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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 o Preparação Total (assim como todos os nossos produtos) 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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Os princípios tributários representam assunto bastante cobrado em provas 

objetivas e, nas fases seguintes, costumam vir embutidos num questionamento como 

um dos pontos a serem abordados. Veremos como muitas situações práticas decorrem 

da aplicação dos princípios tributários. 

O tema de hoje – fique atento(a) – DISPENSA o estudo por qualquer outro 

material. Você não precisará, em relação ao conteúdo desta aula, estudar nada além 

dela mesma, que somente precisa ser complementada com a atualização 

jurisprudencial (informativos) correlata, releitura da legislação tratada ao longo do PDF 

e, se curtir videoaula, minhas aulas que estão na sua área do aluno. 

LEGENDA 

 

 

PRINCÍPIOS TRIBUTÁRIOS 

Primeiro, veja esse conceito de princípio do Celso Antônio Bandeira de Melo1: 

princípio é mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce deste, disposição 

fundamental que se irradia sobre diferentes normas comparando-lhes o espírito e 

servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir 

a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá 

sentido harmônico. 

                                                           
1 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3ª ed. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2000, p. 68. 

Quando seu texto estiver preenchido com esta cor, estaremos 
falando da jurisprudência do STJ

Quando seu texto estiver preenchido com esta cor, estaremos 
falando da jurisprudência do STF

Quando seu texto estiver preenchido com esta cor, estaremos 
falando de QUESTÕES DE CONCURSO
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Ao lado das regras, os princípios são normas jurídicas. Para Robert Alexy, 

enquanto aquelas são mandamentos de definição, os princípios são mandamentos de 

otimização. Os princípios, portanto, servem para orientar todo o sistema jurídico ao 

qual estão atrelados, servindo às técnicas de ponderação e de aplicação das demais 

normas jurídicas, sem prejuízo de serem aplicadas autonomamente – cada vez mais – 

por conta de sua já declarada normatividade. 

No Direito Tributário não é diferente, os princípios representam o alicerce do 

sistema tributário, definem o norte da aplicação da legislação tributária e guiam o 

intérprete e o aplicador do Direito para as melhores decisões do ponto de vista jurídico 

e finalístico. 

O Direito Tributário é marcadamente invasivo em face do particular e, nesse 

ponto, se assemelha ao Direito Penal, com as devidas adaptações, uma vez que a 

esfera aqui atingida é essencialmente patrimonial. Os princípios, de todo modo, 

funcionam – tanto aqui como no Direito Penal – como vetores para contenção das 

atividades estatais para proteção dos direitos individuais dos particulares. 

É por isso que os princípios tributários são formas de limitações constitucionais 

ao poder de tributar, sendo estudados na maioria dos manuais no tópico das 

limitações ao poder de tributar. Trataremos aqui separadamente os mais importantes 

princípios, por opção didático-metodológica, mas não se esqueça de que os princípios, 

notadamente aqueles de matriz constitucional, representam, sim, formas de 

limitações ao poder de tributar. 

Antes de seguirmos com o estudo dos princípios em espécie, é importante 

registrar que não é unânime a ideia de que estamos, aqui, falando realmente de 

princípios. 

Por serem normas jurídicas que não admitem ponderação no momento de sua 

aplicação, pode-se dizer que as limitações constitucionais ao poder de tributar, 

comumente chamadas de princípios, seriam verdadeiras regras, pois, ao serem 

aplicadas, seguem o preceito do “tudo ou nada”, ou seja, ou se aplicam 
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(integralmente) a determinado caso, ou não se aplicam (também integralmente), não 

permitindo qualquer possibilidade de ponderação. 

Pactuamos da ideia de que, em muitas situações, não estamos a tratar de 

princípios do ponto de vista técnico-jurídico. A impossibilidade de cobrar tributo sem 

previsão legal ou de cobrar tributo com base em lei editada depois do fato representa 

uma regra constitucional. Ou a anterioridade é (totalmente) aplicável para 

determinado caso (ICMS, por exemplo), ou não é (caso do Imposto de Importação), 

não comportando qualquer juízo de ponderação. 

Conhecer esse posicionamento é importante em concursos públicos, 

especialmente para segundas fases e provas orais. Mas, para provas objetivas, é mais 

seguro que a questão seja tratada como ordinariamente vêm fazendo a doutrina e a 

jurisprudência, enquadrando tais normas como princípios. Será o que faremos aqui 

também, a fim de que nos adequemos ao direcionamento mais consentâneo com a 

realidade dos concursos públicos. 

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

 

Esse princípio está previsto no art. 150, I, da CF/88: 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

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; (...) 

 

É decorrência também da previsão genérica de legalidade contida no art. 5º, II, 

da CF. 
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 5. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes:(...) 

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei; (...) 

 

Caso se opte por seguir a lição dos constitucionalistas, segundo a qual a 

submissão de matéria específica à regulação por lei é manifestação do princípio da 

reserva legal, enquanto a submissão da criação de quaisquer obrigações ao domínio 

da lei seria decorrência do princípio da legalidade, seria mais adequado denominar o 

princípio tributário esculpido no art. 150, I, da CF/1988 de reserva legal. Não obstante, 

há de se ressaltar que as provas de concurso público têm geralmente denominado o 

princípio como legalidade tributária2. 

O princípio da legalidade, como se observa do texto constitucional, 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. Esse é o princípio da legalidade tributária que 

se extrai do texto constitucional brasileiro. 

Um questionamento importante sobre o assunto é como atuam os decretos 

regulamentares na seara tributária. Não resta dúvida de que a lei deve trazer os 

aspectos principais do tributo. Isso não impede que o decreto traga especificidades, 

métodos de fiscalização, métodos de aplicação da norma e também aclare conceitos 

jurídicos indeterminados. 

                                                           
2 Alexandre, Ricardo. Direito tributário - 11. ed. Ver. atual. e amp1. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 
130. 
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O Supremo Tribunal Federal tem ido um pouco além desse conceito clássico de 

legalidade. 

A atual jurisprudência do STF é no sentido de que o princípio da reserva de lei 

não é absoluto. Caminha-se para uma legalidade suficiente, sendo que sua maior ou 

menor abertura depende da natureza e da estrutura do tributo a que se aplica. [...] 

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. [...] A razão autorizadora da 

delegação dessa atribuição anexa à competência tributária está justamente na maior 

capacidade de a Administração Pública, por estar estreitamente ligada à atividade 

estatal direcionada a contribuinte, conhecer da realidade e dela extrair elementos para 

complementar o aspecto quantitativo da taxa, visando encontrar, com maior grau de 

proximidade (quando comparado com o legislador), a razoável equivalência do valor 

da exação com os custos que ela pretende ressarcir. 

Isso foi o que o STF disse no RE 838284 (Rel. Dias Toffoli, julgado em 

19/10/2016), quando fixou a seguinte tese no regime de repercussão geral: 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. 

O STF, nesse ponto, consignou haver um "esgotamento do modelo da 

tipicidade fechada como garantia de segurança jurídica”, afirmou que "a ortodoxa 

legalidade, absoluta e exauriente, deve ser afastada, em razão da complexidade da 

vida moderna e da necessidade de adaptação das leis tributárias à realidade em 

constante mudança”. 

Apesar disso, o STF recentemente enfrentou casos em que ele mesmo teve 

que, sem abandonar o entendimento acima relatado, conter abusos na utilização de 

atos infralegais que desnaturavam o princípio da legalidade. Nesse ponto, a Corte tem 
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acompanhado um movimento de maior flexibilização do princípio da legalidade, 

desde que o legislador estabeleça um parâmetro mínimo, a fim de evitar o arbítrio. 

Assim, a remessa ao ato infralegal não pode resultar em desapoderamento do 

legislador para tratar de elementos tributários essenciais. [ADI 2.304, rel. min. Dias 

Toffoli, j. 12-4-2018, P, DJE de 3-5-2018.]. Isso significa, ademais, que 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. [RE 704.292, voto do rel. min. Dias Toffoli, j. 19-10-

2016, P, DJE de 3-8-2017, Tema 540.] Vide RE 838.284, rel. min. Dias Toffoli, j. 19-10-

2016, P, DJE de 22-9-2017, Tema 829. 

Mais recentemente, o STF voltou a reafirmar esse entendimento, desta vez 

com algumas nuances a mais, fixando o Tema 1085 (RE 1258934, julgado em 

09/04/2020) de sua jurisprudência com o seguinte teor: “A inconstitucionalidade de 

majoração excessiva de taxa tributária fixada em ato infralegal a partir de delegação 

legislativa defeituosa não conduz à invalidade do tributo nem impede que o Poder 

Executivo atualize os valores previamente fixados em lei de acordo com percentual 

não superior aos índices oficiais de correção monetária”. 

No caso, em razão de ter havido reajuste de taxa no patamar de 500% por ato 

infralegal, o que fora declarado ilegal, o contribuinte argumentou junto ao Supremo 

que a nulidade invalidava toda e qualquer majoração do tributo. O STF não acatou a 

tese, afastou a majoração ilegal, mas manteve a majoração segundos os índices 

oficiais, que, no fim das contas, tratavam apenas de atualização do valor devido. 

Esses julgados são bem recentes e são minhas apostas para cobrança em 

provas objetivas, especialmente da banca CESPE, que adora abordar os princípios 

inseridos em situações práticas, com base em entendimentos jurisprudenciais. 

É preciso ter em mente, de toda forma, que o conceito de princípio da 

legalidade é mais largo que o previsto no art. 150, I, da CF/88. O conteúdo completo 

do princípio da legalidade tributária é extraído do art. 97 do CTN: 
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CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL 

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 

I - a instituição de tributos, ou a sua extinção; 

II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o 

disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; 

III - a definição do fato gerador da obrigação tributária 

principal, ressalvado o disposto no inciso I do § 3º do 

artigo 52, e do seu sujeito passivo; 

IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de 

cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 

65; 

V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões 

contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações 

nela definidas; 

VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de 

créditos tributários, ou de dispensa ou redução de 

penalidades. 

§ 1º Equipara-se à majoração do tributo a modificação da 

sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais 

oneroso. 

§ 2º Não constitui majoração de tributo, para os fins do 

disposto no inciso II deste artigo, a atualização do valor 

monetário da respectiva base de cálculo. 

 

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. 

Isso é decorrência lógica do paralelismo das formas: não se pode criar um tributo por 
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lei e extingui-lo por ato infralegal, por exemplo. O mesmo ocorre nos casos de 

majoração e redução de tributo. 

Observe, pelo inciso III, que a lei apenas é necessária para definir fato gerador 

de obrigação PRINCIPAL (que é aquela que tem por objeto o pagamento de tributo ou 

penalidade pecuniária). A obrigação tributária se divide em principal e acessória. A 

principal é reportada no art. 113, § 1º, do CTN, significando pagamento de tributo ou 

penalidade pecuniária. Logo, 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. A obrigação tributária 

acessória é a que tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, previstas no 

interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos (pode ser um “fazer”, um “não 

fazer”, um “suportar algo”). Por exemplo, quando o indivíduo é obrigado a transmitir 

sua declaração de IR à Receita Federal, cuida-se de uma obrigação tributária acessória. 

As obrigações tributárias acessórias podem estar dispostas, portanto, em 

regulamentos, representando exceção à legalidade tributária3. 

Na ACO 1098, julgada em 11/05/2020 (Informativo 980), o STF entendeu que, 

além de a imunidade tributária recíproca não dispensar o cumprimento das obrigações 

acessórias, ainda é possível sua instituição por meio da legislação tributária, ou seja, 

não é necessária lei em sentido estrito, como ocorre com as obrigações principais. 

Destarte, não se exige lei em sentido estrito para a União impor aos entes federados 

a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais (DCTF), pois 

se trata de obrigação acessória. 

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 Nº 160 DO STJ 

É defeso, ao Município, atualizar o IPTU, mediante 

decreto, em percentual superior ao índice oficial de 

                                                           
3 Há divergência doutrinária a respeito disso, mas essa é a posição de Eduardo Sabbag e encontra 
ressonância indireta na jurisprudência. 
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correção monetária. 

 

Essa súmula é mera aplicação do princípio da legalidade tributária: sendo 

privativa da Lei a majoração do tributo, esta resta ilegal quando se dá por decreto e em 

valor superior aos índices da correção monetária. 

Veremos situações mais específicas sobre atualização da base de cálculo do 

IPTU (valor venal do imóvel) quando tratarmos desse imposto municipal. 

Outra situação que não exige lei é a fixação do prazo para pagamento ou 

vencimento de tributo.  Isso não está previsto no art. 97 do CTN. O Supremo Tribunal 

Federal tem jurisprudência pacífica nesse sentido, de modo que pode haver a fixação 

de prazo para vencimento, assim como sua modificação, por ato infralegal. Entende-se 

que não há majoração de tributo ou piora na situação do contribuinte, razão pela qual 

não é necessário observar o princípio da legalidade nem da anterioridade: 

SÚMULA VINCULANTE Nº 50 

Norma legal que altera o prazo de recolhimento de 

obrigação tributária não se sujeita ao princípio da 

anterioridade. 

 

Projeto de lei de matéria tributária NÃO É DE INICIATIVA PRIVATIVA OU 

EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO! Não há previsão em tal sentido na 

CF/88. Um parlamentar, portanto, pode apresentar projeto de lei sobre matéria 

tributária. Há apenas uma exceção a isso, um único caso em que a iniciativa de projeto 

de lei sobre matéria tributária será exclusiva do Chefe do Poder Executivo, mais 

precisamente, do Presidente da República. 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 61 (...) 

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República 
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as leis que: (...) 

II - disponham sobre: (...) 

b) organização administrativa e judiciária, matéria 

tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da 

administração dos Territórios; 

 

É de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, por expressa disposição 

constitucional, assuntos relativos à matéria tributária dos TERRITÓRIOS! 

 

Exceções ao princípio da legalidade 
 

Mais importante que entender o princípio da legalidade é saber suas exceções, 

pois é o que mais é cobrado em prova. Quais situações dispensam a regulação por 

meio de lei, admitindo, onde normalmente se exige lei, que seja utilizado algum ato 

infralegal? 

Conforme foi visto acima, nos termos do art. 97 do CTN, a lei deve fixar a base 

de cálculo e as alíquotas dos tributos. Porém, a CF/88 traz algumas mitigações à 

legalidade tributária no que tange à fixação das alíquotas do imposto de importação 

(II), imposto de exportação (IE), imposto sobre produtos industrializados (IPI) e 

imposto sobre operações financeiras (IOF). 

Como vimos na aula passada, esses tributos são EXTRAFISCAIS e é por isso que 

a Constituição traz essa previsão mitigadora da legalidade, para conferir a esses 

impostos a maleabilidade necessária para que sirvam aos seus propósitos extrafiscais. 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 153. (...) 

§ 1º É facultado ao Poder Executivo, atendidas as 
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condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as 

alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V. 

 

Significa que II, IE, IPI e IOF 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. 

ATENÇÃO PARA O RECADO DO PROF. RICARDO ALEXANDRE: 

A Constituição prevê que as alterações são de competência do Poder Executivo; mas 

não estipula qual espécie de ato normativo deste Poder concretizará a alteração. 

Apesar de a maioria da doutrina entender que o ato deve ser um Decreto Presidencial, 

deve-se repisar que a Constituição Federal de 1988 não afirma isto. Na prática, as 

alíquotas dos tributos aduaneiros (II e IE) têm sido alteradas por Resolução da Câmara 

de Comércio Exterior - CAMEX, enquanto o IPI e o IOF têm suas alíquotas alteradas 

diretamente por decreto. 

E o Supremo Tribunal Federal já ratificou como válida a alteração de alíquotas por 

órgão integrante da União distinto da Presidência da República, como se nota no 

julgado abaixo. 

 

 O STF, no RE 570680, julgado em 28/10/2009, definiu que é compatível com a 

Carta Magna a norma infraconstitucional que atribui a órgão integrante do Poder 

Executivo da União a faculdade de estabelecer as alíquotas do Imposto de 

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

República. 

Observe, contudo, que essas alterações devem permanecer dentro das 

condições e limites estabelecidos na lei que regula o tributo. Normalmente, nessas leis, 

há fixação de alíquotas mínimas e máximas, não podendo o Poder Executivo ficar 

totalmente desvinculado dessa previsão legal. É por isso que, mais certo que se 

chamar de exceção à legalidade, é reputar haver aqui uma mitigação ao princípio da 

legalidade especificamente quanto à alteração de alíquotas. É o que se poderia 
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chamar de mitigação mitigada da legalidade4: mitiga-se o princípio da legalidade, mas 

essa mitigação também encontra limites na própria lei. 

Está vendo como as classificações vistas na aula passada são importantes? 

Temos, então, 4 impostos federais que são exceções (ou mitigações) ao 

princípio da legalidade no que tange à alteração das suas alíquotas e isso decorre do 

caráter extrafiscal de tais tributos. 

Há mais duas exceções: o ICMS combustível monofásico e a CIDE combustível. 

O ICMS-combustível monofásico, como o próprio nome indica, incide apenas 

uma vez na cadeia produtiva, ao contrário do ICMS comum, que é um imposto que 

incide em diversas fases. Referida atenuação à legalidade está prevista no art. 155, § 

4º, IV, c, da CF/88: 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 155 (...) 

§ 4º Na hipótese do inciso XII, h, observar-se-á o seguinte:   

(...) 

IV - as alíquotas do imposto serão definidas mediante 

deliberação dos Estados e Distrito Federal, nos termos do 

§ 2º, XII, g, observando-se o seguinte: 

(...) 

c) poderão ser reduzidas e restabelecidas, não se lhes 

aplicando o disposto no art. 150, III, b. 

 

                                                           
4 Essa é uma classificação criada por mim, sem ressonância na doutrina ou jurisprudência, que eu tenha 
conhecimento. 
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A redução e o restabelecimento não se darão por meio de ato do Poder 

Executivo nem por lei, mas por convênio de ICMS no âmbito do Conselho Nacional de 

Política Fazendária – CONFAZ. 

Não se estresse por estar desorientado quanto ao ICMS: isso será mais 

detalhado quando tratarmos do imposto, em aula bem à frente do nosso curso. Nesse 

momento, o foco é entender que se trata de exceção à legalidade, que somente se 

aplica a REDUÇÃO e RESTABELECIMENTO da alíquota do ICMS-combustível 

monofásico e que tal alteração precisa ocorrer no âmbito do CONFAZ (essa definição 

em âmbito nacional, com participação de todo, ocorre para que se evite a guerra fiscal 

entre os Estados da Federação). 

Vejamos o dispositivo constitucional que se refere à CIDE-combustível: 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 177. (...) 

§ 4º A lei que instituir contribuição de intervenção no 

domínio econômico relativa às atividades de importação 

ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás 

natural e seus derivados e álcool combustível deverá 

atender aos seguintes requisitos:   

I - a alíquota da contribuição poderá ser: 

(...) 

b) reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, 

não se lhe aplicando o disposto no art. 150, III, b; 

 

Atente-se que não é possível aumentar a alíquota da CIDE-combustível, exceto 

se for em caráter de restabelecimento de alíquota anteriormente reduzida, não sendo 

possível que o percentual da alíquota supere o percentual anterior à redução 

realizada.  
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CUIDADO PARA NÃO SE CONFUNDIR5 

(...) no caso da CIDE-combustíveis, a liberdade é menor que a prevista para a 

alteração das alíquotas de II, IE, IPI e IOF, pois se restringe à redução e ao 

restabelecimento. A palavra “restabelecer" tem amplitude menor que a palavra 

"aumentar", pois no restabelecimento a alíquota não pode superar o percentual 

anterior a uma redução porventura realizada. 

(...) 

Já no caso do ICMS-monofásico, a alíquota é fixada diretamente por convênio, de 

forma que tanto a redução quanto o aumento podem ser feitos por convênio, sendo 

exceções à legalidade. A palavra "restabelecidas'; que aparece na alínea e do inciso 

IV do § 4.º do art. 155 da CF/ 1988, impede apenas que o aumento acima do patamar 

anterior à uma redução realizada seja feito sem obediência à anterioridade. 

Em resumo, quanto à CIDE-combustíveis, a redução e restabelecimento de alíquotas 

podem ser feitos por decreto, sem obediência à legalidade nem à anterioridade. Já 

quanto ao ICMS-monofásico, incidente sobre combustíveis definidos em Lei 

Complementar, a definição (inclusive redução e aumento) de alíquotas pode ser feita 

por convênio, sem obediência à legalidade, mas se o aumento ultrapassar o mero 

restabelecimento do patamar anteriormente fixado, deve-se obedecer à anterioridade. 

 

Lei ordinária ou lei complementar? 
 

Estamos falando em legalidade, mas não deixamos claro ainda alguns aspectos 

a respeito da espécie legislativa que se aceita para tratar de tributos. 

Sempre que falamos em princípio da legalidade, você deve remeter à lei 

ordinária. As situações em que se exige lei complementar são expressamente previstas 

no texto constitucional, então, serão exceção enquanto a regra será a regulamentação 

das situações que envolvem o Direito Tributário por lei ordinária. 

                                                           
5Alexandre, Ricardo. Direito tributário - 11. ed. Ver. atual. e amp1. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 
134. 
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Vamos começar pela exceção: quando cabe lei complementar? 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

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. 

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para 

as microempresas e para as empresas de pequeno porte, 

inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do 

imposto previsto no art. 155, II, das contribuições 

previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a 

que se refere o art. 239. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso 

III, d, também poderá instituir um regime único de 
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arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observado 

que: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 

19.12.2003) 

I - será opcional para o contribuinte; (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

II - poderão ser estabelecidas condições de 

enquadramento diferenciadas por Estado; (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

III - o recolhimento será unificado e centralizado e a 

distribuição da parcela de recursos pertencentes aos 

respectivos entes federados será imediata, vedada 

qualquer retenção ou condicionamento; (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

IV - a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser 

compartilhadas pelos entes federados, adotado cadastro 

nacional único de contribuintes. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

 

Art. 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios 

especiais de tributação, com o objetivo de prevenir 

desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da 

competência de a União, por lei, estabelecer normas de 

igual objetivo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, 

de 19.12.2003) 

 

Não vamos aprofundar muito ainda nisso, mas nesse ponto já podemos trazer 

uma lição importantíssima: o Código Tributário Nacional é a Lei nº 5.172/66. Trata-se 

de norma pré-constitucional, que foi recepcionada pela CF/88 com status de lei 
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complementar, justamente porque trata de forma geral dos aspectos que constam no 

art. 146, III, da CF/88. 

 

Há determinados tributos que somente podem ser instituídos por meio de lei 

complementar: 

a) empréstimos compulsórios (art. 148 da CF); 

b) imposto sobre grandes fortunas (art. 153, VII, da CF); 

c) imposto residual da União (art. 154, I, da CF); 

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

 

Pode lei delegada em matéria tributária? 
 

Sim, pode, a menos que se trate de matéria que exija lei complementar. 

Isso se infere do art. 68, § 1º, da CF/88 : Não serão objeto de delegação os atos 

de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da 

Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, 

nem a legislação sobre (...). Dessa forma, se a matéria tributária pode ser tratada em 

lei ordinária, também pode ser objeto de lei delegada. 

 

Pode medida provisória em matéria tributária? 
 

Em 2001, a EC 32 modificou a CF/88, que passou a prever, no seu art. 62, § 2º, a 

possibilidade de medida provisória em matéria tributária. Esse dispositivo não diz 

literalmente que medida provisória pode tratar de matéria tributária, mas, pelo seu 

conteúdo, é inarredável concluir-se nesse sentido: 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
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Art. 62 (...) 

§ 2º Medida provisória que implique instituição ou 

majoração de impostos, exceto os previstos nos arts. 153, 

I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício 

financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o 

último dia daquele em que foi editada. 

 

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. Essa regra, fique atento(a), somente se aplica aos impostos (com as 

exceções acima mencionadas), não podendo ser aplicada a outros tributos. 

Para o STF, é legítima a instituição de tributos por medida provisória com 

força de lei, bem como o cometimento da fiscalização de contribuições 

previdenciárias à Secretaria da Receita Federal. [ADI 1.417 MC, rel. min. Octavio 

Gallotti, j. 7-3-1996, P, DJ de 24-5-1996.] = RE 479.134 AgR, rel. min. Sepúlveda 

Pertence, j. 26-6-2007, 1ª T, DJ de 17-8-2007 

Fique atento(a) ao imposto extraordinário de guerra: é possível que esse 

imposto 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. 

E sabe por que isso acontece? Por causa desse dispositivo constitucional: 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 62 (...) 

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre 

matéria: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 

2001) 
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I – relativa a: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, 

de 2001) 

(...) 

III – reservada a lei complementar; (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 32, de 2001) 

 

Onde há lei complementar, não cabe medida provisória! 

É por isso que não pode existir uma medida provisória que discipline normas 

gerais sobre Direito Tributário, definindo fatos geradores, bases de cálculo e 

contribuintes, por exemplo, já que isso está reservado à lei complementar no art. 146, 

III, da CF/88, reproduzido anteriormente nesta aula. 

Por fim, a Constituição Federal estatui uma última restrição à utilização de 

medidas provisórias que pode ter importantes repercussões em matéria tributária. 

Trata-se de regra também decorrente da Emenda Constitucional 32/2001, que deu ao 

art. 246 da CF/1988 a seguinte redação: Art. 246. É vedada a adoção de medida 

provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido 

alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a 

promulgação desta emenda, inclusive". 

Registre-se que, em termos práticos, está impedida a edição de medidas 

provisórias para regulamentar artigos da CF/88 cujas redações tenham sido alteradas 

pelas Emendas Constitucionais de nº 5/95 a 32/01. No que concerne à matéria 

tributária, a restrição aplica-se às seguintes Emendas: 

 a de nº 12/1996 (que outorgou competência à União para a instituição 

da CPMF, hoje extinta); 

 a de nº 20/1998 (com importantes repercussões sobre as contribuições 

para financiamento da seguridade social); 

 a de nº 21/1999 (que prorrogou a CPMF, hoje extinta);  
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 a de nº 29/2000 (que autorizou a progressividade fiscal do IPTU e a 

diferenciação das respectivas alíquotas com base no uso e na localização 

do imóvel); 

 a de n. 31/2000 (que instituiu o Fundo de Combate e Erradicação da 

Pobreza - vinculando-lhe a receita de diversos tributos)6. 

O Plenário, ao apreciar o Tema 34 da repercussão geral, em conclusão de 

julgamento e por maioria, negou provimento a recurso extraordinário em que se 

discutiu a constitucionalidade da ampliação da base de cálculo e da majoração de 

alíquota da Cofins, instituída pela Lei 10.833/2003, resultante da conversão da MP 

135/2003. O Tribunal entendeu não haver vício formal na conversão da referida 

medida provisória nem ofensa ao art. 246 da CF na hipótese de mera majoração de 

alíquotas de contribuições sociais. Além disso, assentou não se fazer necessária a 

reserva de lei complementar por não se tratar de novo tributo. (...) [RE 570.122, rel. p/ 

o ac. min. Edson Fachin, j. 24-5-2017, P, Informativo 866, Tema 34.] 

Nesse julgado, vê-se que o STF considerou que a vedação do art. 246 da CF/88, 

no que tange especificamente à COFINS, não alcançava a possibilidade de majoração 

de alíquotas. A interpretação do STF, portanto, é de que não pode haver a 

regulamentação mesmo dos tributos mencionados, sendo a majoração de alíquota 

aspecto lateral que não se insere na vedação constitucional e não se enquadra no 

conceito – mais profundo – de regulamentação propriamente dita do tributo. Esse é 

um julgado bem interessante e que pode ser objeto de cobrança em provas da AGU, 

talvez até numa segunda fase ou prova oral! Fica ligado(a)! 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

No concurso para Advogado da Câmara de Patrocínio/MG, realizado em 2020, pela 

Banca FUNDEP, considerou-se CORRETA afirmativa no sentido de que A rigidez do 

princípio da legalidade encontra alguma mitigação na própria Constituição Federal, 

na medida em que o constituinte viu em certos tributos um veículo para introduzir no 

ordenamento jurídico normas indutoras de comportamento. 

                                                           
6 Alexandre, Ricardo. Direito tributário - 11. ed. Ver. atual. e amp1. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 
140-141. 
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Benefício fiscal e princípio da legalidade 
 

Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito 

presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá 

ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule 

exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou 

contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2º, XII, g, da CF/88. Essa é a 

previsão que consta no art. 150, § 6º, da CF/88. A ressalva final diz respeito ao ICMS, 

cujos benefícios são concedidos por meio de convênio firmando no âmbito do 

CONFAZ. 

Veja que é imprescindível LEI ESPECÍFICA para a concessão de benefícios fiscais. 

Essa necessidade de lei específica significa, na prática, o seguinte: por exemplo, para se 

conceder um benefício fiscal de imposto de renda, esse benefício deve ser tratado em 

lei específica de imposto de renda, não se admitindo que seja inserido em lei que trate 

sobre tema sem nenhuma correlação com o benefício concedido. 

O STF, na ADI 4.976, julgada em 07/05/2014, decidiu ser compatível com a 

Constituição a concessão de isenção fiscal relativa a pagamento de custas judiciais, a 

qual é concedida por Estado soberano, por meio de política pública formulada pelo 

governo. Na ocasião, a União havia concedido tal isenção para a FIFA, o que levou o 

debate ao Supremo. Entretanto, essa isenção foi considerada legítima por se tratar de 

estímulo destinado a atrair o principal parceiro envolvido, alcançando os benefícios 

sociais e econômicos pretendidos. 

É importante ter atenção a um detalhe: a exigência de lei específica não 

significa que a lei deve tratar apenas do benefício fiscal, sem trazer qualquer outra 

norma. Não é isso. O que se busca evitar é que haja uma lei regulamentando a carreira 

dos auditores fiscais da Receita Estadual e, num certo dispositivo dessa lei, conste um 

benefício fiscal. De outro modo, é possível que numa lei que trate de aspectos 
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relativos ao IPTU, conste determinado benefício fiscal, mesmo que essa lei não tenha 

sido editada tão somente para concessão da aludida benesse. O Supremo Tribunal 

Federal exige que haja pertinência temática entre o benefício concedido e a lei em 

que ela foi inserida. 

Corolário do princípio da legalidade, relativamente aos benefícios fiscais, é o 

entendimento do STF no sentido de que não pode o Poder Judiciário, invocando o 

princípio da isonomia, estender benefício fiscal a determinado contribuinte não 

“agraciado” pela lei. Isso decorre da necessidade de lei específica7! 

 

Correção monetária e princípio da legalidade 
 

Como funciona a correção monetária em relação ao princípio da legalidade 

tributária? 

Correção monetária é a atualização da moeda frente ao fenômeno 

inflacionário. Como bem asseveram os Tribunais superiores, correção monetária não é 

um acréscimo na condenação, não é um “plus”, mas mera recomposição da moeda 

diante da inflação. 

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. 

Nos termos do art. 24, I, da CF/88, Direito Tributário é matéria de competência 

legislativa concorrente. Nesse sentido, o STF considerou constitucionais índices 

                                                           
7 Na ADI 6025 (j. 20/04/2020 - Informativo 983), o STF decidiu que o Poder Judiciário não pode estender 
aos trabalhadores em atividade a isenção do IR sobre proventos da aposentadoria para doentes graves 
(Ver mais sobre a decisão na aula 03 – Competência e Legislação tributária). 
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próprios dos Estados (a exemplo da UFESP – Unidade Fiscal do Estado de São Paulo) 

e dos Municípios. Essas leis Estaduais e municipais que trataram de índices próprios 

foram questionadas no STF, tendo havido dúvida sobre se se tratava de matéria 

relativa ao sistema monetário (só podendo ser tratada pela União) ou se se tratava de 

matéria pertinente a Direito Financeiro e Direito Tributário (podendo, assim, ser 

tratado concorrentemente). O STF encampou esta última hipótese, admitindo leis 

próprias dos Estados e mesmo dos Municípios sobre a matéria. 

Esses índices próprios dos Estados, do DF e dos municípios não podem 

ultrapassar os índices oficiais (federais) de correção monetária. Nesse sentido, a 

Súmula 160 do STJ, que já mencionamos nesta aula, aduz ser proibido ao município 

atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de 

correção monetária. 

Contrario sensu, lê-se que é permitido ao município atualizar o IPTU mediante 

decreto, desde que não se ultrapasse o índice oficial de correção monetária. O 

problema surge, portanto, quando se ultrapassa o índice oficial. 

O índice oficial é o federal, que é a taxa SELIC. Então, os índices próprios dos 

demais entes federados não podem ultrapassar o índice oficial federal. Isso o STF 

afirmou, inclusive, no caso da UFESP, ao analisar (e reconhecer) sua 

constitucionalidade. (ADI 442, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 

14/04/2010, DJe-096 DIVULG 27-05-2010 PUBLIC 28-05-2010 EMENT VOL-02403-01 

PP-00013 RT v. 99, n. 900, 2010, p. 135-140). 

Se, a título de aplicar correção monetária, a base de cálculo sofre um aumento 

maior do que o que se teria com a aplicação do índice oficial, trata-se, na verdade, de 

elevação dessa base de cálculo, o que não pode ser feito por meio de ato infralegal, 

mas apenas por lei, sob pena de se caracterizar uma inconstitucionalidade.  

É inconstitucional a majoração, sem edição de lei em sentido formal, do valor 

venal de imóveis para efeito de cobrança do IPTU, acima dos índices oficiais de 

correção monetária. Com base nessa orientação, o Plenário negou provimento a 

recurso extraordinário em que se discutia a legitimidade da majoração, por decreto, da 
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base de cálculo acima de índice inflacionário, em razão de a lei municipal prever 

critérios gerais que seriam aplicados quando da avaliação dos imóveis. Ressaltou-se 

que o aumento do valor venal dos imóveis não prescindiria da edição de lei, em 

sentido formal. Consignou-se que, salvo as exceções expressamente previstas no texto 

constitucional, a definição dos critérios que compõem a regra tributária e, 

especificamente, a base de cálculo, seria matéria restrita à atuação do legislador. 

Deste modo, não poderia o Poder Executivo imiscuir-se nessa seara, seja para definir, 

seja para modificar qualquer dos elementos da relação tributária. Aduziu-se que os 

municípios não poderiam alterar ou majorar, por decreto, a base de cálculo do IPTU. 

Afirmou-se que eles poderiam apenas atualizar, anualmente, o valor dos imóveis, 

com base nos índices anuais de inflação, haja vista não constituir aumento de tributo 

(CTN, art. 97, § 1º) e, portanto, não se submeter à reserva legal imposta pelo art. 150, 

I, da CF. (STF, RE 648245/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, 1º.8.2013) (Informativo 713, 

Plenário, Repercussão Geral). 

Aprofundaremos nesse tema quando estudarmos o IPTU, sendo ponto que gera 

muitas decisões judiciais. O que importa, nesse momento, é você entender como é a 

aplicação do princípio da legalidade.  

PRINCÍPIO DA ISONOMIA 

Esse princípio está previsto no art. 150, II, da CF/88: 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 

contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios: 

(...) 

II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se 

encontrem em situação equivalente, proibida qualquer 

distinção em razão de ocupação profissional ou função por 

eles exercida, independentemente da denominação 
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jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; (...) 

 

Decorre também da previsão de igualdade contida no art. 5º da CF/88. Em 

breve resumo, na seara tributária, a isonomia significa que não se pode tratar de 

maneira diferente contribuintes que estiverem numa mesma situação fática. 

O princípio da igualdade (ou 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. 

Devem ser tributadas de formas diferentes as pessoas que se encontram em 

situações econômicas diferentes. Nesse sentido é que o art. 146, III, da CF/88 prevê 

tributações diferenciadas para pequenas empresas e empresas de pequeno porte, o 

que, em vez de ferir, fortalece o princípio da isonomia. 

Eu sei que esses conceitos você já sabe de trás pra frente, mas tinha que fazer 

essa breve introdução para chegar ao que realmente interessa e é cobrado em prova, 

que são os casos práticos enfrentados pela jurisprudência: 

 A isonomia tributária (CF, art. 150, II) torna inválidas as distinções entre 

contribuintes "em razão de ocupação profissional ou função por eles 

exercida", máxime nas hipóteses nas quais, sem qualquer base axiológica no 

postulado da razoabilidade, engendra-se tratamento discriminatório em 

benefício da categoria dos oficiais de justiça estaduais. [ADI 4.276, rel. min. 

Luiz Fux, j. 20-8-2014, P, DJE de 18-9-2014.] 

 A 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. [ADI 

3.260, rel. min. Eros Grau, j. 29-3-2007, P, DJ de 29-6-2007.] = ADI 3.334, rel. 
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min. Ricardo Lewandowski, j. 17-3-2011, P, DJE de 5-4-2011. 

 Nas palavras da Suprema Corte, no RE 640.905, julgado em 15/12/2016, a 

isonomia sob o ângulo da desigualação reclama correlação lógica entre o 

fator de discrímen e a desequiparação procedida que justifique os interesses 

protegidos na Constituição (adequada correlação valorativa). Na hipótese dos 

autos, considerou-se constitucional a concessão de parcelamento apenas aos 

contribuintes que não ingressaram em juízo ou aos que ajuizaram ações, mas 

não implementaram o depósito do crédito tributário controvertido. Isso 

porque, conforme o Tribunal, o critério de desigualação está em consonância 

com os interesses protegidos pela CF, porquanto prestigia a racionalização na 

cobrança do crédito público, consubstanciando solução administrativa que 

evita o ajuizamento de demandas desnecessárias e estimula o contribuinte 

em situação irregular ao cumprimento de suas obrigações. 

Dos julgados acima, você nota que fere a isonomia tributária qualquer tipo de 

tratamento tributário distinto de acordo com a ocupação profissional e isso é mais 

relevante ainda quando as distinções se referem a servidores públicos. Assim o foi 

quanto à inconstitucionalidade de isenção de IPTU para servidores públicos (o que, no 

entanto, ainda é visto em algumas legislações municipais) e quanto à 

inconstitucionalidade da concessão de benefício a oficiais de justiça nas operações de 

aquisição de carros. Em ambos os casos o STF pautou-se no princípio da isonomia 

tributária para declarar a inconstitucionalidade da norma apreciada. 

Atenção ao RE 640.905, julgado em 15/12/2016, mas publicado em 

01/02/2018! Trata-se de verdadeira aula sobre igualdade material, no sentido de 

definir tratamento igual para os iguais e desigual para os desiguais. É uma questão 

perfeita para provas de advocacia pública federal, uma vez que, no caso, o STF decidiu 

pela constitucionalidade de distinção na seara tributária por considerar que o 

discrímen era legítimo no que toca às regras para parcelamento da COFINS instituídas 

em portaria do Ministério da Fazenda. Essa tem cheirinho de questão da PGFN! 

Para finalizar, trago três entendimentos do Supremo Tribunal Federal em que 

foi aplicado o princípio da isonomia na seara tributária: 
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a) aplicou-se o princípio da isonomia para tratar igualmente quem recebeu 

rendimentos no momento certo e aqueles que, posteriormente, receberam 

por força de decisão judicial: no RE 614.406/RS, o STF decidiu que na 

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

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

ou seja, 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; 

b) o STF considerou constitucional a cobrança de contribuição previdenciária 

dos aposentados, mas decidiu pela inconstitucionalidade da distinção da 

incidência tributária entre servidores da União e servidores dos demais 

entes, por ofensa à isonomia: na ADI 3.105, a Suprema Corte disse que a 

contribuição de todos os servidores deveria ser sobre uma mesma base de 

cálculo, não havendo razão para distinguir os servidores federais dos 

servidores dos demais entes da Federação; 

c) Na ADI 5729/DF, julgada em 08/03/2021, o STF decidiu que o sigilo das 

informações prestadas pelos contribuintes aderentes ao RERCT (Regime 

Especial de Regularização Cambial e Tributária) é constitucional, bem como 

a equiparação da divulgação dessas informações à quebra do sigilo fiscal. 

Para o Supremo, não ofende o princípio da isonomia tributária o fato de se 

conferir aos contribuintes, que optaram por aderir ao RERCT, tratamento 

jurídico distinto daquele atribuído aos demais contribuintes com valores 

mantidos no Brasil. Ademais, o compartilhamento de dados previsto no art. 

37, XXII, da CF não é regra absoluta da administração tributária. Assim, o 

sigilo previsto pelo legislador federal consiste em restrição pontual e 

específica, razão pela qual é constitucional. 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

No concurso para Procurador Jurídico da Câmara de Curitiba, realizado em 2020, 

pela Banca UFPR, considerou-se CORRETA afirmativa no sentido de que O princípio 

da igualdade tributária realiza-se, no tocante aos impostos, mediante a observância 
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da capacidade contributiva; quanto às contribuições de melhoria, por meio da 

proporcionalidade entre o custo da obra pública e a valorização que esta trouxe para 

o imóvel do particular; e, referentemente às taxas, pelo específico princípio da 

retribuição ou remuneração. 

 

(MACRO) PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA 

É corolário do Estado Democrático de Direito. Ninguém pode ser compelido a 

pagar tributo se não havia lei que previa determinada conduta (pessoal ou comercial) 

como hipótese de incidência de uma exação tributária. 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. Hodiernamente, especialmente com as políticas de 

compliance das grandes empresas, o planejamento tributário é a melhor ferramenta 

para sobrevivência e sucesso das empresas. 

Se o (macro)princípio da não surpresa não fosse respeitado, estaríamos diante 

de situação de autoritarismo estatal. Mas, professor, por que você o chamou de 

“macroprincípio”? É que dentro dele tem os princípios tradicionais que estamos mais 

acostumados e que representam, de todo modo, aplicações práticas e específicas do 

princípio da não surpresa. Todos eles, vistos abaixo, são ontologicamente relacionados 

à proibição de o Estado surpreender o contribuinte. 

Princípio da irretroatividade 
 

Está previsto no art. 150, III, a, da CF/88: 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 

contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
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Federal e aos Municípios: (...) 

III - cobrar tributos:   

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início 

da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado; 

(...) 

 

O princípio refere-se à vigência da lei tributária. Não é possível cobrar tributo 

com lei vigente posteriormente ao fato gerador tributado. A ideia aqui muito se 

assemelha à previsão do Direito Penal do “nullum crimen, nulla poena sine praevia 

lege”, ou seja, “não há crime, nem pena, sem lei anterior que os defina” e pode ser 

transmutada para nossa disciplina pelo seguinte brocardo: não há fato gerador, nem 

tributação, sem lei anterior que os defina. 

Vocês já notaram que sempre faço uma correlação, nessa parte inicial, entre 

Direito Tributário e Direito Penal, não é? Então, quando se falar em aplicação da lei 

penal e da lei tributária, o princípio da irretroatividade é uma regra, mas comporta 

exceções. E nesse caso também há similitude entre as disciplinas. Vamos entender? 

Em Direito Tributário é possível falar em retroatividade da lei tributária, ou seja, 

há situações em que a lei tributária atinge, excepcionalmente, fatos praticados no 

passado. Isso consta no art. 106 do CTN: 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL 

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: 

I - em qualquer caso, quando seja expressamente 

interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à 

infração dos dispositivos interpretados; 

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:  

a) quando deixe de defini-lo como infração; 
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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. 

 

Primeiro, vemos o caso da retroatividade da lei interpretativa. É a chamada 

interpretação autêntica, ou seja, a interpretação realizada no bojo de um comando 

normativo. No Direito Tributário, a lei expressamente interpretativa pode ter efeitos 

retroativos, desde que isso não resulte em imposição de penalidade ao sujeito passivo 

da obrigação tributária. A lei, a pretexto de ser interpretativa, não pode gerar uma 

situação mais gravosa, retroativamente, ao sujeito passivo da obrigação tributária. 

A jurisprudência foi instada a se manifestar sobre a aplicação desse dispositivo 

quando do advento da Lei Complementar nº 118/05, que previa uma norma de caráter 

interpretativo: 

LEI COMPLEMENTAR Nº 118/05 

Art. 3º Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 

da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código 

Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário 

ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por 

homologação, no momento do pagamento antecipado de 

que trata o § 1º do art. 150 da referida Lei. 

 

Sem se aprofundar nas minúcias do conteúdo que a lei interpretou, referente 

ao prazo para repetição do indébito tributário (o que veremos mais à frente no nosso 

curso), o que nos interessa aqui é que o Supremo Tribunal Federal, seguindo 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, decidiu que, mesmo se 
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autoproclamando interpretativa, a lei trazia piora na situação do contribuinte e por 

isso não teria aplicação retroativa.  

Assim, nas palavras do STF: Quando do advento da LC 118/05, estava 

consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os 

tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou 

compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em 

conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4º, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 

118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação 

normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos 

contados do pagamento indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade, 

inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova. Inocorrência de 

violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente 

interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto 

à sua natureza, validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo 

para a repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, 

fulminando, de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo 

então aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de 

ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de 

transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de 

proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça. (RE 566621, Relator(a):  Min. 

ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 04/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-195 DIVULG 10-10-2011 PUBLIC 11-10-2011 EMENT VOL-02605-02 PP-00273 RTJ 

VOL-00223-01 PP-00540) 

 

Esse julgado é paradigmático, viu? Nesse ponto do curso ele só serve para 

explicar o entendimento quanto à aplicação da retroatividade (ou não) da lei 

interpretativa, mas, quando falarmos de repetição de indébito, é um dos pontos mais 

marcantes no nosso estudo. Conhecer esses julgados desde já, ter familiaridade com 

eles nessa fase mais teórica e da base mesmo do Direito Tributário vai te ajudar a 

chegar nas fases mais práticas do nosso curso com mais bagagem e isso facilitará o 

aprendizado de situações mais complexas. 
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Isso tudo foi para te dizer de novo: não negligencie esse início de curso mais 

teórico nem os quadrinhos de jurisprudência que colocamos! 

A outra retroatividade tratada no art. 106, II, do CTN refere-se ao que sempre 

chamo – fazendo mais uma comparação ao Direito Penal – de abolitio tributis 

(criminis). Mas, há algumas ressalvas. A lei somente se aplica retroativamente em 

Direito Tributário: 

a) quando se trata de ato não definitivamente julgado: refere-se tanto à esfera 

administrativa quanto à esfera judicial. Logo, se uma nova lei é publicada 

enquanto ainda se discute determinada obrigação na esfera administrativa, 

essa nova lei pode ter efeito retroativo; o mesmo raciocínio se aplica se 

essa discussão estiver sendo travada na seara judicial. No âmbito do Direito 

Tributário, a aplicação retroativa da lei não é automática como no âmbito 

do Direito Penal, pois, na seara tributária, se o ato estiver definitivamente 

julgado, não será possível à lei retroagir. 

i. quando deixe de defini-lo como infração: observe que o 

dispositivo se refere às INFRAÇÕES; 

ii. 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: aqui há clara referência às obrigações tributárias 

acessórias; 

iii. quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista 

na lei vigente ao tempo da sua prática: esse é o caso da “lex 

in melius”. 

Ainda no que tange ao “ato definitivamente julgado”, quanto à esfera judicial, o 

ato só se considerará definitivamente julgado após a etapa da execução fiscal 

pertinente à arrematação, à adjudicação ou à remição (antes disso, poderá haver a 

aplicação retroativa da lei tributária). 

Para o STJ (REsp 191.530), a interpretação do art. 106, II, c, do CTN se dá no 

sentido de que só se considera como encerrada a Execução Fiscal após a 
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arrematação, adjudicação e remição, sendo irrelevante a existência ou não de 

Embargos à Execução, procedentes ou não.  

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

No concurso para Procurador Jurídico da Câmara de Curitiba, realizado em 2020, 

pela Banca UFPR, considerou-se INCORRETA afirmativa no sentido de que Por força 

do princípio da irretroatividade, não se admite, em hipótese alguma, que a lei 

tributária se aplique a ato ou fato pretérito. 

 

Princípio da anterioridade tributária anual 
 

Esse princípio está previsto no art. 150, III, b, da CF/88: 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

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; 

 

O princípio da anterioridade tem como referencial a PUBLICAÇÃO, e não a 

vigência da lei. Portanto, é tendo como parâmetro a publicação que se analisa a 

anterioridade; e é tendo como parâmetro a vigência que se analisa a 

irretroatividade. 

Nos termos do art. 165, § 9º, I, da CF/88, exercício financeiro deve ser definido 

em lei complementar. A Lei nº 4.320/64, em seu art. 34, define o que se deve entender 

por exercício financeiro, determinando que deve ser assim entendido como o ano civil 
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(1º de janeiro a 31 de dezembro). Logo, a lei tributária publicada em um ano apenas 

surte efeitos a partir do ano seguinte. 

Não se pode confundir o princípio da anterioridade com o já abolido princípio 

da anualidade, segundo o qual um tributo apenas poderia ser exigido se houvesse 

prévia autorização ORÇAMENTÁRIA anual (ou seja, o tributo tinha de estar previsto na 

lei orçamentária anual). O princípio da anualidade foi instituído em 1965, pela EC 

18/65, mas, com a EC 1/69, foi abolido. E não está previsto na CF/88. 

Perceba-se que o princípio da anterioridade é uma limitação constitucional ao 

poder de tributar, e, como tal, consubstancia direito individual do contribuinte. É, 

então, cláusula pétrea (ADI 939 do STF). 

O princípio da anterioridade tem como finalidade permitir que o contribuinte 

se programe financeiramente para suportar as exações e não ser pego de surpresa (e, 

por esse motivo, Humberto Ávila chama de princípio da calculabilidade). 

Veja-se, porém, que, embora o princípio da anterioridade tributária seja núcleo 

imodificável da Constituição (cláusula pétrea) e seja aplicado como regra, há, na 

própria Constituição Federal exceções a esse princípio (são dispositivos que 

determinam que a lei tributária pode ser aplicada no mesmo exercício em que 

publicada): empréstimo compulsório de guerra, II, IE, IPI, IOF, imposto extraordinário 

de guerra, alteração de alíquota de ICMS-combustível monofásico por convênio 

CONFAZ, CIDE-combustível e as contribuições sociais. 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 150. (...) 

§ 1º A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos 

previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV e V; e 154, II; e a 

vedação do inciso III, c, não se aplica aos tributos previstos 

nos arts. 148, I, 153, I, II, III e V; e 154, II, nem à fixação da 

base de cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, III, e 
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156, I. (...) 

 

Art. 155. (...) 

§ 4º Na hipótese do inciso XII, h, observar-se-á o seguinte: 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 

(...) 

IV - as alíquotas do imposto serão definidas mediante 

deliberação dos Estados e Distrito Federal, nos termos do 

§ 2º, XII, g, observando-se o seguinte: (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 

(...) 

c) poderão ser reduzidas e restabelecidas, não se lhes 

aplicando o disposto no art. 150, III, b.(Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 33, de 2001) (...) 

 

Art. 177. (...) 

§ 4º A lei que instituir contribuição de intervenção no 

domínio econômico relativa às atividades de importação 

ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás 

natural e seus derivados e álcool combustível deverá 

atender aos seguintes requisitos: (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 33, de 2001) 

I - a alíquota da contribuição poderá ser: (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 33, de 2001) (...) 

b) reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, 

não se lhe aplicando o disposto no art. 150,III, b; (Incluído 

pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) (...) 
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Art. 195. (...) 

§ 6º As contribuições sociais de que trata este artigo só 

poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data 

da publicação da lei que as houver instituído ou 

modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, 

III, "b".  Essa exceção à anterioridade anual APENAS SE 

APLICA ÀS CHAMADAS CONTRIBUIÇÕES DE SEGURIDADE 

SOCIAL. 

 

Em relação às contribuições sociais, a única exceção ao art. 150, III, b, da 

CF/88 são as contribuições sociais de seguridade social, em relação às quais se aplica 

apenas a anterioridade nonagesimal. 

As contribuições de seguridade social são aquelas ligadas a saúde, assistência 

social e previdência social. Em relação às demais contribuições especiais, aplica-se a 

anterioridade anual. Essa advertência também já foi feita pelo STF, que asseverou que, 

se se tratar de uma contribuição social geral, deverá ser observado o art. 150, III, b, da 

CF/88. E não adianta a lei atribuir à contribuição o nome de contribuição de seguridade 

social, pois, se ela não for de fato relacionada com alguma das três áreas da 

seguridade social, deverá observar a anterioridade anual. 

 

Princípio da anterioridade tributária nonagesimal (ou 
mínima) 
 

Esse princípio está previsto no art. 150, III, c, da CF/88: 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
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contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios: (...) 

III - cobrar tributos: 

(...) 

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja 

sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, 

observado o disposto na alínea b; (...) 

 

Hoje, a anterioridade tributária consiste na combinação das alíneas “b” e “c”, 

do inciso III, do art. 150 da CF/88. Ou seja, anterioridade consiste em aguardar o ano 

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

publicação da lei e sua vigência. 

A anterioridade mínima foi introduzida por emenda constitucional com a 

finalidade de reforçar o direito do contribuinte contra a surpresa do Fisco. Por 

exemplo, para evitar surpresas como leis tributárias publicadas no último dia do ano, 

que, não fosse a anterioridade nonagesimal, poderia ser aplicada a partir do dia 

seguinte. 

Quando a lei tributária é benéfica, sua incidência é imediata, não havendo falar 

em aplicação do princípio em questão, tendo em vista que este representa uma 

limitação ao poder de tributar, uma GARANTIA DO CONTRIBUINTE, de modo que 

apenas se aplica a situações mais gravosas. 

Sobre esse princípio, há entendimento do STF no sentido de que ele não se 

aplica em situação de mera prorrogação de alíquota. Assim, se, por exemplo, um ente 

eleva a alíquota de um tributo com previsão de que essa elevação seja temporária, 

mas, depois, prorroga a vigência dessa alíquota majorada, não é necessário observar a 

anterioridade, pois, segundo o STF, esse princípio deve ser interpretado literalmente, 

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

de mera prorrogação. 
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Como sempre, há exceções à anterioridade nonagesimal:  

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 150. (…) 

§ 1º A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos 

previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV e V; e 154, II; e a 

vedação do inciso III, c, não se aplica aos tributos previstos 

nos arts. 148, I, 153, I, II, III e V; e 154, II, nem à fixação da 

base de cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, III, e 

156, I. 

  

Quais são as exceções? Empréstimo compulsório de calamidade pública e 

guerra externa, II, IE, IR, IOF, imposto extraordinário de guerra da União e fixação das 

bases de cálculo de IPVA e de IPTU. 

ATENÇÃO 

Você notou a pegadinha nessa lista de exceções? Uma delas foi cobrada na minha 

prova objetiva da PGE/MT, em 2011, e eu nunca esquecerei, porque eu achei que tinha 

errado naquela conversa fiada pós prova e fiquei puto demais comigo mesmo até sair 

o gabarito e tudo mais. Mas, eu tinha acertado! 

 

É que representa exceção à anterioridade nonagesimal, em vez do IPI (que é 

exceção à anterioridade anual), o IR. 

Repito: o IR é exceção à anterioridade nonagesimal, mas não à anterioridade 

anual, de modo que ele pode ser majorado em 31 de dezembro e surtir efeitos desde 

1º de janeiro do ano seguinte. O contrário ocorre com o IPI, que pode sofrer 

aumento sem observar a anterioridade anual, mas não sem observar a anterioridade 

mínima. 
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A fixação da base de cálculo do IPTU e do IPVA, embora se submeta à 

anterioridade anual, não se submete à anterioridade nonagesimal, o que se deve ao 

fato de que o fim de ano é a época propícia para a fixação da base de cálculo desses 

impostos, pois se trata do melhor momento para conferir se a mesma está adequada à 

realidade. 

Para finalizar, vejamos o caso das medidas provisórias. 

Conforme já foi visto, é possível medida provisória em Direito Tributário, desde 

que não se trate de matéria reservada a lei complementar. O art. 62, § 2º, da CF/88 

determina que “medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, 

exceto os previstos nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício 

financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que 

foi editada”. Esse dispositivo, como se pode perceber, refere-se somente a IMPOSTOS, 

não alcançando outra espécie tributária. 

Veja-se que o objetivo da medida provisória, ao ser editada, é ser convertida 

em lei (ordinária). Pergunta-se: de quando se conta o princípio da anterioridade anual 

e o princípio da anterioridade mínima em caso de medida provisória? 

 ANTERIORIDADE ANUAL ANTERIORIDADE MÍNIMA 

IMPOSTOS É contada a partir da 

conversão em lei. Assim, 

se, por exemplo, uma 

medida provisória for 

editada em 

setembro/2019, o 

imposto só poderá ser 

exigido em 2020 se a 

medida provisória for 

convertida ainda no ano 

de 2019. Se apenas for 

convertida em 2020, a 

exigência só poderá 

ocorrer em 2021. 

É contada a partir da 

publicação da medida 

provisória. 

DEMAIS TRIBUTOS QUE 

PODEM SER 

DISCIPLINADOS POR LEI 

É contada a partir da 

publicação da medida 

provisória (pois a 

É contada a partir da 

publicação da medida 
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ORDINÁRIA exigência de conversão no 

exercício anterior se 

refere apenas a impostos 

 embora haja doutrina 

que não concorda com 

isso, esse é o 

entendimento que 

decorre da literalidade do 

texto constitucional e é o 

defendido por Leandro 

Paulsen). 

provisória. 

 
 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

No concurso para Advogado da Prefeitura de Lagoa Santa/MG, realizado em 2019, 

pela Banca FUNDEP, considerou-se CORRETA afirmativa no sentido de que Não está 

sujeita ao princípio tributário da anterioridade nonagesimal a majoração da (...) 

base de cálculo do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. 

 

Revogação de benefício fiscal e princípio da 
anterioridade tributária 
 

Vejamos, agora, um tema que cai muito em provas de concurso público: 

revogação de isenção deve atender ao princípio da anterioridade? 

Isenção é dispensa legal de pagamento de tributo. Se um tributo tem isenção, 

acaso essa isenção seja revogada, esse tributo passará a ser exigido em relação às 

hipóteses antes isentas. Nesse caso, o tributo será exigível imediatamente ou apenas 

no ano seguinte, por força do princípio da anterioridade anual? 

Sobre isso, vamos nos utilizar do esquema do mestre dos mestres Márcio 

André, do Dizer o Direito, na sua análise do Informativo nº 757 do STF (16/09/2014)8: 

                                                           
8 https://dizerodireitodotnet.files.wordpress.com/2015/01/info-757-stf.pdf  

https://dizerodireitodotnet.files.wordpress.com/2015/01/info-757-stf.pdf


 

 

P
ág

in
a4

4
 

 

Temos um julgado mais recente, mas ainda da 1ª Turma, reiterando o 

entendimento manifestado em 2014, o qual destaca que não apenas a majoração 

direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade nonagesimal, mas também a 

majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. (RE-AgR 1.053.254; 

Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 13/11/2018). 

Mais recentemente, no RE 564225, julgado em 20/11/2019, o Supremo 

avançou e decidiu a questão pelo Pleno, no que parece ter sido resolvida a celeuma, 

oportunidade em que proferiu decisão no seguinte sentido: Precedentes recentes de 

ambas as Turmas desta CORTE estabelecem que se aplica o princípio da 

anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de 

supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações 

configuram majoração indireta de tributos. 

Nesse mesmo sentido, no RE 1253706 AgR, julgado em 19/05/2020, disse o 

Supremo que o aumento indireto de tributo, mediante a redução da alíquota de 

incentivo fiscal, atrai a incidência do princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, 

constantes no art. 150, III,” “b e “c”, da Constituição Federal9. 

Para finalizar, veja essa súmula vinculante: 

                                                           
9 Em relação ao REINTEGRA, benefício fiscal analisado no RE 1253706, o STJ aprovou a súmula 640 que 
estabelece a abrangência deste benefício para as operações de venda de mercadorias de origem 
nacional para a Zona Franca de Manaus. De acordo com a Corte, o objetivo do REINTEGRA é incentivar 
as exportações e, para efeitos fiscais, a venda mercadorias para empresas situadas na Zona Franca de 
Manaus equivale a uma venda para o exterior. Portanto, o benefício fiscal previsto no REINTEGRA 
alcança operações de venda de mercadorias para a Zona Franca de Manaus. 
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SÚMULA VINCULANTE Nº 50 

Norma legal que altera o prazo de recolhimento de 

obrigação tributária não se sujeita ao princípio da 

anterioridade. 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

No concurso para Procurador Jurídico da Câmara de São Joaquim da Barra/SP, 

realizado em 2018, pela Banca VUNESP, considerou-se CORRETA afirmativa no 

sentido de que Norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação 

tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. 

PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA 

 

O princípio da capacidade contributiva é decorrência do princípio da isonomia e 

tem por escopo a justiça fiscal. 

Tem previsão constitucional? Há previsão do princípio relativamente aos 

impostos: 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios poderão instituir os seguintes tributos: 

(...) 

§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter 

pessoal e serão graduados segundo a capacidade 

econômica do contribuinte, facultado 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 
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atividades econômicas do contribuinte. 

 

Contudo, o Supremo Tribunal Federal entende que o princípio da capacidade 

contributiva é aplicável a todas as espécies tributárias [RE 599.309, rel. min. Ricardo 

Lewandowski, j. 6-6-2018, P, INFORMATIVO 905, Tema 470.] 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

No concurso para Advogado do CREA/TO, realizado em 2019, pela Banca Quadrix, 

considerou-se INCORRETA afirmativa no sentido de que De acordo com o STF, 

aplica‐se o princípio da capacidade contributiva aos impostos, mas não às demais 

espécies tributárias. 

 

A aplicação desse princípio é bem marcante no imposto de renda. Sabe-se que 

quem ganha muito pouco não paga esse imposto e que há faixas de alíquotas 

(progressivas) de acordo com o aumento do ganho de rendimentos, de modo que 

quem ganha mais contribui com mais. 

Veja que o dispositivo constitucional prescreve que os impostos, sempre que 

possível, terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do 

contribuinte. O Supremo Tribunal Federal sempre entendeu que a técnica da 

progressividade (ainda veremos mais a fundo, mas é a técnica de aumento de 

alíquotas do IR que tratamos acima) somente poderia ser aplicada aos impostos que 

tivessem caráter pessoal, afastando sua aplicação dos impostos reais (já vimos essa 

classificação, não é? Se não lembra, volta na aula 01 e confere!). 

Tal conclusão decorria da ideia de que os impostos reais, por definição, não 

levam em consideração características do contribuinte, mas sim da coisa (res) 

tributada. Assim, somente quando o imposto fosse pessoal a capacidade contributiva 

da pessoa tributada deveria ser analisada. Já no tocante aos impostos reais, a 

progressividade dependeria de expressa previsão constitucional, o que somente 
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ocorre no tocante ao ITR (art. 153, § 4º, I, da CF) e ao IPTU (arts. 156, § 1º, I, e 182, § 

4º, II, ambos da CF/88). 

Essa orientação mudou em 2013, quando o STF definiu que todos os impostos 

podem e devem guardar relação com a capacidade contributiva do sujeito passivo e 

não ser impossível aferir-se a capacidade contributiva do sujeito passivo do ITCD 

[Imposto sobre Transmissão CAUSA MORTIS e Doação de Bens e Direitos]. Ao 

contrário, tratando-se de imposto direto, a sua incidência poderá expressar, em 

diversas circunstâncias, progressividade ou regressividade direta. Todos os impostos, 

repito, estão sujeitos ao princípio da capacidade contributiva, especialmente os 

diretos, independentemente de sua classificação como de caráter real ou pessoal; 

isso é completamente irrelevante [RE 562.045, rel. p/ o ac. min. Cármen Lúcia, voto do 

min. Eros Grau, j. 6-2-2013, P, DJE de 27-11-2013, Tema 21.]. 

ATENÇÃO! 

A Súmula nº 656 do STF diz que é inconstitucional a lei que estabelece alíquotas 

progressivas para o imposto de transmissão inter vivos de bens imóveis - ITBI com base 

no valor venal do imóvel. Esse entendimento foi firmado com base justamente na 

impossibilidade de progressividade para impostos reais. A jurisprudência se alterou, 

mas a súmula continua vigente, então tome bastante cuidado. Se a questão disser que 

há entendimento sumulado no sentido da impossibilidade de alíquotas progressivas no 

ITBI, isso é verdade. Se a questão se aprofundar um pouco mais nas razões, aí sim, 

você poderá usar a guinada jurisprudencial que tratamos acima. 

Olha, aqui, mais um exemplo constitucional do princípio da capacidade 

contributiva: 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 146. Cabe à lei complementar: 

(...) 

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630039
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tributária, especialmente sobre: 

(...) 

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido 

para as microempresas e para as empresas de pequeno 

porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso 

do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições 

previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a 

que se refere o art. 239. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

 

 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

No concurso para Procurador Jurídico do Município de Conchas/SP, realizado em 

2019, pela Banca MetroCapital Soluções, considerou-se CORRETA afirmativa no 

sentido de que É considerado corolário do princípio da igualdade tributária, tendo 

por finalidade a busca de uma sociedade mais igualitária em termos de exação de 

tributos. Trata-se do princípio da: (...) capacidade contributiva. 

 

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE NA TRIBUTAÇÃO 

Esse é o mais conhecido PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO À UTILIZAÇÃO DE TRIBUTO 

COM EFEITO CONFISCATÓRIO ou PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO ou 

PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. Esses são os nomes mais comuns, mas acho muito 

mais científico e amplo chamá-lo de princípio da razoabilidade na tributação. 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 150, CF. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas 

ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
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Federal e aos Municípios: 

(...) 

IV - utilizar tributo com efeito de confisco. 

  

Trata-se de vedação à tributação excessiva que invada o patrimônio do 

particular de maneira irrazoável. É uma garantia ao contribuinte de que o Estado não 

vai lhe cobrar mais do que efetivamente precisa para realização dos fins sociais legal 

e/ou constitucionalmente previstos. 

Sua aplicação não se restringe aos tributos, alcançando também as multas 

tributárias impostas. 

Como saber se há confisco ou não numa situação prática? Não há como saber. 

No Brasil, não há uma percentagem, um número, a partir do qual o tributo passa a 

ostentar característica confiscatória. O efeito confiscatório deve ser analisado caso a 

caso, sendo esse, inclusive, o entendimento do STF. 

A caracterização do efeito confiscatório pressupõe a análise de dados 

concretos e peculiaridades de cada operação ou situação, tomando-se em conta 

custos, carga tributária global, margens de lucro e condições pontuais do mercado e 

de conjuntura econômica [RE 570.122, rel. p/ o ac. min. Edson Fachin, j. 24-5-2017, P, 

Informativo 866, Tema 34.]. 

Nas palavras do Supremo, a norma inscrita no art. 150, IV, da Constituição 

encerra uma cláusula aberta, veiculadora de conceito jurídico indeterminado, 

reclamando, em consequência, que os Tribunais, na ausência de "uma diretriz objetiva 

e genérica, aplicável a todas as circunstâncias" (DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio. 

Direito constitucional tributário e due process of law. 2. ed. Forense, 1986. p. 196, item 

62) – e tendo em consideração as limitações que derivam do princípio da 

proporcionalidade –, procedam à avaliação dos excessos eventualmente praticados 

pelo Estado. (...) não há uma definição constitucional de confisco em matéria 

tributária. Trata-se, na realidade, de um conceito aberto, a ser utilizado pelo juiz, com 
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apoio em seu prudente critério, quando chamado a resolver os conflitos entre o poder 

público e os contribuintes [ARE 712.285 AgR, voto do rel. min. Celso de Mello, j. 23-4-

2013, 2ª T, DJE de 28-6-2013.]. 

Segundo o STF, esse princípio deve ser analisado, no caso concreto, à luz da 

carga tributária total, isto é, ele deve ser examinado de acordo com as múltiplas 

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

determinada renda, sobre determinado patrimônio. Veja-se o seguinte exemplo 

trazido pelo professor Renato de Pretto: 

Uma lei majorou a alíquota da contribuição previdenciária dos 
servidores do respectivo ente de 11% para 25%. Os servidores, então, 
alegaram violação ao art. 150, IV, da CF/88. Diante disso, o STF 
asseverou que não seria possível, apenas considerando o aumento 
dessa contribuição, definir se haveria, no caso, efeito confiscatório ou 
não. Segundo o STF, para saber se há ou não efeito confiscatório, 
seria necessário examinar que outros tributos incidem sobre a 
remuneração do servidor, e, no caso, considerou-se a incidência, além 
da contribuição previdenciária, de imposto de renda, de modo que 
mais da metade da remuneração do servidor iria para os cofres 
públicos a título de pagamento de tributos. Em última análise, o 
servidor seria, na verdade, um parceiro do Estado, tendo em vista a 
elevada tributação sobre seus vencimentos. Nesse caso, então, o STF 
considerou inconstitucional a elevação da alíquota da contribuição 
previdenciária de 11% para 25%, devendo esse tributo permanecer 
com sua alíquota de 11%, sem prejuízo da incidência do imposto de 
renda. 

 

Veja mais esses entendimentos do Supremo Tribunal Federal sobre a vedação 

ao confisco: 

 No AI 851.038 AgR, julgado em 10/02/2015, a Corte entendeu que a 

multa punitiva se revela abusiva quando arbitrada em valor superior a 

100% do montante do tributo. 

 No RE 602.686, julgado em 09/12/2014, entendeu o STF que o limite 

aplicável às multas punitivas é o valor devido pela obrigação principal. 
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Tem-se considerado, portanto, como legítimas multas tributárias punitivas de 

até 100 %. Fique esperto(a): você pode dizer que há decisões do STF nesse sentido, 

mas nunca pode se esquecer de que, no final das contas, a análise sempre tem que ser 

do caso concreto. 

Sobre o princípio previsto no art. 150, IV, da CF/88, é necessário saber, ainda, 

que, por força desse princípio, estão vedadas sanções políticas, que são formas atípicas 

e indevidas de cobrança de crédito tributário. São as atuações do Estado 

sancionatórias do devedor de tributos em que é utilizado o poder de império de forma 

desarrazoada. Ocorre, por exemplo, quando o Estado apreende mercadorias de 

contribuinte que está em débito com o Fisco, por conta de débitos tributários relativos 

a operações anteriores, como forma coercitiva de cobrança de tributo. Isso não é 

admitido.  

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. Isso, inclusive, é 

expresso em três antigas súmulas do STF, que continuam eficazes mesmo após a 

entrada em vigor da CF/88: 

SÚMULA DO STF 

S. 70, STF: É inadmissível a interdição de estabelecimento 

como meio coercitivo para cobrança de tributo. 

S. 323, STF: É inadmissível a apreensão de mercadorias 

como meio coercitivo para pagamento de tributos. 

S. 547, STF: Não é lícito à autoridade proibir que o 

contribuinte em débito adquira estampilhas, despache 

mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades 

profissionais. Aqui, o STF, em última análise, diz que não é 

lícito inviabilizar o exercício de atividade profissional em 

virtude da existência de débito inadimplido do 

contribuinte. 

 



 

 

P
ág

in
a5

2
 

No RE 565048/RS, o STF decidiu pela impossibilidade de se exigir, para 

impressão de nota fiscal, a regularidade fiscal, isto é, a regularidade quanto às 

dívidas tributárias. Ora, o comerciante não consegue trabalhar sem emitir nota fiscal, 

sob pena, inclusive, de descumprir obrigação tributária acessória (ele pode até pagar o 

tributo e, assim, cumprir a obrigação principal, mas deixará de cumprir a obrigação 

acessória destinada a auxiliar a fiscalização) e de cometer crime contra a ordem 

tributária. Logo, sem a guia, o comerciante não consegue exercer plenamente suas 

atividades.  

Assim, a exigência, pela Fazenda Pública, de prestação de fiança, garantia real 

ou fidejussória para a impressão de notas fiscais de contribuintes em débito com o 

Fisco viola as garantias do livre exercício do trabalho, ofício ou profissão (CF, art. 5º, 

XIII), da atividade econômica (CF, art. 170, parágrafo único) e do devido processo legal 

(CF, art. 5º, LIV). (...) Esse tipo de medida, denominada pelo Direito Tributário, sanção 

política, desafiaria as liberdades fundamentais consagradas na Constituição, ao afastar 

a ação de execução fiscal, meio legítimo estabelecido pela ordem jurídica de cobrança 

de tributos pelo Estado. 

Algumas outras situações de sanções políticas (ou supostas sanções políticas) 

serão vistas ao longo do curso, a exemplo do debate que houve quanto ao protesto da 

CDA (constitucional para o STF). 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 

No concurso para Procurador Jurídico da Câmara de Curitiba, realizado em 2020, 

pela Banca UFPR, considerou-se INCORRETA afirmativa no sentido de que O 

princípio da proibição de utilização de tributo com efeito de confisco torna 

inconstitucional a multa tributária punitiva fixada por Município em alíquota 

superior a 20% do valor do tributo devido. 
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PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE TRÁFEGO DE PESSOAS OU 

BENS 

 

Esse princípio está previsto no art. 150, V, da CF/88: 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 

contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios: 

(...) 

V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, 

por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, 

ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias 

conservadas pelo Poder Público; 

  

Esse dispositivo constitucional veda que se imponham restrições ao tráfego de 

pessoas ou coisas por meio de tributos. Há situações que o excepcionam, como a 

possibilidade de cobrança de imposto de importação, de ICMS e outros. 

A ideia do princípio em estudo é que não haja limitações infundadas ao tráfego 

de pessoas ou bens. É certo que não há a clara proibição de que haja a instituição de 

tributos relativamente às operações de importação ou de comercialização de produtos 

entre Estados. Isso é possível, até mesmo porque se trata de previsão constitucional. 

O que se precisa entender é que a vedação impede que tributos sejam criados 

com o intuito discriminatório ou com a função estrita de limitar o tráfego de pessoas 

ou bens. Um exemplo ajuda a entender. O ICMS é válido e constitucional. 

Inconstitucional seria, por exemplo, a instituição de uma taxa de mudança de 

domicílio: suponhamos que o Estado de São Paulo exigisse o pagamento dessa taxa 
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para que qualquer pessoa fixasse residência lá. Seria uma forma certamente 

inconstitucional de limitação ao tráfego de pessoas. 

VOCÊ JÁ FOI A FERNANDO DE NORONHA? 

Lá, há uma taxa de preservação ambiental que o turista paga por dia que ficar na ilha. 

Situações parecidas ocorrem em Ilha Bela/SP, Morro de São Paulo/BA e Bombinhas/SC. 

Seriam essas taxas inconstitucionais? Sobre elas certamente pairam suspeitas de 

inconstitucionalidade, mas não há decisões muito concretas sobre o assunto. O TJBA 

declarou inconstitucional a taxa de turismo de Morro de São Paulo, mas muito se 

pautou em aspectos relativos à impossibilidade de cobrança por meio de taxa, sem se 

aprofundar tanto sobre o princípio que estamos estudando. De todo modo, só joguei o 

tema para o alto para reflexão. Cada caso e cada lei precisaria ser analisada 

especificadamente, mas há suspeitas de inconstitucionalidade, na minha opinião, por 

ofensa ao art. 150, V, da CF/88. Pense a respeito! 

Excepciona a proibição da limitação ao tráfego o pedágio. Em relação ao 

pedágio, questiona-se: qual é sua natureza jurídica? É tributo ou não? Se for 

considerado tributo (com natureza jurídica de taxa), evidentemente a ele se aplicarão 

os princípios constitucionais tributários (como a legalidade, a anterioridade anual, a 

anterioridade mínima); por outro lado, se não tiver natureza tributária, mas sim de 

preço público (tarifa), os princípios constitucionais tributários a ele não se aplicarão. 

Em 2014, o STF pôs um fim a essa celeuma acerca da natureza do pedágio, 

decidindo que pedágio não tem natureza tributária, mas de preço público (tarifa), de 

modo que a ele não se aplicam os princípios constitucionais tributários. Esse julgado 

do STF referiu-se a um caso de pedágio do Estado do RS regulado por meio de decreto, 

o que foi julgado constitucional pelo STF (ADI 800, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, 

Tribunal Pleno, julgado em 11/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 27-

06-2014 PUBLIC 01-07-2014). 

Também como fundamento para se decidir pela natureza de preço público do 

pedágio, pode-se invocar o art. 175, parágrafo único, III, da CF/88, que, ao tratar da 

concessão de serviço público, refere-se a política TARIFÁRIA (evidenciando que se trata 
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de preço público, e não de tributo). Da mesma forma, a lei da ANTT (Lei nº 10.233/01), 

em seu art. 23, § 2º, também usa a terminologia tarifa, evidenciando que o pedágio 

não possui natureza de tributo, mas sim de preço público. 

REVISÃO FINAL 

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). 

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

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. 

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! 

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 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. 

Fere a isonomia tributária qualquer tipo de tratamento tributário distinto de acordo com 

a ocupação profissional. 

Ninguém pode ser surpreendido com invasão na sua esfera patrimonial sem que haja 
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previsibilidade na cobrança (CALCULABILIDADE). 

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). 

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. 

Pedágio não tem natureza tributária, mas de preço público (tarifa), de modo que a ele 

não se aplicam os princípios constitucionais tributários. 

 


