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D I R E I T O  T R I B U T Á R I O  E  
P R E V I D E N C I Á R I O

O Estado tem como finalidade promover o bem comum e para
isso é necessário recursos financeiros ou receitas que são
gerados de atividades econômico-privadas como entes públicos,
de monopólios, de empréstimos e, principalmente da imposição
tributária. Sendo assim, o poder fiscal é inerente ao próprio
Estado, que advém de sua soberania política, consistente na
faculdade do estabelecer tributos, de exigir contribuições
compulsórias, para atender ás necessidades públicas.
Popularmente, é conhecido como "Fisco" o poder de exigir
tributos do Estado.
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O Direito tributário é um segmento do Direito
Financeiro e define de que forma serão cobrados
os tributos dos cidadãos e, consequentemente,
gerando receita para o Estado.

3

D I R E I T O  T R I B U T Á R I O  E  
P R E V I D E N C I Á R I O

https://www.epdonline.com.br/cursos/p/pos-graduacao-direito-tributario/2594


A importância do direito tributário para a sociedade

Sabemos que o sistema tributário brasileiro é um dos mais
complexos que existem e, para pessoas de diversas áreas, chega a ser
difícil compreender tópicos muito simples para a maioria dos
profissionais da área. Dizem que a ignorância é uma bênção, mas,
nesse caso, não é bem assim que funciona. Entender sobre taxas,
impostos e suas leis é fundamental para se salvaguardar de surpresas
muito negativas no futuro.
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D I R E I T O  T R I B U T Á R I O  E  
P R E V I D E N C I Á R I O



1 - CONCEITOS

DIREITO TRIBUTÁRIO ou FISCAL – é o conjunto das leis
reguladoras da arrecadação dos tributos (taxas, impostos e
contribuição de melhoria), bem como de sua fiscalização.
Regula as relações jurídicas estabelecidas entre o Estado e
contribuinte no que se refere à arrecadação dos tributos.
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CONCEITO DE TRIBUTO:

(CTN, Art. 3º) Tributo é toda prestação pecuniária
compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir,
que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e
cobrada mediante atividade administrativa plenamente
vinculada.

Vigência, interpretação e integração da legislação tributária

6



A) VIGÊNCIA

1. CONCEITO

Sobre o conceito de vigência, com propriedade Celso Ribeiro Bastos preleciona:
“vigência é aquele atributo da lei que lhe confere plena disponibilidade para sua
aplicação".II – A lei quando não traz a data em inicia-se a sua vigência, será de 45 dias
após a publicação. III – Pode ocorrer, entre a publicação da lei e sua vigência, um
espaço de tempo em que a lei existe, tem validade, mas não possui eficácia. Trata-se
da vacatio legis (vacância da lei).Quanto à legislação tributária, maior parte das leis
tem coincidente a data da publicação com a data de vigência, portanto, não há
vacatio legis, no entanto, a lei ainda é inábil a produzir efeitos, uma vez que,
ressalvada as exceções, a lei tributária está adstrita ao princípio da anterioridade.
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A VIGÊNCIA E O PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA

O princípio da anterioridade tributária está previsto no art. 150, III, b e c da
Constituição Federal, atrela-se à noção de eficácia da lei. Nessa toada, o citado
princípio faz com que a lei tributária publicada e vigente nas mesmas datas,
ganhe eficácia no exercício financeiro seguinte ou 90 dias após. Lembrando que
caso a lei tributária não disponha sobre a data de sua entrada em vigor,
aplicase normalmente o previsto no art. 1º da LINDB (Lei de Introdução ao
Direito Brasileiro). Podemos, assim, resumir o tema segundo Eduardo Sabbag:
“Incidência da lei tributária = Regra da Vigência + Regra da Anterioridade”.
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1.4 A VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO NO ESPAÇO

Como é cediço, toda regra jurídica impera em determinado espaço territorial,
tendo em vista, o princípio da territorialidade. Contudo, em exata
conformidade com o art. 102 do CTN(Código Tributário Nacional) admitese a
extraterritorialidade da norma tributária. Para o eminente doutrinador
Fernando Henrique Costa Roxo da Fonseca: “este artigo possibilita, de forma,
excepcional, a aplicação de norma tributária fora de seu território, admitindo
assim o caráter extraterritorial nos termos dos convênios ou em obediência às
leis complementares.
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2. INTERPRETAÇÃO

2.1 CONCEITO

Interpretar a lei consiste em procurar traduzir o pensamento do
legislador, a fim de encontrar o propósito da lei e designar os casos
que se estende a sua aplicação. Nas palavras do renomado jurista
Ruy Barbosa Nogueira: “para conhecer, cumprir ou bem aplicar a lei,
é preciso captar seu verdadeiro significado e alcance: interpretá-la”.
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2.2 INTERPRETAÇÃO E O CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL 

Quanto à legislação tributária, conforme preleciona Paulo Roberto Lyrio Pimenta o
legislador encarou a interpretação como uma técnica, e não como filosofia,
abraçando, implicitamente, a linha hermenêutica de Emilio Betti. Dispôs o art. 107 do
Código Tributário Nacional que a legislação tributária será interpretada de acordo
com os enunciados prescritivos do Código Tributário Nacional. Já o art. 111 do Código
Tributário Nacional versando sobre interpretação, estabelece que deve ser
interpretada de forma literal a legislação, portanto, nos remete à uma interpretação
restritiva. Por fim, o art. 112 do Código Tributário Nacional veicula regra de
interpretação das leis de infrações e sanções tributárias, determinando que devem
ser interpretadas em favor do acusado, em caso de existência de dúvida.
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3. INTEGRAÇÃO

3.1 CONCEITO

Decerto que o intérprete da norma não cria, não inova, de tal sorte que,
restringe-se a clarificar o mandamento normativo, portanto, integrar a
norma no sistema jurídico significa inseri-la, ativamente, no ordenamento
vigente, com intuito de que sua regra tenha eficácia, ou seja, para que
incida sobre os fatos. Faz-se mister, consignar a distinção entre
interpretação e integração, para tanto, com primazia preleciona Luciano
Amaro:
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A distinção entre interpretação e integração está, portanto, em que a
primeira se procura identificar o que determinado preceito legal quer
dizer, o que supõe, é claro, a existência de uma norma de lei sobre
cujo sentido e alcance se possa desenvolver o trabalho do intérprete.
Na segunda, após se esgotar o trabalho de interpretação sem que se
descubra preceito no qual determinado caso deva subsumir-se,
utilizam-se os processos de integração, afim de dar solução à espécie.
O Código Tributário Nacional, neste sentido, dispõe as formas de
integração em matéria tributária:
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Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade
competente para aplicar a legislação tributária utilizará
sucessivamente, na ordem indicada:

I - a analogia; 

II – os princípios gerais de Direito Tributário; 

III – os princípios gerais de Direito Público; 

IV – a equidade.

Passemos, portanto, analisar os meios integrativos dispostos acima
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3.2 FORMAS DE INTEGRAÇÃO

3.2.1 ANALOGIA

Analogia é um método de integração de normas, por meio de uma relação de
semelhança entre duas ou mais entidades distintas, portanto, aplica-se a analogia
quando a um caso concreto não existir regulamentação por lei, porquanto, outra lei
semelhante regulará o fato. Ademais, podemos sintetizar a analogia, segundo a
antiga fórmula jurídica romana: “ubi eadem ratio, ibi eadem jus” (onde há a mesma
razão, aplica-se o mesmo direito). Além disso, Eduardo Sabbag explica que: “No
campo do Direito Tributário, haverá tão somente a possibilidade da analogia in
favorem ou analogia no campo do direito tributário formal ou procedimental.” Na
esteira desse entendimento, em Direito Tributário, jamais haverá aplicação da
analogia em relação aos elementos constitutivos da obrigação tributária.
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3.2.2 PRINCÍPIOS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO
PÚBLICO

Princípios em geral são enunciações normativas de valor genérico, que condicionam
e orientam a compreensão do ordenamento jurídico em sua aplicação e integração
ou mesmo para a elaboração de novas normas. Quanto aos princípios gerais de
direito tributário Paulo de Barros Carvalho preleciona: “Dizem-se princípios gerais de
direito tributário aqueles primados que, explícita ou implicitamente, se irradiam
pelos subsistema das normas tributárias, penetrando-as e ativando-as em certa
direção.” Já os princípios gerais de direto público, citando uma vez mais a sábia lição
de Paulo de Barros Carvalho: “são máximas que se alojam na Constituição ou que se
despregam das regras do ordenamento positivo, derramando-se por todo ele.”
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3.2.3 EQUIDADE

Quando a lei for omissa e não se tendo encontrado solução para o caso por
meio da analogia, nem nos princípios gerais de direito tributário e público, a
solução deverá ser aquela que resultar mais benéfica, mais humana ou mais
suave ao contribuinte. Nessa toada, Eduardo Sabbag nos ensina que equidade
“é a mitigação do rigor da lei, isto é, o seu abrandamento com o fito de
adequá-la ao caso concreto.” Ademais, segundo Luciano Amaro, “a equidade,
portanto, corrige as injustiças que a aplicação rigorosa e inflexível da lei escrita
poderia levar.” Em relação ao tema, não podemos deixar de salientar que o
emprego da equidade, em exata conformidade com o art. 108§ 1º do Código
Tributário Nacional, não pode resultar na dispensa do tributo.
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2 - PRINCÍPIOS DO DIREITO TRIBUTÁRIO

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

A Constituição Federal assegura que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei” (art. 5º, II). O princípio da legalidade tributária,
estabelecido pelo artigo 150, I, da CF, nada mais é que o princípio do artigo 5º, inciso II,
todavia, expressamente voltado ao direito tributário, e garante que nenhum tributo será
criado ou majorado, senão em virtude de lei. A lei que o texto faz menção trata-se de lei em
sentido estrito, ou seja, aquela aprovada pelo legislativo e sancionada pelo executivo, e não
de lei em sentido amplo, que engloba todo tipo de norma jurídica imposta pelo Estado. Por
isto, para criar ou majorar um tributo faz-se necessária edição de lei. Contudo, no que tange
à majoração, há exceções ao princípio da legalidade, pois, o Poder Executivo tem liberdade
para alterar a alíquota do IE (Imposto de Exportação), II, IPI e IOF (Imposto sobre Operações
de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários) por meio de
decreto.
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PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO

É proibida a cobrança de tributos “no mesmo exercício financeiro em que haja sido
publicada a lei que os instituiu ou aumentou”, conforme estabelece o artigo 150, III, “b”, da
CF. Neste dispositivo encontra-se consubstanciado o princípio da anterioridade, segundo o
qual a lei que criou ou aumentou o tributo deve existir antes do início do exercício financeiro
que o tributo passará a ser recolhido. Em outras palavras, se determinada lei, publicada em
10 de maio de 2010, institui novo tributo, tal tributo não poderá passar a ser recolhido no
ano de 2010, mas somente no primeiro dia de janeiro de 2011, ou seja, no exercício
posterior àquele que foi publicada a lei que instituiu o tributo. Entretanto, este princípio
também comporta algumas exceções. São elas: II, IE, IOF, IPI, imposto extraordinário de
guerra e empréstimo compulsório destinado a atender a despesas extraordinárias,
decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência.
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PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL

O princípio da anterioridade nonagesimal, também conhecido como princípio da
anterioridade mitigada, ou mínima, surgiu com o acréscimo da alínea “c” ao inciso III do
artigo 150 da CF, cujo texto estabelece que não será cobrado tributo antes de decorridos
noventa dias da data em que fora publicada a lei que o instituiu ou aumentou, sem prejuízo
do disposto na alínea “b”, ou seja, se determinada lei, publicada em 27 de dezembro de
2011, institui ou majora um tributo, o novo tributo ou a majoração passarão a valer somente
em 27 de março de 2012, isto é, noventa dias após a publicação da lei. O princípio da
anterioridade nonagesimal não se aplica ao II, IE, IR (Imposto sobre a Renda e proventos de
qualquer natureza), IOF, imposto extraordinário na iminência ou no caso de guerra externa,
ao empréstimo compulsório para atender a despesas extraordinárias que decorram de
calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência, nem à fixação da base de cálculo do
IPTU (Impostos sobre Propriedade predial e Territorial Urbana) e do IPVA (Imposto sobre a
Propriedade de Veículo Automotor).
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PRINCÍPIO DA IGUALDADE OU ISONOMIA

Este princípio está consignado no artigo 150, II, da CF, e assegura tratamento
uniforme do Estado para com os contribuintes que se encontrem em situação
equivalente. Todavia, existem situações em que faz-se necessário que o Estado trate
desigualmente alguns contribuintes a fim de atender com rigor ao princípio da
igualdade. É o caso, por exemplo, do imposto progressivo, pois, conforme explica
Hugo de Brito Machado: Realmente, aquele que tem maior capacidade contributiva
deve pagar imposto maior, pois só assim estará sendo igualmente tributado. A
igualdade consiste, no caso, na proporcionalidade da incidência à capacidade
contributiva, em função da utilidade marginal da riqueza (2012, p. 37). Destarte, por
mais que pareça contraditório à primeira vista, tratar todos os contribuintes com
igualdade não significa, em regra, tratá-los de forma exatamente igual.
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PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA 

Em nosso país, o poder de tributar é dividido entre seus entes, União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, que, atendendo aos limites constitucionais e mediante
edição de leis, cobram seus respectivos tributos. Essa divisão de poder, devidamente
delimitada e normatizada, atribuída aos entes dotados de poder legislativo, que
restringem sua atividade de tributar à matéria que lhes foi destinada, é chamada de
competência tributária. É importante lembrar que competência tributária é diferente
de capacidade tributária. Esta última trata-se da capacidade para figurar como sujeito
ativo na relação de tributação, podendo esta capacidade ser atribuída pela
Constituição ou por lei infraconstitucional a ente estatal dotado ou não de poder
legislativo. É exercida através de atos administrativos.
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PRINCÍPIO DA UNIFORMIDADE GEOGRÁFICA 

De acordo com o princípio da uniformidade geográfica, previsto no artigo 151, I,
da CF, é proibido à União: I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o
território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado,
ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a concessão
de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento
sócio-econômico entre as diferentes regiões do país. Este princípio funciona em
perfeita harmonia com o princípio da igualdade na medida em que o legislador
constituinte, apesar de proibir a instituição de tributo não uniforme no território
nacional ou que resulte em preferência ou distinção, admite a concessão de
incentivos fiscais a fim de alcançar o equilíbrio sócio-econômico do país.
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PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO CONFISCO 

Em um país onde o contribuinte paga até 27,5% de imposto sobre sua renda e a carga
tributária chega a atingir o equivalente a 36% do PIB (Produto Interno Bruto), fica
difícil explicar o que é um tributo com efeito de confisco, porém, tentar-se-á fazê-lo.
Estabelece o artigo 150, IV, da CF que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios “utilizar tributo com efeito de confisco”. Entende-se que o
tributo com efeito confiscatório é aquele com caráter explorador, ou seja, cujo
percentual em relação ao que está sendo tributado é visivelmente absurdo. Segundo
Hugo de Brito Machado, “o caráter confiscatório do tributo há de ser avaliado em
função do sistema, vale dizer, em face da carga tributária resultante dos tributos em
conjunto”. Continua, afirmando que “o tributo deve ser um ônus suportável, um
encargo que o contribuinte pode pagar sem sacrifício do desfrute normal dos bens da
vida” (2012, p. 41).
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Por assim ser, entende-se que qualquer tributo, para que não seja
considerado confiscatório, deve ser estipulado com o mínimo de bom
senso e conforme a necessidade sócio-econômica do país, o que leva
a concluir que, infelizmente, no Brasil, existem poucos tributos que
não possuem efeito de confisco, os quais, quando recolhidos em
conjunto com outros tributos incidentes sobre o mesmo fato gerador,
acabam atingindo uma totalidade visível e extremamente
confiscatória.
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PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE TRÁFEGO

Segundo o artigo 150, V, da CF, é proibido que quaisquer das entidades tributantes
estabeleçam “limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais
ou intermunicipais”. Vale lembrar que o próprio dispositivo faz ressalva a cobrança de
pedágio. Todavia, não é plausível o argumento de que, com base nesta regra, o ICMS
(Imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestações de
Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação) em operações
entre estados ou entre municípios é ilegal, haja vista que o objetivo da norma é vedar que
seja instituído tributo cuja hipótese de incidência seja a transposição de fronteira
interestadual ou intermunicipal, e não a circulação de bens ou mercadorias que transpõe
fronteiras estaduais ou municipais. Desta forma, seria inconstitucional, por exemplo, uma
pessoa ter de pagar tributo para viajar do estado de São Paulo até o estado do Paraná pelo
simples fato de atravessar a fronteira entre os estados. Neste caso, ocorreria a limitação ao
tráfego de pessoas por meio de tributo.

26



PRINCÍPIO DO NON OLET

O princípio do non olet ou, em português, princípio do “não tem
cheiro”, defende a ideia de que, para o Fisco, não importa se os
rendimentos tributáveis tiveram ou não fonte lícita ou moral, ou
seja, não importa qual foi o fato gerador do tributo, o que
importa é que o elemento previsto na hipótese de incidência
ocorreu.
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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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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.
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Podem ainda ser denominadas de privativas as competências para
instituir tributos diversos de impostos.

Destacando-se para a União a competência para instituir o Empréstimo
Compulsório (artigo 148, CF) e as Contribuições Especiais (artigo 149, “caput”,
CF), para os Estados e o Distrito Federal a competência privativa para instituir
as contribuições previdenciárias dos seus servidores, esta que é privativa em
cada esfera, conforme declina o artigo 149, § 1º da Constituição Federal, já na
esfera de competência dos Municípios e também Distrito Federal, tem-se a
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (artigo 149-A,
CF).
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2. Competência comum

A competência comum refere-se aos tributos chamados vinculados, ou
seja, taxas e contribuições de melhoria, que por sua natureza são oriundos de
atividades do Estado. Dize-se competência comum em virtude de poder ser
exercida pelas quatro pessoas jurídicas de direito público, União, Estados, o
Distrito Federal e os Municípios.

Frise-se que para exercer tal competência, deve haver uma contra
prestação estatal da pessoa política respectiva, vez que a competência comum
vincula-se a um serviço público específico e divisível, ou ainda, ao exercício do
poder de polícia, prestado por determinado ente, o qual poderá cobrar a
respectiva taxa. E ainda, caberá ao ente responsável pela realização de obra
pública, da qual decorra valorização de imóvel particular, instituir a
contribuição de melhoria decorrente da obra pública.
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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.


