
 

 

  



 

 

 

AVISO DE DIREITOS AUTORAIS 

 Prezado aluno, antes de iniciarmos nossos estudos de hoje, precisamos ter uma 

conversa séria. Trata-se do respeito aos nossos esforços na produção deste curso, a 

que temos dedicado todas nossas energias nos últimos meses. 

 Saiba que nosso objetivo é sempre oferecer o melhor produto possível e que 

realmente faça a diferença na sua caminhada rumo à aprovação. Mas, para que nós 

consigamos atingir essa meta, sua ajuda é imprescindível. 

 Então, sempre que algum amigo ou conhecido falar “será que você passa para 

mim aquele material do RevisãoPGE que você tem?”, lembre desta nossa conversa. 

Mais: lembre que os nossos cursos são tutelados pela legislação civil (como a Lei 

9.610/98 e o Código Civil) e pela legislação penal (especialmente pelo art. 184 do 

Código Penal). 

 Para que não reste dúvida: este curso se destina ao uso exclusivo do aluno 

que o adquirir em nosso site, e sua aquisição não autoriza sua reprodução. Ok? 

 Sabemos que falar isso parece pouco amigável, mas só estamos tendo este 

“papo reto” porque queremos de você justamente um ato de amizade: não participar, 

de forma alguma, da pirataria deste curso. Se isso acontecer, o fornecimento das aulas 

a você será interrompido e nenhum valor pago será restituído, sem prejuízo, 

evidentemente, de toda a responsabilização cabível nos âmbitos civil e penal. 

 Bem, o recado era esse. Agora podemos voltar às boas e meter a cara nos 

livros! Ops... nos PDFs! 

 Bons estudos! 
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PRINCÍPIOS TRIBUTÁRIOS 

CONCEITO 

 Ao lado das regras (mandamentos de definição), os princípios (mandamentos 

de otimização) são normas jurídicas. 

 Os princípios tributários são formas de limitações constitucionais ao poder de 

tributar. Isso porque o Direito Tributário é marcadamente invasivo em face do 

particular, sendo a finalidade dos princípios atuarem como vetores para 

contenção das atividades estatais para proteção dos direitos individuais dos 

particulares. 

 

LEGALIDADE 

 O princípio da legalidade protege o particular de eventuais arbitrariedades do 

Poder Público e preserva o princípio democrático. Somente aqueles que foram 

eleitos pelo povo – seus representantes no Poder Legislativo – podem criar ou 

majorar tributos. É necessária a edição de lei para que haja piora na situação do 

particular. 

 Não viola a legalidade tributária a lei que, prescrevendo o teto, possibilita o ato 

normativo infralegal fixar o valor de taxa em proporção razoável com os custos 

da atuação estatal, valor esse que não pode ser atualizado por ato do próprio 

conselho de fiscalização em percentual superior aos índices de correção 

monetária legalmente previstos (STF, RE 838284). 

 É inconstitucional, por ofensa ao princípio da legalidade tributária, lei que 

delega aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas a 

competência de fixar ou majorar, sem parâmetro legal (STF, RE 704.292). 

 O STF (RE 838284) entende que se deve caminhar para uma legalidade 

suficiente, isto é, “[...] admite-se o especial diálogo da lei com os regulamentos 

na fixação do aspecto quantitativo da regra matriz de incidência. A lei 

autorizadora, em todo caso, deve ser legitimamente justificada e o diálogo com 

o regulamento deve-se dar em termos de subordinação, desenvolvimento e 



 

 

complementariedade”. Noutras palavras, o movimento de flexibilização do 

princípio da legalidade deve ser acompanhado por um desenho mínimo 

efetuado pelo legislador, que evite o arbítrio. 

 A CF/88 trouxe a necessidade de lei para criar ou majorar tributo, mas o CTN 

prevê que é necessário que a lei preveja também a redução ou extinção dos 

tributos, haja vista a lógica do paralelismo das formas. 

 Sempre que houver a obrigação de pagar tributo ou multa tributária, essa 

obrigação, por ser principal, deve ser prevista em lei. Já a obrigação tributária 

acessória não depende de previsão em lei, pois podem estar dispostas em 

regulamentos, representando exceção à legalidade tributária. 

 Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que 

importe em torná-lo mais oneroso. Mas, não constitui majoração de tributo a 

atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo (Súmula 160 do 

STJ). 

 A fixação do prazo para pagamento ou vencimento de tributo, assim como sua 

modificação, por ato infralegal não ofende o princípio da legalidade, tampouco 

o da anterioridade (Súmula Vinculante 50 do STF). 

 Projeto de lei de matéria tributária não é de iniciativa privativa ou exclusiva do 

chefe do poder executivo, ou seja, um parlamentar pode apresentar projeto de 

lei sobre matéria tributária. Entretanto, atenção: é de iniciativa privativa do 

chefe do Poder Executivo (Presidente da República), por expressa disposição 

constitucional (art.61, §1º, II, b), assuntos relativos à matéria tributária dos 

TERRITÓRIOS! 

 Importante ressaltar as exceções à legalidade tributária – PRIMEIRA EXCEÇÃO: 

a redução e o restabelecimento de alíquotas do ICMS-combustível monofásico, 

as quais serão realizadas por convênio de ICMS no âmbito do Conselho 

Nacional de Política Fazendária – CONFAZ. SEGUNDA EXCEÇÃO: a redução e o 

restabelecimento da alíquota da CIDE-combustível, os quais podem ser feitos 

via Decreto. TERCEIRA EXCEÇÃO: II, IE, IPI e IOF (impostos extrafiscais) podem 

ter suas alíquotas alteradas por ato infralegal, pelo chefe do Poder Executivo, 

que, por se tratar de impostos federais, é o Presidente da República. 

Entretanto, essas alterações devem permanecer dentro das condições e limites 



 

 

estabelecidos na lei que regula o tributo. Além disso, frise-se que é válida a 

alteração de alíquotas por órgão integrante da União distinto da Presidência da 

República, uma vez que não se trata de competência privativa do Presidente da 

República. QUARTA EXCEÇÃO: atualização do valor monetário da respectiva 

base de cálculo do tributo. Entretanto, esta resta ilegal quando se dá por 

decreto e em valor superior aos índices da correção monetária. QUINTA 

EXCEÇÃO: a fixação do prazo para pagamento ou vencimento de tributo, assim 

como sua modificação, por ato infralegal, não ofende a legalidade tributária, 

pois não há majoração de tributo ou piora na situação do contribuinte.  

 Tributos que somente podem ser instituídos por meio de lei complementar: 1) 

empréstimos compulsórios (art. 148 da CF); 2) imposto sobre grandes fortunas 

(art. 153, VII, da CF); 3) imposto residual da União (art. 154, I, da CF); 4) 

contribuição para a seguridade social residual (art. 195, § 4º, da CF/88). 

 A lei delegada pode tratar de matéria tributária, desde que esta não seja 

reservada à lei complementar. Em suma, se a matéria tributária pode ser 

tratada em lei ordinária, também pode ser objeto de lei delegada (art. 68, §1º, 

da CF). 

 É válida a edição de medida provisória em matéria tributária. Ressalvados o II, o 

IE, o IPI, o IOF e os impostos extraordinários de guerra, a medida provisória que 

implique majoração de impostos só produzirá efeitos no exercício financeiro 

seguinte se for convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. 

Nesse ponto, de se destacar que é possível que esse último imposto (IEG) seja 

instituído por medida provisória. Isso, contudo, não se aplica ao empréstimo 

compulsório de guerra, que sempre deve ser criado e regulado por lei 

complementar. Outrossim, onde há lei complementar, não cabe medida 

provisória. 

 A concessão de benefícios fiscais deve ser tratada em lei específica, isto é, deve 

haver pertinência temática entre o benefício concedido e a lei em que ela foi 

inserida.  

 Correção monetária tem que ter previsão em lei. É necessário, assim, haver na 

lei do tributo previsão da incidência de correção monetária. Basta que, na lei do 

tributo, haja previsão da incidência de correção monetária. Já o indexador, isto 



 

 

é, o índice que será aplicado, não é matéria de lei (art. 97, § 2º, CTN), o que 

significa que os índices de correção monetária que incidirão sobre um tributo 

podem ser estabelecidos por meio, por exemplo, de um decreto, como um 

decreto do Executivo municipal dispondo sobre a atualização monetária do 

IPTU. Nesse sentido, o STF considerou constitucionais índices próprios dos 

Estados (a exemplo da UFESP – Unidade Fiscal do Estado de São Paulo) e dos 

Municípios (RE n. 296.220-SP). Contudo, esses índices próprios dos Estados, do 

DF e dos municípios não podem ultrapassar os índices oficiais (federais) de 

correção monetária. 

 

ISONOMIA 

 A isonomia significa que não se pode tratar de maneira diferente contribuintes 

que estiverem numa mesma situação fática. Destaca-se que o princípio da 

isonomia admite tratamentos diferenciados, desde que as partes envolvidas se 

encontrem em situações diferentes. Esses tratamentos diferenciados apenas 

são admitidos se consubstanciarem uma discriminação lícita, com uma 

finalidade admitida pela Constituição. As discriminações arbitrárias, ilícitas, 

geram o que na doutrina se chama de privilégios odiosos (são discriminações 

entre pessoas que se encontram na mesma situação), não sendo admitidos, por 

ferirem o princípio da isonomia. 

 Fere a isonomia tributária qualquer tipo de tratamento tributário distinto de 

acordo com a ocupação profissional (STF, ADI 4276). Assim, lei complementar 

estadual que isenta os membros do Ministério Público do pagamento de custas 

judiciais, notariais, cartorárias e quaisquer taxas ou emolumentos fere o 

disposto no art. 150, II, da Constituição do Brasil (STF, ADI 3260). 

 É inconstitucional a distinção da incidência tributária entre servidores da União 

e servidores dos demais entes, por ofensa à isonomia (STF, ADI 3105). 

 Na percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de 

fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos, de 

modo que não se poderia tributar com alíquota máxima do IR os valores 



 

 

recebidos porque foram pagos de maneira acumulada, enquanto que, se 

tivesse o particular recebido no momento adequado, mês a mês, a alíquota do 

IR seria menor em razão da divisão do monte; 

 Não ofende a isonomia tributária o fato de se conferir aos contribuintes, que 

optaram por aderir ao RERCT, tratamento jurídico distinto (STF, ADI 5729/DF, j. 

08/03/2021).  

 

 

NÃO SURPRESA 

 Ninguém pode ser surpreendido com invasão na sua esfera patrimonial sem 

que haja previsibilidade na cobrança. O princípio da não surpresa veda que o 

Estado interfira nos negócios e atividades dos indivíduos, por meio da 

tributação, sem que se lhes permita o planejamento tributário. 

 IRRETROATIVIDADE: O princípio refere-se à vigência da lei tributária. Não é 

possível cobrar tributo com lei vigente posteriormente ao fato gerador 

tributado. Entretanto, é possível falar em retroatividade da lei tributária, ou 

seja, há situações em que a lei tributária atinge, excepcionalmente, fatos 

praticados no passado, a saber: 1) quando seja expressamente interpretativa, 

excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados; 

2) quando se trata de ato não definitivamente julgado: a) quando deixe de 

defini-lo como infração; b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer 

exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não 

tenha implicado em falta de pagamento de tributo; c) quando lhe comine 

penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. 

No tocante ao ato não definitivamente julgado na esfera judicial, tem-se 

entendido, para fins de interpretação dessa condição, que só se considera 

como encerrada a Execução Fiscal após a arrematação, adjudicação e 

remição, sendo irrelevante a existência ou não de Embargos à Execução, 

procedentes ou não (STJ, REsp 191530). 



 

 

 ANTERIORIDADE ANUAL: o princípio da anterioridade tem como referencial a 

publicação, e não a vigência da lei. Esse princípio tem como finalidade permitir 

que o contribuinte se programe financeiramente para suportar as exações e 

não ser pego de surpresa (calculabilidade) e é considerado cláusula pétrea 

(garantia do contribuinte), conforme entendimento do STF (ADI 939). Por ele, 

tem-se que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido 

publicada a lei que os instituiu ou aumentou. A contagem do princípio em 

debate, no caso de ser instituído tributo por medida provisória, se dá a partir 

da conversão desta em lei, para impostos, e a partir da sua publicação para as 

demais espécies tributárias. EXCEÇÕES: II, IE, IOF, IPI, IEG, Empréstimos 

compulsórios de guerra/calamidade, ICMS-combustíveis (restabelecimento 

de alíquotas), contribuições para a seguridade social e CIDE-combustíveis 

(restabelecimento de alíquotas).  

 ANTERIORIDADE NONAGESIMAL (NOVENTENA): consiste em aguardar o ano 

seguinte para tributar, devendo haver um intervalo mínimo de 90 dias entre a 

publicação da lei e sua vigência. Também é considerado cláusula pétrea. 

Segundo o STF (RE 584100), esse princípio deve ser interpretado literalmente, 

aplicando-se apenas à instituição e à majoração de tributos, não abrangendo 

hipóteses de mera prorrogação. A contagem do princípio em debate, no caso 

de ser instituído tributo por medida provisória, se dá com a publicação desta 

(seja imposto ou demais espécies tributárias). EXCEÇÕES: II, IE, IOF, IR, IEG, 

Empréstimos compulsórios de guerra/calamidade, base de cálculo do IPTU e do 

IPVA. 

 Atenção: aplica-se o princípio da anterioridade (anual e nonagesimal) à 

revogação/supressão de benefícios ou incentivos fiscais por se tratar de 

majoração indireta de tributos (STF, RE 564225). 

 

 

 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=584100&classe=RE&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M


 

 

CAPACIDADE CONTRIBUTIVA  

 O princípio da capacidade contributiva está estampado no art. 145, §1º, da CF: 

“Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados 

segundo a capacidade econômica do contribuinte [...]”. 

 A capacidade contributiva é decorrência do princípio da isonomia e tem por 

escopo a justiça fiscal. Em que pese a CF dispor que esse princípio somente se 

aplica aos impostos, o Supremo Tribunal Federal entende que ele é aplicável a 

todas as espécies tributárias (RE 599309).  

 Segundo o STF (RE 562045), todos os impostos estão sujeitos ao princípio da 

capacidade contributiva, especialmente os diretos, independentemente de sua 

classificação como de caráter real ou pessoal. 

  

RAZOABILIDADE NA TRIBUTAÇÃO  

 Trata-se da proibição à utilização de tributo com efeito confiscatório, isto é, 

vedação à tributação excessiva que invada o patrimônio do particular de 

maneira irrazoável. Alcança também as multas tributárias impostas. Segundo o 

STF (RE 570122), o efeito confiscatório deve ser analisado caso a caso, 

considerando a carga tributária total, qual seja, as múltiplas incidências 

tributárias, de acordo com todos os tributos que incidem sobre determinada 

renda, sobre determinado patrimônio.  

 É inadmissível a interdição de estabelecimento e a apreensão de mercadorias 

como meio coercitivo para cobrança de tributo, além de não ser lícito 

inviabilizar o exercício de atividade profissional em virtude da existência de 

débito inadimplido do contribuinte. Noutras palavras, se alguém deixa de 

pagar um tributo, não é possível aplicar sanções políticas a essas pessoas, sob 

pena de violação do art. 150, IV, da CF/88. 

 A abusividade da multa punitiva apenas se revela naquelas arbitradas acima do 

montante de 100% do valor do tributo (STF, AI 851038 AgR). 



 

 

 Não se pode exigir do comerciante, para impressão de nota fiscal, a 

regularidade fiscal, pois isso viola as garantias do livre exercício do trabalho, 

ofício ou profissão (STF, RE 565048/RS). Nesse contexto, há também a Súmula 

547 do STF que caminha no mesmo sentido: “Não é lícito à autoridade proibir 

que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas 

alfândegas e exerça suas atividades profissionais”. 

 É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para 

cobrança de tributo (Súmula 70 do STF). 

 É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para 

pagamento de tributos (Súmula 323 do STF). 

 

LIBERDADE DE TRÁFEGO DE PESSOAS OU BENS  

 É vedado impor restrições ao tráfego de pessoas ou coisas por meio de 

tributos, ressalvadas situações que o excepcionam, como a possibilidade de 

cobrança de imposto de importação, de ICMS e outros. Essa vedação impede 

que tributos sejam criados com o intuito discriminatório ou com a função 

estrita de limitar o tráfego de pessoas ou bens.  

 Destaca-se que pedágio não tem natureza tributária, mas de preço público 

(tarifa), de modo que a ele não se aplicam os princípios constitucionais 

tributários (STF, ADI 800). 

 

 

 


