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ATIVIDADE

1) CONCEITUE OS PRINCÍPIOS DO DIREITO TRIBUTÁRIO.

2) O QUE É COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA?

3) QUAIS OS IMPOSTOS DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO, ESTADOS E 

MUNICÍPIOS? CITE 2 PRINCIPAIS DE CADA.

4) CONCEITUE CADA FORMA DE INTEGRAÇÃO DA LEI, CASO NÃO SEJA 

MENCIONADO. 

5) O QUE É ANTERIORIDADE NONAGESIMAL? 
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Cabe aqui a transcrição literal do artigo 145 da Constituição Federal que
dispõe:

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
instituir os seguintes tributos: [...]
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.

Portanto, a competência comum é aquela atribuída, “de modo comum”,
aos entes políticos, para que estes instituam os mesmos tributos
contraprestacionais, respeitando o vínculo entre o serviço prestado ou a
atividade exercida por cada ente, dentro de sua esfera de atuação
administrativa.
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3. Competência cumulativa
A competência cumulativa adstringe-se à União e ao Distrito Federal,

outorgada a estes pela Constituição Federal no artigo 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".

O dispositivo é bastante esclarecedor, de modo que a simples leitura já
seria suficiente para a elucidação do tema. Todavia, importante assinalar a
peculiaridade do Distrito Federal no tocante ao dispositivo em tela, vez que
consoante o artigo 32 da CF, não poderá ser dividido em Municípios, razão pela
qual acumula as competências tributárias dos Estados e dos Municípios.



5

Logo, tem o Distrito Federal competência para instituir seis impostos,
sendo três estaduais e três municipais, previstos nos artigos 155 e 156 da
Constituição da Federal.

No tocante aos Territórios Federais, se faz indispensável dizer que
atualmente não existem em nosso país, entretanto, sua criação ainda é
possível e prevista na Carta Magna de nossa nação no artigo 18, §2º.

Apesar de inexistentes, importante dizer que esta regra de
competência se aplica aos Territórios, em razão destes não possuírem
status de membros da Federação, razão pela qual os impostos estaduais e
municipais, caso o Território não se subdividam em Municípios, serão de
competência da União.
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4. Competência especial

A competência especial se refere à instituição dos empréstimos
compulsórios e contribuições especiais, previstos nos artigos 148 e 149 da
Constituição Federal respectivamente. Tal nomenclatura classificatória foi dada
em razão da discussão doutrinária a respeito da natureza tributária destas duas
receitas.

Os empréstimos compulsórios são tributos autônomos, instituídos pela
União, em virtude de três situações específicas, calamidade pública, guerra
externa e investimento público de caráter urgente e de relevante interesse
nacional, e ainda, com cláusula de restituição.
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Igualmente peculiar, se mostra a natureza das contribuições especiais, que
na esfera federal, subdividem-se em profissionais ou corporativas, interventivas
ou CIDEs, e ainda contribuições social-previdenciárias, prevista no artigo 195 da
Constituição Federal. Já em âmbito estadual e municipal existem as
contribuições sociais para os servidores públicos dos Estados, Distrito Federal e
Municípios, consoante artigo 149, §1º da Magna Carta.

Cumpre mencionar ainda, a Contribuição para o Custeio do Serviço de
Iluminação Pública (CIP ou COSIP), a cargo dos Municípios e Distrito Federal,
conforme prevê o artigo 149-A da Constituição Federal.

Diante da natureza tributária dos empréstimos compulsórios e das
contribuições especiais, convencionou-se doutrinariamente, após largo período
de discussões a respeito do tema, classificar o poder para instituir tais tributos,
de competência especial.
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5. Competência residual

A competência residual surge da possibilidade dada pelo constituinte originário à
União de instituir imposto diverso dos já existentes e previstos na Constituição Federal, tal
competência ,encontra endosso no artigo 154, I do Texto Maior, o qual vale citar:

Art. 154. A União poderá instituir:
I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que

sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos
discriminados nesta Constituição; [...]

Nas palavras do professor Luciano Amaro, “diz-se residual a competência (atribuída a
União) atinente aos outros impostos que podem ser instituídos sobre situações não previstas”.

Ao atribuir tal competência à União, o constituinte também impôs limitações ao
exercício de tal poder, devendo o citado ente político atentar para a necessidade de lei
complementar, respeitando ainda o princípio da não cumulatividade, bem como a proibição
de coincidência entre o fato gerador ou a base de cálculo do novo imposto com o de outros
impostos já discriminados na Constituição.
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Cabe mencionar ainda, a competência residual da União para instituição
de contribuições para a seguridade social, com previsão no artigo 195, § 4º, da
Constituição Federal, dispositivo este de citação indispensável, o qual prevê:

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de
forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais: [...]

§ 4º - A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a
manutenção ou expansão da seguridade social, obedecido o disposto no art.
154, I.

O raciocínio para instituição de novas contribuições para custeio da
seguridade social segue praticamente os mesmos parâmetros sobreditos, vez
que o próprio dispositivo aduz que a matéria deverá respeitar o comando
descrito no artigo 154, I, da Constituição Federal.
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Logo, deverá ser instituída por lei complementar, respeitando também o princípio da
não cumulatividade, e a proibição de coincidência da base de cálculo ou do fato gerador com
o de outras contribuições, e não de impostos, como aduz o artigo 154, I, do Texto Magno.

Abrindo-se aqui um parêntese específico, para frisar que tal entendimento decorre da
adaptação feita pelo Supremo Tribunal Federal à norma supracitada, de modo que o fato
gerador ou a base de cálculo não poderão coincidir com o fato gerador ou a base de cálculo de
outras contribuições.

Nessa esteira o posicionamento posto por Eduardo Sabbag que diz:
Esta “adaptação” adveio de exegese insculpida no STF, para o qual “não se aplica às

contribuições sociais novas a segunda parte do inciso I do artigo 154 da Carta Magna, ou seja,
que elas não devam ter fato gerador ou bases de cálculo próprios de impostos discriminados
na Constituição”. Trata-se, pois, de uma inovação estrutural, quanto às demais contribuições, e
não quanto aos impostos propriamente ditos.

Ademais, há que enfatizar que a competência residual exercida para os impostos ou a
contribuição para a seguridade social, deve sempre observar a reserva de lei complementar,
obstando seu exercício por medida provisória, nos moldes do artigo 62, § 1º, III, da Carta da
República.
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6. Competência extraordinária
A competência extraordinária é o poder outorgado à União para instituir o

imposto extraordinário de guerra (IEG), por meio de lei ordinária, consoante disposto
no art. 154, II, da Carta Maior c/c o artigo 76 do Código Tributário Nacional:

Constituição Federal:
Art. 154. A União poderá instituir: [...]
II - na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários,

compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos,
gradativamente, cessadas as causas de sua criação.

Código Tributário Nacional:
Art. 76. Na iminência ou no caso de guerra externa, a União pode instituir,

temporariamente, impostos extraordinários compreendidos ou não entre os referidos
nesta Lei, suprimidos, gradativamente, no prazo máximo de cinco anos, contados da
celebração da paz.
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Importante mencionar, que diferentemente do que ocorre com
o Empréstimo Compulsório, o Imposto Extraordinário de Guerra
pode ser instituído por medida provisória, pois, como já mencionado
acima, a instituição por medida provisória somente é vedada para os
casos de reserva de lei complementar.

Ademais, não é restituível e não tem sua receita vinculada a
determinada despesa que o fundamentou, o que também se mostra
divergente do Empréstimo Compulsório, que tem receita afetada à
despesa que o fundamentou e é restituível.
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4 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

Impostos, taxas e contribuições
Composição  → O Sistema Tributário Nacional compõe-se de:

• IMPOSTOS

• TAXAS

• CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

• CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS

• CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS

• EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS
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Tributo → é toda prestação pecuniária compulsória (obrigatória), em
moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato
ilícito, constituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa,
plenamente vinculada;

• a receita proporcionada pela arrecadação de tributo é da espécie
derivada. Todavia, nem toda receita derivada provém de tributos. Ex.: multas

• Tributo Fiscal → quando sua imposição objetiva tão somente propiciar
a arrecadação de recursos financeiros à pessoa jurídica de direito público.

• Tributo Extra-Fiscal → quando sua imposição não visa unicamente à
arrecadação de recursos financeiros, mas, também, corrigir situações
econômicas ou sociais anômalas.

IMPOSTO → é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma
situação independente de qualquer atividade estatal.
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Competência Residual → é a permissão dada pela CF à União para a criação
de novos impostos.

Tipos de Impostos →
- sobre o comércio exterior;
- sobre o patrimônio e a renda;
- sobre a produção e a circulação;
- sobre operações relativas a combustíveis, lubrificantes, energia elétrica e

minerais e impostos extraordinários;
TAXAS → podem ser criadas e exigidas ela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal
e pelos municípios, mas limitados ao âmbito de suas respectivas atribuições.

• têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização
efetiva ou potencial de serviço público específico ou posto a sua disposição.

• Tipos de Taxas →
• taxas de polícia
• taxas de serviços
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CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA → podem ser criadas e exigidas pela União,
Estados, Municípios e Distrito Federal, no âmbito de suas respectivas
atribuições, tendo em vista obras públicas de que decorram benefícios aos
proprietários de imóveis;

CONTRIBUIÇÕES “PARAFISCAIS” → são certos tributos que ora são verdadeiros
impostos, ora taxas, e às vezes, um misto destas duas categorias e que por
delegação, são arrecadadas por entidades beneficiárias. Ex.: as contribuições
arrecadadas pelo INSS, pelos Sindicatos, pela OAB e outras entidades
profissionais ou econômicas.

EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS → são tributos criados no caso de
investimento público; possuem natureza contratual.


