ocorre para a União, vez que esta possuí competência para
instituir, mediante lei complementar, novos impostos, não cumulativos e de
fato gerador ou base de cálculo diversos dos descriminados na Constituição,
consoante disposto no artigo 154, I, do Texto Constitucional[1]. Ainda, poderá
a União, na iminência ou no caso de guerra externa, criar impostos
extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária,
conforme dispõe o inciso II[2] do mesmo dispositivo constitucional.


