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RESUMO 

 

A relação jurídica entre o Fisco e o Contribuinte é regida integralmente pelo Direito Público. O 

sistema tributário brasileiro está quase todo contido na própria Constituição Federal, ao contrário 

do que ocorre na maioria dos países. A parte medular desse sistema contém-se, exatamente, nas 

“Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar” a ponto de constituírem uma seção autônoma 

do capítulo do “Sistema Tributário Nacional” encetado na Carta Magna em 1988. A tributação é 

o instrumento de que se tem valido a economia capitalista para sobreviver. No entanto, o Estado, 

no exercício de sua soberania, não pode impor uma carga tributária acima do suportável pela 

sociedade. Embora o fundamento da relação de tributação seja a soberania do Estado, ela não é 

simples relação de poder; é uma relação jurídica. As limitações constitucionais ao poder de 

tributar apresentam-se como restrições da competência tributária dos entes federados e também 

aparecem como verdadeiras vedações ou proibições, que se traduzem em imunidades 

constitucionais, e como princípios tributários visando ao respeito dos direitos fundamentais dos 

contribuintes. Este trabalho cuidará deste seu último aspecto, que representa instrumento de 

proteção e de resistência à pretensão estatal. 

 

Palavras-chave: Limitações constitucionais ao poder de tributar. Respeito aos direitos 

fundamentais dos contribuintes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT 

 

The legal relationship between Public Treasury and the taxpayer is dictated by the Public Law. 

The Brazilian tributary system is almost entirely defined by the Federal Constitution, differently 

of the majority of other countries. The core or this system is, exactly, in the “Constitutional 

Limitations of Tax Power”, establishing an autonomic section of the “ National Tax System” 

chapter, enclosed in the 1998 Federal Constitution. The taxation is the Capitalist economy’s 

instrument of survivor. Meantime, the State, when exerting its sovereignty is not allowed to 

impose a taxation the society cannot stand. Although the fundament of taxation is the State’s 

sovereignty it isn’t a power relationship but a legal one. The constitutional limitations of taxation 

show themselves as restrictions of the tributary jurisdiction among federation components, and 

are real prohibitions that mean constitutional inviolability and are like taxation bases seeking the 

respect to contributor’s fundamental rights. This paper is about this later aspect which represents 

a protection and resistance to the State’s ambition. 

 

Keywords: Constitutional limitations of tax power. Respect to contributor’s fundamental rights. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Vivemos em um Estado Constitucional, isto é, em um Estado em que a Constituição 

assume o caráter de Lei Maior, Norma Fundamental, estabelecendo preceitos direcionados tanto 

aos indivíduos, como à coletividade e ao próprio Estado, enquanto detentor do poder que lhe foi 

outorgado pelo povo. 

 

Em matéria fiscal, não é diferente. O Brasil enriqueceu a redação constitucional com 

princípios e regras atinentes ao Direito Tributário. Somos, indubitavelmente, o país cuja 

Constituição é a mais extensa e minuciosa em matéria de tributação. 

 

O poder de criar tributos é repartido entre os vários entes federados de modo que cada 

um tem a faculdade para impor prestações tributárias. Todavia, as entidades tributantes só podem 

exercê-lo dentro da esfera que lhe é assinalada pela Carta Magna.  

 

O poder de tributar do Estado, justificado pela necessidade estatal de suprir os seus 

gastos, portanto, vem direto da Constituição, e, invariavelmente, submete-se, por inteiro, aos 

moldes jurídicos positivados no texto constitucional que, de modo explícito ou implícito, institui, 

em favor dos contribuintes, decisivas limitações à competência estatal para impor e exigir, 

coativamente, as diversas espécies tributárias existentes. Essas limitações subdividem-se nos 

princípios constitucionais e nas vedações ao poder de tributar propriamente ditas. 

 

No Brasil, ocorreu uma intensa constitucionalização dos princípios e vedações 

inerentes ao poder de tributar a partir da Constituição de 1946, tendência esta reforçada com a 

Emenda nº18 à Constituição de 46, com a Constituição de 67 e a Emenda nº1 de 1969 e, 

finalmente, com a Constituição Democrática de 1988, certamente a que mais dedica espaço ao 

tema em exame. 

 

De fato, a Seção II do Capítulo I do Título VI da atual Constituição Federal reúne 

importantes limitações ao poder de tributar, mas a previsão de normas principiológicas e técnicas 



 

  

de contenção ao poder tributário a ela não se resume. São regras que limitam a atividade 

impositiva do Estado, garantindo, indiretamente, o direito de propriedade, igualmente protegido 

pela nossa Lei Maior.  Por tais mandamentos, há garantia de que o Estado, através da tributação, 

não poderá atuar em determinadas situações. 

 

A preocupação deste trabalho é destacar, entre os princípios constitucionais 

tributários, aqueles que se aplicam, concomitantemente, às três esferas de governo que compõem 

nossa Federação e que estão expostos no art. 150 da atual Carta Magna. Pretende-se, após 

mostrar a evolução histórica das limitações constitucionais ao poder de tributar, especificá-las e 

evidenciar a importância de seu conhecimento para o contribuinte, na medida em que se 

configuram como direito subjetivo deste. 

 

 Os princípios constitucionais tributários, assim, sobre representarem importante 

conquista político-jurídica dos contribuintes, constituem expressão fundamental dos direitos 

individuais outorgados aos particulares pelo ordenamento estatal. Desde que existem para impor 

limitações ao poder de tributar do Estado, esses postulados têm por destinatário exclusivo o poder 

estatal, que se submete à imperatividade de suas restrições.  

 

Trata-se de uma figura essencial à solidez e coesão do sistema jurídico, mais 

especificamente do sistema tributário nacional. Violar um princípio é muito mais grave que 

transgredir uma norma qualquer. No caso dos princípios expostos neste trabalho, a desatenção a 

eles é uma grave forma de inconstitucionalidade na medida em que implica ofensa a todo o 

sistema de comandos, porque subverte seus valores fundamentais. 

 

Desse modo, os princípios constitucionais tributários desempenham papel de 

incomensurável importância de Estatuto do Contribuinte, cuja lesão é inaceitável. O interesse 

público maior é que o Estado respeite a Constituição porque é nela que está consagrada a legítima 

vontade da sociedade brasileira. 

 

Atualmente, no Brasil, a arrecadação de tributos decorre precipuamente do poder 

coativo do Estado, deixando, em segundo plano, a sua única finalidade: sua reversão em prol da 



 

  

sociedade. Não bastasse isso, há a constante busca de meios pra burlar os limites constitucionais, 

não sendo rara a exigência excessiva de tributos.   

 

A sociedade não pode aceitar um abuso de poder tão desmedido e deve exigir respeito, 

acionando o Poder Judiciário para que ele definitivamente cumpra sua função de zelar pelas leis 

que regem nosso país e pela proteção de seu povo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

2 A ATIVIDADE FINANCEIRA DO ESTADO E O PODER DE 

TRIBUTAR 

 

Prevalece no Brasil o princípio da liberdade de iniciativa na ordem econômica, sendo 

exceção a presença do Estado neste tipo de atividade. Ressalvados os casos previstos na 

Constituição, ela apenas será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional 

ou a relevante interesse coletivo. Ele exerce, precipuamente, atividade financeira, como tal 

entendida “o conjunto de atos que o Estado pratica na obtenção, na gestão e na aplicação dos 

recursos financeiros de que necessita para atingir os seus fins.”(MACHADO, 2005, p.36) 

 

Qualquer que seja a concepção de Estado, seu funcionamento conduz, 

necessariamente, à existência de uma atividade financeira. É uma atividade importante porque 

torna possível a existência das demais. Isso porque o Estado precisa atender as necessidades 

públicas e coletivas cuja satisfação assumiu ou delegou a outras pessoas de direito público e de 

direito privado. Estas pessoas, apesar de não possuírem competência tributária, atribuída pela 

Constituição apenas aos entes estatais dotados de poder legislativo, detêm capacidade tributária, 

entendida como a capacidade para ser sujeito ativo da relação de tributação, podendo, assim, 

arrecadar impostos. 

 

É a aquisição de dinheiro a finalidade mais marcante da atividade financeira do 

Estado, já que é através da administração e da aplicação das receitas que arrecada que ele busca 

suprir as carências da sociedade.  

 

Os mecanismos de que o Estado dispõe para arrecadar tais receitas vão desde a 

exploração do seu patrimônio, com objetivo de lucro, até a intervenção no setor privado da 

economia, na defesa da coletividade. No primeiro, o Estado celebra contratos, em pé de 

igualdade, com particulares, vendendo seu patrimônio ou cobrando tarifas ou preço público, 

decorrentes da contraprestação por um bem, uma utilidade ou um serviço numa relação de cunho 

negocial em que está presente a voluntariedade. São as chamadas receitas originárias. No 



 

  

segundo, o Estado exige tais recursos financeiros da coletividade em forma de tributos. Essas 

receitas são derivadas e têm na obrigatoriedade sua característica mais marcante. 

 

Machado (2005, p.48) ressalta a importância da tributação para a sobrevivência da 

economia capitalista: 

 

A tributação é, sem sombra de dúvida, o instrumento de que se tem valido a economia 

capitalista para sobreviver. Sem ele, não poderia o Estado realizar os seus fins sociais, a 

não ser que monopolizasse toda a atividade econômica. O tributo é inegavelmente a 

grande e talvez única arma contra a estatização da economia.  

 

Sem dúvida, os tributos são os principais meios de que o Estado se vale para obter os 

fundos necessários à consecução de seus objetivos fundamentais positivados na Carta Maior. O 

tributo é ínsito ao Poder Político e com ele sempre haverá de conviver, uma vez que todos os 

regimes necessitam extrair dos particulares parcelas da riqueza produzida e da renda auferida 

com o trabalho, a fim de realizar o bem-estar social, consistente em oferecer ao seu povo saúde, 

segurança, moradia, educação, transporte, estradas, geração de empregos, lazer e prosperidade. 

 

Não seria exagero, portanto, afirmar que o tributo nasce no espaço aberto pela 

restrição da liberdade e constitui o seu preço, porém, concomitantemente, por ela se limita e pode 

chegar a oprimi-la, caso seja utilizado com abusos. 

 

É importante, pois, que a carga tributária não se torne pesada a ponto de desestimular 

a economia privada. No Brasil, infelizmente, isso vem acontecendo. Nossos tributos, além de 

serem muitos, são calculados mediante alíquotas elevadas. 

 

Atualmente, os tributos correspondem a 36,56% do PIB brasileiro e consomem, em 

média, cinco meses de salários. A alta carga tributária é sentida com maior intensidade pelas 

médias empresas e pelo assalariado, o que estimula a sonegação. Nas grandes empresas, o reflexo 

é menor, uma vez que as mesmas têm maiores condições em termos de planejamento tributário. 

Do mesmo modo acontece com as pequenas, as quais são beneficiadas com o tratamento 

diferenciado em termos de tributação. 



 

  

O maior problema, no entanto, não é a cobrança excessiva de impostos, mas sim a 

ausência de contra-prestação na qualidade devida pelo Estado, fato que a sociedade não deveria 

aceitar. A carga tributária brasileira é exageradamente elevada, posto que o Estado ou presta mal 

ou não oferece praticamente nada em termos de serviços públicos. A maior parte dos valores 

arrecadados é utilizada para o pagamento dos juros da dívida externa, pouco sendo revertido em 

prol da sociedade brasileira.  

 

O Estado é entidade soberana e, como tal, coloca sua vontade acima das vontades 

individuais. O poder de tributar é a exteriorização da sua soberania dirigida à tributação. O 

Estado exige que os indivíduos lhe forneçam os recursos de que necessita para atingir seus fins.  

 

No entanto, apesar de ser um desdobramento da soberania estatal, apresentando-se 

como uma obrigação imposta unilateralmente, não é um mero poder seu. A relação de tributação 

é uma relação jurídica, em que ambas as partes devem respeito ao ordenamento jurídico vigente, 

obrigação que se fortalece em razão de o poder de tributar ser de índole constitucional. Nela, o 

interesse público sobrepõe-se ao poder coativo do Estado, devendo sempre sua exigência se 

enquadrar dentro dos padrões legais. 

 

Ao lado da liberdade, o direito de propriedade aparece como direito de primeira 

geração. É certo que, se de um lado, garante-se o direito de propriedade, de outro, também se tem 

como inconteste que a manutenção da máquina estatal tem de ser custeada pelos integrantes da 

sociedade, o que se dá, essencialmente, através da transferência de uma parte da riqueza privada 

para os cofres públicos. A compatibilização do direito de propriedade com esse poder do Estado 

de buscar recursos compulsoriamente dá-se através da outorga constitucional de competência 

tributária e do claro enunciamento das limitações ao poder de tributar. Assim, a tributação é 

legítima, mas na forma e medida admitidas na Constituição Federal. 

 

A Constituição preocupa-se com prover de recursos os vários entes políticos a fim de 

que cada um possa atender aos seus respectivos dispêndios. Em seu art. 145, distribui à União, 



 

  

aos Estados-Membros, ao Distrito Federal e aos Municípios o poder tributário.
1
 Essa delimitação 

jurídica realizada em normas constitucionais às pessoas jurídicas de direito público interno, para 

criar, cobrar e fiscalizar tributos, é denominada competência tributária. A competência engloba, 

portanto, um amplo poder político no que respeita a decisões sobre a própria criação do tributo e 

sobre a amplitude da incidência. 

  

O poder de tributar, originariamente uno, é dividido entre as pessoas políticas que 

formam a Federação. A tarefa do constituinte centra-se na repartição entre as diversas pessoas 

políticas de parcelas de competência para as três espécies tributárias: impostos, taxas e 

contribuições de melhoria.
2
 Para tanto, teve de observar princípios técnicos, sem os quais não 

seria possível ordená-lo harmonicamente. 

 

A Constituição não cria tributos, simplesmente, atribui competências às pessoas 

políticas para instituí-los através de lei. Ao mencionar as espécies de tributo, o constituinte traz, 

expressamente, os fatos jurígenos genéricos que podem servir de suporte à instituição das taxas e 

das contribuições de melhoria. Para esses tributos, cuja exigência depende de uma determinada 

atuação estatal, referível ao contribuinte, o critério de partilha se conecta com essa atuação. Por 

isso, nestes casos, a competência outorgada pela Constituição às pessoas políticas é comum. Ela é 

atribuída a todos os entes federativos, bastando que realizem uma atividade vinculada. Quanto 

aos tributos que não dependem de uma determinada ação estatal (como se dá, em geral, com os 

impostos), o critério de partilha se apóia na tipificação de situações materiais (fatos geradores) 

que servirão de suporte para a incidência. É a chamada competência privativa, porque atribuída, 

com exclusividade, a este ou àquele ente político. 

 

                                                 
1
 O art. 145, caput, da atual Constituição Federal expressa: “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

poderão instituir os seguintes tributos: 

I - impostos; 

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos 

específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição; 

III - contribuição de melhoria decorrente de obras públicas” 

(...) 
2
 Outras duas espécies tributárias estão previstas no texto constitucional, mas não foram arroladas nos incisos do art. 

145 por serem de competência exclusiva da União. São elas os empréstimos compulsórios e as contribuições sociais, 

de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas.  



 

  

Acresce-se à União uma outra modalidade de competência, denominada residual
3
, 

atinente a outros impostos que podem ser instituídos sobre situações não previstas. Na verdade, 

no plano dos impostos da União, além de sua competência ordinária, há, em caso de guerra, uma 

competência extraordinária
4
, com base na qual lhe é autorizado estabelecer impostos que, de 

regra, pertencem à competência dos outros entes políticos. 

 

A distribuição de competência tributária definida pela Carta Magna de 1988 é 

taxativa, não admitindo quaisquer invasões entre os entes fiscais, pois a Constituição oferece 

titularidade e exclusividade dos impostos à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios. Assim, em caso de tentativa no sentido de instituir tributo alheio, a competência do 

ente restará infrutífera, pois este será incompetente.  

 

Da mesma forma, a faculdade de instituir tributos, e sobre eles dispor, não pode ser 

delegada, devendo permanecer no corpo das prerrogativas constitucionais da pessoa que a 

recolher do Texto Superior. Ela poderá passar adiante tão somente a capacidade tributária para 

ser sujeito ativo. 

 

Cumpre destacar que o não exercício da competência atribuída pela Constituição não 

configura a renúncia de utilizar-se dela, pois pode ser atualizada a qualquer momento, mediante 

lei competente que a estabeleça. 

 

A outorga de competência não é sem fronteiras. O poder de tributar deferido às 

pessoas estatais investidas de capacidade política não deve ser exercido com desrespeito aos 

direitos públicos subjetivos dos contribuintes ou com ofensa às limitações constitucionais, que 

restringem o desempenho, pelas entidades tributantes, de sua competência impositiva.  

                                                 
3
 Art. 154. A União poderá instituir: 

I – mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não 

tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição. 

(...) 
4
 Art. 154. A União poderá instituir: 

(...) 

II – na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência 

tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua criação.  

 



 

  

A instituição do tributo é sempre feita mediante lei, e sua arrecadação e fiscalização 

constituem atividade administrativa vinculada. Há de ser efetuada nos termos estabelecidos na 

Constituição. A lição de Hugo de Brito Machado resume bem esse ônus estatal: 

 

É certo que as regras jurídicas são criadas pelo Estado, que as pode modificar a 

qualquer tempo. Essas modificações, entretanto, também se subordinam a certas 

normas, e somente se aplicam, em princípio, ao futuro, de sorte que os cidadãos contam 

com a garantia de que seus atos se regem pela lei aos menos contemporânea. Esta, aliás, 

é, na verdade, a maior garantia que um sistema jurídico pode assegurar, porquanto 

repousam nela, todas as demais (MACHADO, 2005, p.63). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

3 AS LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE 

TRIBUTAR 

 

3.1 Visão geral das limitações e noções de princípios 

 

As pessoas políticas que compõem a Federação recebem diretamente da Constituição 

as suas parcelas do poder fiscal. A Constituição é que define a competência tributária de cada 

uma, cuidando, pormenorizadamente, da tributação, traçando, inclusive, a norma padrão de 

incidência de cada uma das exações que poderão ser criadas pela União, pelos Estados, pelo 

Distrito Federal e pelos Municípios. 

 

Constituindo a primeira limitação ao poder de tributar, na medida em que a outorga de 

competência privativa a uma entidade política implica a vedação de seu exercício por outra não 

contemplada, o desrespeito a tais normas importa em inadmissível inconstitucionalidade da lei 

tributária. O poder de tributar, na Constituição, é regulado segundo princípios que deitam raízes 

nas próprias origens históricas e políticas do regime democrático por ela adotado. Cada pessoa 

política recebeu um campo tributável próprio e, dada a ausência de hierarquia entre os entes 

federados, a nenhum deles é permitido transpor a legítima autonomia dos demais. 

 

Ao mesmo tempo em que procedeu a partilha do poder de tributar, a Constituição 

Federal prescreveu vários preceitos tributários visando à proteção dos contribuintes, de modo a 

assegurar, de um lado, a atribuição para a instituição de tributos e, de outro, a contenção dessa 

tributação, reduzindo, diminuindo ou até suprimindo tal atribuição. Na lição de Amaro (2004, 

p.105), 

 

Além de buscar uma demarcação tanto quanto possível nítida das áreas de atuação de 

cada ente político, com a partilha da competência tributária, a Constituição fixa vários 

balizamentos que resguardam valores por ela reputados relevantes, com atenção 

especial para os direitos e garantias individuais. 

 

A Constituição é o alicerce do ordenamento jurídico brasileiro. Em relação ao sistema 

tributário pátrio, que engloba o conjunto de normas reguladoras da atividade estatal de tributar, 



 

  

essa importância ganha maiores proporções, já que, ao contrário do que ocorre na maioria dos 

países, ele está quase todo contido em seu texto. A parte medular desse sistema encontra-se, 

exatamente, nas limitações constitucionais ao poder de tributar, a ponto de constituírem uma 

seção autônoma do capítulo do “Sistema Tributário Nacional” encetado na Carta Magna de 1988. 

 

O sistema constitucional tributário brasileiro apresenta a rigidez como característica 

marcante. De fato, não dá a Lei Maior ao legislador ordinário liberdade para nele desenhar 

qualquer traço fundamental. 

 

Este sistema dispõe sobre os poderes capitais do Estado, no campo da tributação, ao 

lado de medidas que asseguram as garantias imprescindíveis à liberdade das pessoas, diante 

daqueles poderes.  Empreende uma construção harmoniosa e conciliadora, que visa atingir o 

valor supremo da certeza, pela segurança das relações jurídicas que se estabelecem entre 

Administração e administrados. E, ao fazê-lo, enuncia normas que são verdadeiros princípios, tal 

o poder aglutinante de que são portadoras, permeando, penetrando e influenciando um número 

inominável de outras regras que lhe são subordinadas. 

 

Os princípios correspondem às normas fundamentais, aos objetivos maiores do 

sistema. São encontráveis em todos os escalões da pirâmide jurídica, podendo ser constitucionais, 

legais e até infralegais. Dentre eles, os constitucionais, indubitavelmente, destacam-se pelo fato 

de dirigirem a atuação de todas as normas jurídicas. 

 

Na lição de Carrazza (2001, p.25),  

 

(...) princípio jurídico é um enunciado lógico, implícito ou explícito, que, por sua 

grande generalidade, ocupa posição de preeminência nos vastos quadrantes do Direito 

e, por isso mesmo, vincula, de modo inexorável, o entendimento e a aplicação das 

normas jurídicas que com ele se conectam. 
 

Os princípios constitucionais são, a um tempo, direito positivo e guias seguros das 

atividades interpretativa e judicial. Inconcebíveis em estado de isolamento, apresentam-se 

relacionados com outros princípios e normas, fortalecendo seu equilíbrio e proporção. 

 



 

  

A Constituição Federal estabelece, dentro de sua função equilibradora do sistema, que 

exige se evitem conflitos, abusos, tributações excessivas ou desviadas, vários preceitos que 

abrigam limitações ao poder de tributar. Elas fixam, em boa medida, a competência das pessoas 

de direito público com capacidade política no que concerne à criação de tributos. Pode-se dizer 

que derivam, diretamente, da própria repartição de competência exigida pela Federação e da 

necessidade de regras de coordenação e de centralização.  

 

De acordo com Carazza, (1991, p.246), o legislador, ao exercitar a competência 

tributária, além de ter de observar as normas constitucionais de distribuição do poder tributário, 

  

(...) encontra outro limite nos grandes princípios constitucionais (...), que também não 

podem ser violados. É o caso dos princípios republicano, federativo, da autonomia 

municipal e distrital, da segurança jurídica, da igualdade, da reserva de competência, da 

anterioridade, etc., que operam como balizas instransponíveis à tributação. Guiam a 

ação estatal de tributar, que só será válida se observar todos eles. 

Logo, a Constituição limita o exercício da competência tributária, seja de modo direto, 

mediante preceitos especificamente endereçados à tributação, seja de modo indireto, 

enquanto disciplina outros direitos, como o de propriedade, o de não sofrer confisco, o 

de exercer atividades lícitas, o de transitar livremente pelo território nacional. A 

competência tributária, portanto, já nasce limitada. 

 

Essas limitações dizem como devem ser feitas as leis tributárias, condicionando o 

legislador sob a proteção dos juízes, zeladores que devem ser do texto constitucional. Sua face 

mais visível desdobra-se nos princípios constitucionais tributários e nas imunidades tributárias.  

 

Princípios e imunidades são institutos jurídicos diversos. Os princípios, inicialmente, 

fixam alguns padrões para instituir e cobrar tributos, enquanto as imunidades, as limitações 

propriamente ditas, consagram vedações, proibindo ao legislador a imposição de tributos sobre 

certos fatos, pessoas ou situações. É uma regra de competência negativa, posto que a não-

incidência está, constitucionalmente, qualificada. 

 

  Nas palavras de Amaro (2004, p.107),  

 

O que fazem, pois, essas limitações é demarcar, delimitar, fixar fronteiras ou limites ao 

exercício do poder de tributar. São, por conseguinte, instrumentos definidores (ou 

demarcadores) da competência tributária dos entes políticos no sentido de que 

concorrem para fixar o que pode ser tributado e como pode sê-lo, não devendo, 



 

  

portanto, ser encaradas como “obstáculos” ou “vedações” ao exercício da competência 

tributária, ou “supressão” dessa competência. 

Nas situações que ultrapassam os limites fixados, ou desatendem a princípios ou formas 

estabelecidas, o que se passa não é que a competência seja vedada, ela simplesmente 

inexiste. 
 

Os princípios constitucionais tributários, sobre representarem importante conquista 

político-jurídica dos contribuintes, constituem expressão fundamental dos direitos outorgados, 

pelo ordenamento positivo, aos sujeitos passivos das obrigações fiscais. 

 

O respeito incondicional aos princípios constitucionais evidencia-se como dever 

inderrogável do Poder Público. A ofensa do Estado a esses valores introduz um perigoso fator de 

desequilíbrio sistêmico e rompe, por completo, a harmonia que deve presidir as relações, sempre 

tão estruturalmente desiguais, entre as pessoas e o Poder. 

 

O estudo aqui exposto irá tratar das limitações genéricas explícitas ao poder de 

tributar em seu aspecto principiológico, oponíveis às três ordens de governo que convivem na 

Federação. No tocante a elas, a Constituição Federal reúne, mais especificamente, em seu artigo 

150, um conjunto de significativas normas proibitivas, que dá ênfase a estes princípios 

constitucionais tributários. Ressalte-se, contudo, que sua previsão a ele não se restringe. A 

Constituição, além de consagrar um amplo sistema de tutela ao contribuinte que se espalha por 

todo o seu texto, prevê a atuação de outras normas infraconstitucionais que também atuam no 

sentido de balizar o poder legislativo tributário na criação ou modificação de tributos. Nesse 

quadro de disposições infraconstitucionais que complementam a disciplina posta na Constituição, 

a posição de destaque é a das leis complementares.
5
 

 

Os artigos 151 e 152 da Lei Maior, que também compõem a seção que trata das 

limitações constitucionais ao poder de tributar, cuidam de vedações relacionadas, separadamente, 

                                                 
5
 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: 

(...) 

 

 



 

  

à União e aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Por fazer esta diferenciação, estes 

princípios são classificados como especiais, abrangendo vedações de privilégios odiosos e de 

discriminações fiscais. 

 

3.2 Histórico e evolução das limitações constitucionais ao poder de tributar 

 

A compreensão do Direito, dentro do seu evolver histórico, está permeada por vários 

fatores de ordem cultural, social, econômica e política. Conseqüentemente, o mesmo ocorre com 

o desenvolvimento do sistema tributário brasileiro, em particular, em relação às limitações ao 

poder de tributar, as quais passaram por várias fases, vivenciando alguns modos de organização 

econômico-sociais desde o Brasil Colônia até a recente República.  

 

As instituições de Direito Tributário tiveram sua evolução cristalizada de forma lenta; 

a consolidação do processo de controle e limitação ao poder de tributar brasileiro teve a árdua 

missão de superar a tendência ao cometimento de excessos e arbitrariedades. Felizmente, de 

modo racional, esse sistema passou a tratar a tributação como um fenômeno necessário para a 

manutenção do Estado, munindo-se de mecanismos e de instrumentos legais que permitem uma 

lesão aceitável ao patrimônio dos contribuintes, preservando esta fonte de renda da qual é tão 

dependente. 

 

O fato de um país cobrar tributos, não implica, necessariamente, que no mesmo haja 

um sistema tributário, pois isto só ocorrerá quando os tributos que o compõem possuírem uma 

certa harmonia entre si e forem partes de um todo com uma finalidade determinada. Durante o 

período colonial, não houve interesse da Metrópole em consolidar um sistema tributário no 

Brasil. O que existia era um amontoado de tributos exigidos pela coroa portuguesa, sem se ater a 

um mínimo de coerência lógica entre as mais diversas espécies de taxações existentes, que eram 

cobradas sem qualquer ordenação ou metodologia. 

 

Inicialmente, predominaram, nesse período, as primeiras expedições exploradoras, 

tendo a coroa portuguesa se interessado pela exploração do pau-brasil, de cujo valor recolhia o 



 

  

percentual de 20%, sendo esse o primeiro tributo cobrado no Brasil sob a denominação de quinto 

do pau-brasil. 

 

Ainda na primeira metade do século XVI, resolve a coroa portuguesa povoar o Brasil, 

instituindo na colônia o sistema político administrativo das Capitanias Hereditárias. Dentre outras 

atribuições e competências, concedia ao donatário governador o poder de tributar, evidentemente 

reservando a parte que lhe pertencia. 

 

Fracassado o sistema das Capitanias Hereditárias, resolve a coroa portuguesa 

implantar no Brasil o sistema de administração denominado de Governo Geral. Ao Governo 

Geral foi dada uma estrutura para cobrança e fiscalização dos tributos, criando-se o cargo de 

provedor-mor da real fazenda, a quem competia, dentre outras atribuições, a superintendência dos 

negócios da Fazenda da Coroa, zelando pela arrecadação do dinheiro público. 

 

Em 1808, resolve a corte portuguesa transferir-se para o Brasil, elevando a Colônia à 

categoria de capital do reino. Nesse período, a abertura do porto às nações amigas intensificou os 

comércios externo e interno, acarretando, invariavelmente, modificações nas estruturas de 

administração e fiscalização dos tributos.  

 

No ano de 1815, o Brasil é erigido à dignidade de Reino Unido de Portugal e 

Algarves, anotando os historiadores que durante esse período nada foi alterado em matéria fiscal. 

Cumpre observar que, ao se tornar independente de Portugal, no ano de 1822, o Brasil assumiu 

sua autonomia política, administrativa e econômica, transformando-se em uma monarquia 

constitucional sem, contudo, encontrar a sua identidade jurídica, fazendo uso do sistema legal 

português, o qual foi recepcionado pelo ordenamento da nova nação. 

 

Com o advento da independência, em 1822, inaugurou-se no país a monarquia, 

dividindo-se o Brasil em províncias, sendo convocada uma Assembléia Nacional Constituinte, 

instalada no ano de 1823, dando nascimento à nossa primeira constituição, promulgada no dia 25 

de março de 1824. As províncias ainda não possuíam autonomia financeira, sendo o poder central 

bastante concentrador, inclusive no que se referia à discriminação das rendas públicas. Essas 



 

  

rendas, para proporcionar a manutenção das províncias, eram simplesmente repassadas, sob a 

forma de dotações orçamentárias.  

 

A partir da reforma constitucional, em 1834, de tendência flagrantemente 

descentralizadora, passaram as províncias a gozar de maior autonomia política, desfrutando de 

fontes próprias de recursos que lhes garantiam alguma autonomia financeira. 

 

Nesse período, o sistema tributário brasileiro ainda era bastante flexível, não havendo 

um mínimo de rigidez no que concernia à competência de tributar e à conseqüente discriminação 

de receitas, verificando-se, ainda, uma certa insatisfação por parte das províncias que, em sua 

maioria, propugnavam por uma discriminação de rendas mais rígida, que delimitasse com clareza 

a sua competência de tributar e a do governo central. Em relação às garantias do contribuinte 

contra o poder de tributar do império, esta Carta Magna estabeleceu algumas proteções que já 

identificavam a influência das idéias liberais burguesas em sua redação. 

 

Estava começando a se desenhar no direito constitucional pátrio a gênese do sistema 

tributário nacional, que só se consolida como sistema rígido de discriminação de competências 

tributárias e de divisão de rendas com o advento da Constituição do Brasil República Federativa 

de 1934. 

 

Instaurado o regime republicano e com ele a forma federativa, a Constituição de 1891 

criou condições para a implantação de uma metodologia tributária menos simplista. Apesar de 

não surtirem os efeitos esperados, ela enfrentou o problema de repartição das receitas, permitiu 

aos Estados decretar impostos e reconheceu a autonomia dos Municípios, embora tenham ficado 

sujeitos ao arbítrio dos Estados por não receberem competência tributária. 

 

Seu grande mérito foi introduzir, ainda que timidamente, alguns princípios do direito 

tributário hodierno. Inseriu o princípio da legalidade na área tributária, sem hesitações, e 

consolidou o princípio da isonomia. Além desses avanços, estabeleceu o equilíbrio do 

federalismo com a incorporação da imunidade recíproca da União e dos Estados-membros. No 

entanto, o sistema tributário brasileiro continuava muito flexível, permitindo a bitributação ao 



 

  

deixar em aberto a competência dos entes públicos para criarem tributos cumulativamente, o que 

constituiu um atraso no mecanismo de tributação. 

 

Na Constituição de 1934, estruturou-se um sistema tributário sem margem à 

discricionariedade do legislador ordinário. Ela trouxe uma melhoria na rigidez da discriminação 

de rendas, os Municípios foram investidos de competência tributária, e a técnica para repartição 

do produto financeiro, aperfeiçoada. Definiu bitributação, impedindo-a, e mencionou, 

expressamente, os princípios da legalidade, da isonomia e da imunidade recíproca. 

 

A Constituição de 1937 foi de inspiração tipicamente autoritária, advinda do golpe 

promovido pelo ditador Getúlio Vargas. Apesar de alguma unanimidade dos estudiosos em 

afirmarem que a Carta de 37 não trouxe maiores inovações ou avanços no que se refere à 

Constituição anterior pertinente ao sistema tributário nacional, a preocupação preponderante na 

época, com teses nacionalistas e de protecionismo à economia nacional, refletiu-se no âmbito da 

tributação. 

 

Com a redemocratização do Brasil, foi promulgada a Constituição de 1946, uma das 

mais democráticas da nossa História, juntamente com a Constituição de 1988. Inegavelmente, o 

sistema tributário inaugurado pelo ordenamento de 46 caracterizou-se por emprestar uma nova 

dinâmica ao processo de discriminação de rendas, fortalecendo os municípios e aumentando as 

limitações ao poder de tributar em benefício dos contribuintes. 

 

No que se refere às limitações ao poder de tributar do Estado, foram consagrados 

vários princípios de proteção ao contribuinte e ao próprio sistema federativo, dentre eles os que 

estabeleciam a uniformidade de tributos em todo o território nacional, a proibição de limitar o 

tráfego de qualquer natureza por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, exceto a 

cobrança de taxas ou pedágios, e a de discriminar tributariamente a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios em razão da procedência dos bens. Também instituiu a imunidade 

recíproca e a de impostos sobre templos, bens e serviços de partidos políticos, instituições de 

educação e assistência social, papel destinado à impressão de jornais, periódicos e livros. 

 



 

  

Ademais, além de consagrar o princípio da estrita legalidade, assegurou em favor do 

contribuinte o denominado princípio da anualidade da lei tributária, o qual, além de permitir a 

exigência do tributo criado ou majorado apenas no exercício financeiro subseqüente, determinava 

a obrigatoriedade de sua inclusão nas anuais leis orçamentárias como condição para sua 

pretensão. 

 

Com o golpe militar de 1964, veio a Constituição de 1967, promulgada por um 

Congresso absolutamente sem autonomia, submisso ao Ato Institucional nº 2, que permitia ao 

Presidente da República cassar mandados e suspender direitos políticos arbitrariamente. Na 

prática, tal constituição foi outorgada, havendo grandes alterações de cunho político para adequar 

o país à nova ideologia. 

 

Antes, no dia 1º de dezembro do ano de 1965, foi aprovada a Emenda Constitucional 

nº 18 que reformou substancialmente o nosso sistema tributário. O mais curioso diante de tais 

circunstâncias é que a Emenda foi feita à Constituição de 1946, mas permaneceu como peça 

separada dessa Carta Política, vindo mais tarde a se integrar à constituição outorgada pelos 

militares em 1967. Com a alteração, os impostos passaram a ser classificados de acordo com suas 

bases econômicas. 

 

O novo sistema tributário, apesar de indicar um avanço em termos de técnica e 

sistematização de tributação, deixou transparecer a ideologia autoritária dos militares que, através 

de uma política de concentração de poder, centralizaram a discriminação de rendas, esvaziando a 

autonomia financeira dos Estados e dos Municípios, que permaneceram com um reduzido 

número de impostos, tornando-se ainda mais dependentes do poder central. 

 

O constituinte de 1967 quebrou a rigidez do dito sistema ao ressuscitar a competência 

residual da União para decretar outros impostos fora dos previstos na Constituição, desde que não 

tivessem base de cálculo e fato gerador idêntico aos desses impostos. 

 

Não se pode deixar de reconhecer, no entanto, que, nessa época, houve uma maior 

racionalização no novo sistema tributário com a criação do Código Tributário Nacional, que 



 

  

adquiriu foros de lei complementar, passando a dispor sobre o sistema tributário de uma maneira 

geral, disciplinando competência, definindo os tributos e ainda dispondo sobre normas gerais de 

direito tributário, legislação tributária e administração, obrigação e crédito tributários. 

 

No que diz respeito às limitações ao poder de tributar, manteve todos os princípios 

norteadores da Carta de 1946, modificando a anualidade tributária, a qual passou a incidir apenas 

com relação aos impostos sobre o patrimônio e sobre a renda. 

 

Dois anos depois, mais uma vez é tentada uma nova ordenação institucional com a 

outorga da Emenda Constitucional nº 1, proposta em 17.10.69. Esta Emenda, pelo fato de trazer 

profundas alterações, foi considerada pelos estudiosos e analistas políticos da época como uma 

nova Constituição. 

 

Entretanto, as modificações efetivadas pela Emenda em comento, em termos político- 

institucionais, pouco afetaram a estrutura tributária edificada em 1965 pela Emenda n.º 18. 

Algumas modificações foram efetivadas com a permissão para a União decretar a isenção de 

impostos da competência dos Estados-membros e dos municípios, desde que obedecidos os 

requisitos do relevante interesse social ou econômico nacional, e com a definitiva extinção do 

princípio da anualidade tributária, passando a vigorar apenas o princípio da anterioridade da lei, o 

que significou um retrocesso em termos de proteção ao contribuinte. O sistema tributário 

implementado pela Emenda n
o
 1/69 também acresceu à competência da União mais duas espécies 

de tributos: contribuições de intervenção no domínio econômico, de interesse de categorias 

profissionais ou para o custeio da seguridade social, e empréstimo compulsório nos casos 

definidos por lei complementar. 

 

Em 5 de outubro do ano de 1988, entra em vigor a atual Constituição da República 

Federativa do Brasil, destinando o seu título VI à tributação e ao orçamento, consagrando todo 

um capítulo desse título ao Sistema Tributário Nacional. 

 

A atual Constituição reestruturou o sistema, provocando mudanças substanciais, quer 

no que concerne ao aspecto estrutural do sistema, que com a nova redação adquiriu características 



 

  

mais lógicas e racionais, quer no que diz respeito à criação de novos tributos e à 

institucionalização de um efetivo estatuto de defesa do contribuinte, dando um cunho de maior 

efetividade aos seus direitos e garantias fundamentais. Houve a preocupação de resgatar a 

autonomia administrativa e financeira dos Estados e Municípios e de corrigir as desigualdades 

regionais, possibilitando a criação de mecanismos que viessem a dar um tratamento fiscal 

privilegiado a determinadas regiões empobrecidas do país. Além de proteção propriamente dita 

aos contribuintes, o constituinte de 88 também se preocupou com o fortalecimento da federação, 

fazendo uma série de restrições ao poder de tributar da União. 

 

3.3 Os princípios constitucionais tributários e a cláusula pétrea do art. 60, § 4º, 

IV da Constituição Federal de 1988 

 

As normas jurídicas de mais alto grau encontram-se na Constituição Federal. Tais 

normas, porém, não possuem a mesma relevância, já que algumas vinculam simples regras ao 

passo que outras, verdadeiros princípios.  

 

Desde que foi promulgada até os dias atuais, a Constituição brasileira sofreu várias 

emendas. Pode-se justificar tal abuso com o argumento de que tais mudanças seriam necessárias 

para adequá-la às transformações econômicas, políticas e sociais. 

 

No âmbito do Direito Tributário, não é diferente. Infelizmente, a constante edição de 

Emendas Constitucionais vem sendo adotada com o único escopo de fundamentar a instituição, a 

cobrança e a arrecadação de tributos nas formas não permitidas pela sua redação original. 

 

A Lei Fundamental em vigor é fruto de um ato de poder emanado do povo, 

denominado Poder Constituinte. Seu exercício foi delegado a determinado número de 

representantes, os quais, para inaugurar a nova ordem jurídica, exerceram, ilimitadamente, esse 

poder originário.  

 



 

  

Fazendo uso de suas prerrogativas, esse poder inicial e incondicionado previu, no art. 

60 da atual Carta Magna, a possibilidade de alteração de seu texto por meio de Emendas 

Constitucionais, estabelecendo um procedimento legislativo solene e dificultoso para sua edição, 

apresentando, ainda, um rol de matérias que não podem, sequer, ser objeto de deliberação ou de 

projetos tendentes a aboli-las. Assim, a Constituição prevê cláusulas pétreas como limites ao 

Poder Constituinte Derivado ao rever ou ao emendar a redação elaborada pelo Poder Constituinte 

Originário. Uma dessas limitações consubstancia-se na estrita observância àquelas matérias, 

pontos ou princípios pertencentes ao núcleo intangível da Constituição, positivadas em seu art. 

60, § 4º.
6
  

 

Identificada a atuação do legislador no sentido de modificar qualquer das hipóteses 

insertas no parágrafo quarto do art. 60 da Constituição Federal, a conseqüência inafastável será o 

reconhecimento da inconstitucionalidade da norma jurídica que se pretendeu introduzir no 

ordenamento. Nesse caso, é plenamente possível a incidência do controle da constitucionalidade, 

difuso ou concentrado, sobre emendas constitucionais, a fim de se verificar sua 

constitucionalidade ou não, a partir da análise do respeito aos parâmetros neste artigo fixados. 

 

A vedação material que importa neste trabalho é a que se refere à tentativa de abolir 

os direitos e garantias fundamentais, prevista no inciso IV do preceito citado. De fato, faz-se 

imprescindível a verificação se, dentre os direitos e garantias individuais definidos pelo texto 

constitucional, é possível incluir aqueles relativos às garantias tributárias, consubstanciadas nos 

vários princípios constitucionais tributários insertos na Carta Magna. 

 

Importante lembrar que o § 2º do artigo 5º da Constituição Federal já prevê, 

expressamente, que os direitos e garantias individuais não se resumem apenas aos indicados em 

seus incisos, incluindo todos aqueles trazidos no texto constitucional e nos tratados internacionais 

                                                 
6
 Art. 60. (...) 

 § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 

I – a forma federativa de Estado; 

II – o voto direto, secreto, universal e periódico; 

III – a separação dos poderes;  

IV – os direitos e garantias individuais.   



 

  

em que o Brasil seja parte.
7
 Exatamente por não se encontrarem restritos ao rol do art. 5º, 

resguardam um conjunto mais amplo de direitos constitucionais de caráter individual dispersos na 

redação constitucional. 

 

Desse modo, coadunando-se com o sistema constitucional tributário e com uma 

interpretação sistemática e extensiva que deve ser adotada ao tratar-se de direitos e garantias 

individuais, a quase unanimidade da doutrina aceita e defende que, além dos direitos e garantias 

de ordem geral, insertos no art. 5º, e que também podem ser aplicados no âmbito do Direito 

Tributário, devem ser incluídas na sua lista as limitações impostas ao poder tributante positivadas 

na forma de verdadeiros direitos e garantias dos contribuintes.  

 

Fácil notar a vasta gama de princípios constitucionais, seja de natureza geral, seja 

especifica, para o Direito Tributário, erigidos à condição de cláusulas pétreas. Certamente, pode-

se afirmar que tal se dá não só porque são princípios, mas também, e principalmente, pelo fato de 

incorporarem direitos ao patrimônio jurídico dos contribuintes, servindo, em sua totalidade, como 

verdadeiras garantias dos cidadãos em face do poder do Estado.
8
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 Art. 5º. (...) 

§2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios 

por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República do Brasil seja parte. 
8
 Neste sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADI 939-7/DF) ao considerar cláusula pétrea e, 

conseqüentemente, imodificável, a garantia constitucional assegurada ao cidadão no art. 150, III, b, da Constituição 

Federal (princípio da anterioridade tributária), entendendo que, ao visar subtraí-la de sua esfera protetiva, estaria a 

Emenda Constitucional nº3, de 1993, deparando-se com um obstáculo intransponível, contido no art. 60, § 4º, IV da 

Constituição Federal.  

 



 

  

4 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS LIMITADORES DO PODER 

DE TRIBUTAR 

 

4.1 Princípio da legalidade 

 

É certo que não há consenso quanto à ordem de importância entre os princípios 

constitucionais tributários. Pode-se dizer, no entanto, que o princípio da legalidade tem especial 

destaque, pois a proteção constitucional à propriedade, inserta no inciso XXII do art. 5º da 

Constituição Federal, nada valeria se não existisse a garantia de que os tributos, em regra, não 

podem ser fixados ou alterados pelo Poder Executivo, mas somente pelo Legislativo. Observa-se 

daí a relação entre a competência tributária e a competência para legislar: aquela implica, 

necessariamente, nessa. 

 

O princípio do nullum tributum sine lege encabeça a lista dos princípios 

constitucionais tributários e está consubstanciado na própria definição de tributo positivada no 

Código Tributário Nacional.
9
 Resulta da velha tradição do constitucionalismo segundo a qual o 

tributo não pode ser instituído sem a autorização do povo através de seus representantes. 

 

Na verdade, é um enunciado imprescindível mais por garantir justiça e segurança nas 

relações do particular com o Estado, na medida em que impede o arbítrio da Administração 

Pública na escolha do tempo, modo e quantum debeatur dos tributos, do que por ser uma 

expressão do consentimento popular para que o Estado invada seu patrimônio. Traduz-se na 

possibilidade dada ao contribuinte de conhecer e computar seus encargos tributários com base 

exclusivamente na lei. 

 

Esta função restou ainda mais enfraquecida quando da não reinstituição do princípio 

da autorização orçamentária, mais conhecido como princípio da anualidade dos tributos, 
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 Art. 3º. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nesta se possa exprimir, que não 

constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. 



 

  

consagrado na Constituição Federal de 1946. Este princípio exigia a prévia autorização 

orçamentária para que os tributos pudessem ser cobrados em cada exercício. Enquanto vigorou e 

foi respeitado, o princípio da autorização orçamentária desempenhou importante papel de 

equilíbrio entre Poderes Executivo e Legislativo, porque tornou a aplicação das leis fiscais 

dependentes de novo e anual consentimento dos representantes parlamentares, por meio da lei do 

orçamento. 

 

Permeando toda a sistemática do ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da 

legalidade, embora já consignado no inciso II, do art. 5º da Constituição Federal, novamente está 

exposto no inciso I, art. 150 da Carta Magna.
10

 Essa repetição não teve o intuito de apenas 

demonstrar a que estatura o legislador constituinte quis elevar o princípio da legalidade, mas sim 

de revelar certas peculiaridades da aplicação deste princípio na área tributária, imputando-lhe 

maior severidade. 

 

Conforme comentário de Paulsen (2003, p. 164) a respeito: 

 

A legalidade geral está prevista no art. 5º, inciso II, da CF: “II ninguém será obrigado a 

fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;”. A legalidade tributária 

não implica simplesmente afetar a instituição de tributos à legalidade geral. Fosse 

assim, teríamos uma reserva relativa de lei que não seria avessa a incompletudes e 

delegações. A legalidade tributária, estampada no art. 150, I, da CF e interpretada em 

consonância com outros artigos constitucionais que lhe revelam o sentido, como o art. 

153, § 1º, implica a reserva absoluta de lei, de modo que a instituição de tributos se dê 

não apenas com base legal, mas diretamente através de lei, cabendo ao legislador, 

necessariamente, definir todos os elementos necessários à incidência da norma de modo 

a gerar  a obrigação tributária. 

 

De fato, o princípio tem na especificação do direito tributário, tanto quanto na 

congênere penal, particular e primacial destaque. No Direito Penal, vai de encontro às abusivas 

lesões ao direito de liberdade; no Tributário, luta contra expropriações arbitrárias do patrimônio, 

as quais, assim como a restrição da liberdade, só podem ocorrer nos casos restritos e definidos em 
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 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; 

(...) 

 

 



 

  

lei. A legalidade tributária implica, por conseguinte, não a simples predominância da lei, mas sua 

reserva absoluta. 

 

Dessa forma, a interferência do Estado na esfera da propriedade e da liberdade dos 

cidadãos, através do exercício da tributação, é matéria reservada, exclusivamente, às leis prévias 

em sentido formal e material. Enquanto a legalidade formal diz respeito ao ato do Congresso 

disposto em lei escrita, a material revela um plus além do comando abstrato, geral e impessoal, 

conduzindo a uma outra expressão da legalidade dos tributos, que é a tipicidade tributária, 

princípio que, apesar de não estar expresso, não deixa de ser menos importante. 

 

Portanto, além da autorização legislativa, para que o Estado efetue a cobrança de 

determinado tributo, é fundamental que a lei indique, exaustivamente, in abstrato, todos os 

aspectos necessários à identificação do mesmo, a fim de não deixar espaço para a 

discricionariedade do administrador público no momento da sua aplicação. É que, para ser 

possível a concreção do dever tributário só com a ocorrência do fato gerador, há de estar já na 

própria norma legal a completa descrição dos fatos à vista de cuja realização ter-se-á, como 

decorrência necessária, o nascimento da obrigação tributária, no montante apurável segundo os 

critérios de medida postos na lei. 

 

Afirma Machado (2005, p.54): 

 

A rigor, o que a lei deve prever não é apenas a hipótese de incidência, em todos os seus 

aspectos. Deve estabelecer tudo quanto seja necessário à existência da relação 

obrigacional tributária. Deve prever, portanto, a hipótese de incidência e o conseqüente 

mandamento. A descrição do fato temporal e da correspondente prestação, com todos 

os seus elementos essenciais, e ainda a sanção, para o caso de não prestação. 

 

A tipicidade tributária dirigi-se além ao legislador, ao aplicador da lei, ao qual se veda 

a interpretação extensiva e a analogia, incompatíveis com a taxatividade e a determinação dos 

tipos tributários. Pelo fato de não permitir à Administração integrar a lei e, ao juiz, dizer o direito 

ao argumento da obscuridade da lei ou de dificuldades na sua intelecção, costuma-se qualificá-la 

de fechada ou cerrada. Se a lei foi insuficiente na qualificação do tributo, simplesmente será 

inaplicável. 



 

  

Leandro Paulsen, contudo, defende a admissão da utilização de tipos abertos no 

Direito Tributário, através da utilização de conceitos jurídicos indeterminados. Desse modo, 

estariam aptos a adaptarem-se a realidades mutantes, sem que nisso se entreveja qualquer 

delegação legislativa.
11

 

 

Observa Coelho (2005, p. 219) que: 

 

(...) importa notar que a tarefa tipificante, quando acentua o papel da lei, não significa 

que uma só lei tipifica o tributo. A tipicidade do tributo, de suas espécies, dos impostos 

em particular, em face do nosso sistema constitucional, congrega o concurso da 

Constituição, das leis complementares e das leis ordinárias. O perfil típico de um tributo 

é normativo, para atingi-lo é necessário o amálgama de várias leis, inclusive 

isencionais. 

 

Quando a Constituição Federal não dispõe de forma contrária, a criação de um tributo, 

sua modificação e sua revogação se dão por lei ordinária. Isso porque certos impostos federais só 

podem ser instituídos por lei complementar. É o caso do incidente sobre grandes fortunas 

(art.153, VII), dos restituíveis (empréstimos compulsórios) e dos que decorrem da competência 

residual da União, inclusive os afetados (contribuições especiais), a teor dos artigos 148, 154, I e 

195, § 4º. 

 

O princípio vige e vale em todo o território nacional, subordinando os legisladores das 

três ordens de governo da Federação. Nenhum tributo, salvo as exceções expressas, pode ser 

instituído ou alterado (majorado ou minorado) sem lei. 

 

Para uns poucos impostos e para a 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, há exceções restritas à regra da reserva de lei formal, nas 

quais a Constituição se conforma com a mera reserva de lei material. Os impostos de importação, 

de exportação, sobre produtos industrializados e sobre operações de crédito, câmbio e seguros ou 

relativas a títulos e valores imobiliários podem ter suas alíquotas alteradas e, pois, aumentadas, 

                                                 
11
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sem prévia lei, por simples ato do Poder Executivo. Em relação à CIDE, é facultado a este poder 

apenas que sua alíquota seja reduzida e restabelecida.  

 

A permissão constitucional para a livre fixação de alíquotas de determinados tributos 

constitui um importante instrumento de política fiscal. Mas, para que não seja um fator de 

inquietação para os constituintes pela ligeireza das alterações permitidas, a ação do Executivo se 

submete ao cumprimento das condições e limites especificados em lei, que, se não existir, obstará 

esta franquia concedida. Não configuram, portanto, hipóteses de atuação discricionária da 

autoridade administrativa. 

 

Outra exceção admitida ao princípio da legalidade formal, desta vez pela Suprema 

Corte brasileira, é a admissão de medida provisória em matéria fiscal. A partir dos pressupostos 

de relevância e urgência, pode-se compreender o cabimento desse tipo de legislação, estando em 

recesso o Congresso Nacional. Seu uso, no entanto, é isento da verificação, pelo Judiciário, do 

atendimento de tais pressupostos. Não se tem notícia de qualquer dispositivo de medida 

provisória em matéria tributária que tenha sido declarado inválido por ofensa aos pressupostos de 

relevância e urgência. 

 

A disposição contida no § 6º do art. 150 da Constituição Federal
12

 também configura 

limitação imperativa, reforçando o princípio da reserva da lei para operar assuntos conexos à 

tributação. Sua atuação, ao exigir lei específica para a definição de qualquer subsídio ou isenção, 

redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a 

impostos, taxas e contribuições, recai diretamente sobre o legislador, regulador das limitações. 
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 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios: 

(...) 

§ 6º 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, § 2.º, XII, g. 

(...) 
 



 

  

Quando versa sobre estes benefícios, a Constituição reclama mais do que lei; requer 

lei específica, uma lei especialmente editada para tratar somente desses assuntos ou que regule, 

exclusivamente, o próprio tributo.  

 

A razão da limitação visa a dois objetivos principais: evitar que certas isenções ou 

figuras análogas sejam aprovadas juntamente com leis que cuidam dos mais variados assuntos, 

fugindo do risco de preceitos tributários serem aprovados sem que o legislativo lhes dedique 

específica atenção, e que anistias e remissões fiscais injustas sejam utilizadas com intuitos 

eleitoreiros. A extensão da limitação de exonerar, englobando qualquer subsídio, isenção ou 

redução da base de cálculo, também revela a tentativa de impedir a guerra fiscal entre os Estados-

Membros da Federação. 

  

4.2 Princípio da anterioridade 

 

Em geral, o início da eficácia de uma lei coincide com o de sua vigência. Fugindo da 

regra, o princípio da anterioridade exige que a lei que cria ou aumenta um tributo só venha a 

incidir sobre fatos ocorridos no exercício subsecutivo ao da sua entrada em vigor. O importante 

aqui é a lei tributária não ter eficácia imediata; é haver um intervalo entre sua existência e esta, 

entendida como a aptidão da lei pra produzir os efeitos que lhe são próprios. 

 

 Quando a Constituição, ao se referir aos princípios da anterioridade e da 

irretroatividade, menciona a palavra “cobrar” no inciso III do art. 150, deve-se entendê-la no 

sentido de exigir.  A única maneira de conciliá-los é interpretar os marcos temporais apostos nas 

alíneas a, b e c do mesmo artigo como referência à eficácia. Do contrário, esses princípios 

basilares do sistema tributário nacional estariam anulados por um sentido absolutamente 

equivocado, sendo o período de espera apenas para o desencadeamento da cobrança, 

convertendo-se em prazo de pagamento. Assim, a anterioridade requer não apenas lei anterior ao 

exercício em que o tributo será cobrado, mas, sim, lei anterior ao exercício de ocorrência dos 

fatos materiais que integrem a situação fática tributável. 

 



 

  

“A evolução histórica do princípio da anterioridade, originário do anterior princípio da 

autorização orçamentária, somente corrobora a idéia de que, ao ser publicada a lei tributária, 

dissocia-se sua vigência de sua eficácia.”
13

 Apesar de estar intimamente relacionado com a 

legalidade, complementando-a, foi da flexibilização do princípio da anualidade que resultou o 

princípio da anterioridade.  

 

Outrora, havia o princípio expresso da obrigação da receita constar no orçamento 

público aplicado no ano da imposição. O art. 141, § 34, 2ª parte, da Carta Magna de 1946 

consignava que nenhum tributo seria exigido ou aumentado em cada exercício financeiro sem que 

a lei estabelecesse e sem prévia autorização orçamentária, ressalvados a tarifa aduaneira e o 

imposto lançado por motivo de guerra.  

 

A previsão orçamentária era renovável anualmente, tendo um sentido nitidamente 

democrático. Essa determinação, apesar de não mais ser princípio tributário, consta ainda como 

princípio orçamentário, havendo quem defenda, com base no art. 165, §§ 5º, 8º e 9º
14

, da 

Constituição Federal, a subsistência do princípio da anualidade, pela imposição de que todas as 

receitas sejam incluídas no orçamento anual. Sua inobservância, todavia, não mais inibe a 

possibilidade de exigência de um tributo, desde que se obedeça ao princípio da anterioridade. 
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 Art. 165. (...) 

§ 5º - A lei orçamentária anual compreenderá: 

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e 

indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; 

II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital 

social com direito a voto; 

III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração 

direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público. 

(...) 

§ 8º - A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se 

incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, 

ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. 

§ 9º - Cabe à lei complementar: 

I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei 

de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual; 

II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta bem como condições 

para a instituição e funcionamento de fundos. 

 



 

  

Impulsionada pelas súmulas 66 e 67 do STF, esta transformação seguiu etapas nas 

quais, paulatinamente, foi-se extorquindo um eficaz meio de limitação do poder tributário e de 

fiscalização, pelo contribuinte, da aplicação de seu dinheiro.  

 

Nas palavras de Amaro (2004, p. 121): 

 

Na vigência daquele dispositivo foi editada a súmula 66 do Supremo Tribunal Federal, 

que admitia a cobrança do tributo, com base em lei posterior ao orçamento, mas 

anterior ao exercício financeiro: “É legítima a cobrança do tributo que houver sido 

autorizado após o orçamento, mas antes do início do respectivo exercício financeiro”. A 

súmula 67, por sua vez, prescreveu: “É inconstitucional a cobrança de tributo que 

houver sido criado ou aumentado no mesmo exercício financeiro”.  
 

O art. 25 da Emenda Constitucional nº18, de 1965, revogou a anualidade, 

substituindo-a por uma acanhada anterioridade posta como exceção, alcançando apenas os 

impostos sobre o patrimônio e a renda. A Constituição de 1967 reintroduziu a anualidade, em 

lugar da incipiente anterioridade, praticamente usando a mesma redação com que fora 

consagrada. Mas, logo em seguida, a Emenda Constitucional nº1, de 17 de outubro de 1969, a 

suprimiu, substituindo-a definitivamente pela anterioridade, desta vez como regra geral, 

abrangendo todas as espécies tributárias. A Constituição de 1988, infelizmente, seguiu esta linha, 

desperdiçando uma grande oportunidade para ressuscitar, no âmbito da tributação, importante 

princípio. 

 

A Constituição Federal consagra o princípio da anterioridade em duas feições 

diferentes,
15

 que não se excluem, ao contrário, completam-se: a anterioridade comum e a especial 

ou mitigada.  A Emenda Constitucional 42 aumentou a proteção ao contribuinte quando inseriu a 

alínea c ao art.150, III, estabelecendo que, sem prejuízo da anterioridade comum, muitos tributos  
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 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; 

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; 

(...) 

 



 

  

não podem ser cobrados antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei 

que os instituiu ou aumentou. Desse modo, agora, o contribuinte pode se valer da anterioridade, 

da espera nonagesimal e da anterioridade consorciada à espera nonagesimal.  

 

O princípio da anterioridade nonagesimal foi uma conquista do contribuinte em face 

da grande perda de sua segurança com a ausência do preceito da anualidade para a cobrança de 

tributos. Sua previsão assegura um intervalo mínimo para a exigência tributária, impedindo que 

novas espécies de tributos ou a majoração dos já existentes, aprovadas de acordo com a 

anterioridade comum nos últimos meses do ano, atrapalhem seu planejamento. “À vista do 

princípio da anterioridade, sabe-se, ao início de cada exercício, quais as regras que irão vigorar ao 

longo do período, uma vez que, em regra, o contribuinte deve ter ciência, já no início de outubro 

de cada ano, das normas que serão aplicadas no ano seguinte.”
16

 

 

A anterioridade não pode ser abolida, mas sim, aperfeiçoada, sendo admitidas, pois, 

somente as exceções previstas no texto constitucional. A associação entre a legalidade e a 

anterioridade torna evidente que a exceção à rigidez do primeiro resulta também em uma ruptura 

com o segundo. É razoável que, uma vez quebrada a legalidade absoluta em certas espécies 

tributárias, as quais, por atenderem objetivos extrafiscais, demandam rápidas modificações, 

igualmente se abram exceções ao princípio da anterioridade. Portanto, a delegação concedida 

pela Constituição ao Poder Executivo, que flexibiliza o princípio da legalidade aos impostos já 

citados, exclui também o da anterioridade. 

 

Os desvios da regra geral, no entanto, não se esgotam nestes casos. Abrangem a 

redução e o restabelecimento das alíquotas de imposto sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação incidentes sobre combustíveis e lubrificantes, bem como os impostos 

extraordinários de guerra e os empréstimos compulsórios por motivo de guerra ou em razão de 

calamidade pública, nos quais, dada a importância das causas que justificam a incidência, não se 

pode aguardar o exercício subseqüente para aplicar o tributo. Nestas condições, não deixa de ser 
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forte contradição a ausência do empréstimo compulsório criado para atender a investimento 

público urgente e relevante na lista de ressalvas. 

 

A Emenda Constitucional 42 de 2003 reitera o rol de exceções relativo ao art. 150, III, 

b e acrescenta como situação não sujeita ao lapso temporal de que trata a alínea c do mesmo 

dispositivo a fixação de base de cálculo dos impostos previstos nos artigos 155, III e 156, I 

(imposto sobre propriedade de veículos automotores e sobre propriedade predial e territorial 

urbana).  

 

As contribuições, previstas nos artigos constitucionais 149 e 149-A, devem, em regra, 

obediência ao princípio da anterioridade. Excetuam-se as de seguridade social, que, de acordo 

com o art. 195, § 6º, da Constituição Federal
17

, submetem-se apenas à anterioridade de noventa 

dias. 

 

O princípio da anterioridade da lei tributária representa um dos direitos fundamentais 

mais relevantes outorgados ao universo dos contribuintes pela Carta da República, além de 

traduzir, na concreção do seu alcance, uma expressiva limitação ao poder  impositivo do Estado. 

Por tal motivo, não constitui demasia insistir na asserção de que o princípio da anterioridade das 

leis tributárias reflete, em seus aspectos essenciais, uma das expressões fundamentais em que se 

apóiam os direitos básicos proclamados em favor dos contribuintes. 

 

4.3 Princípio da irretroatividade 

 

A norma jurídica, em regra, projeta sua eficácia para o futuro. Como princípio geral, a 

Constituição prevê a irretroatividade relativa da lei na diretriz contida em seu art. 5º, XXXVI.
18
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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". 
18

 Art. 5º. 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: 

(...) 

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; 



 

  

Diz-se relativa porque, obedecidas as restrições, a lei pode reportar-se a fatos pretéritos, se o 

disser expressamente ou se decorrer de sua própria natureza, dando-lhes efeitos jurídicos ou 

modificando-os. É o que se dá com a de anistia ou remissão. 

 

No entanto, apenas o preceito genérico de a lei não prejudicar o direito adquirido, o 

ato jurídico perfeito e a coisa julgada não foi impedimento suficientemente forte para obstar 

certas iniciativas das entidades tributantes pelo segmento dos fatos sociais que, por terem se 

constituído cronologicamente antes da edição legal, ficariam a salvo de novas obrigações. 

 

Assim, a Assembléia Nacional Constituinte fez empenho em consignar outra 

prescrição explícita, dirigida, rigorosamente, para o território das pretensões tributárias. A 

Constituição impõe preceito exposto no art. 150, III, a
19

, no qual se proíbe aos entes federados 

exigir tributos em relação a hipóteses de incidência ocorridas antes da vigência da lei que as 

houver instituído ou aumentado. 

 

Neste sentido, ao assegurar que fatos passados, já consumados no tempo, não serão 

atingidos pela nova incursão do legislador dos tributos, o princípio da irretroatividade, 

juntamente com o da legalidade e o da anterioridade, consolida o princípio da segurança jurídica, 

essência do Estado de Direito, cuja finalidade é garantir estabilidade aos direitos fixados em nível 

constitucional e previsibilidade quanto aos efeitos dos atos normativos. 

 

O princípio da irretroatividade, para alcançar sua finalidade, precisa levar em 

consideração o aspecto material da situação definida em lei como necessária e suficiente ao 

surgimento da obrigação tributária, só lhe sendo aplicável a lei em vigor antes de sua incidência. 

Considerar o elemento temporal da hipótese de incidência, como uma ficção destinada a facilitar 

a aplicação da lei tributária, na medida em que impõe a presunção legal de que o fato gerador 

ocorre em um determinado momento, significa não apenas fazer uma errada aplicação da 

                                                 
(...) 
19

 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: 

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado; 



 

  

Constituição, mas também permitir que o legislador ordinário amesquinhe a garantia 

constitucional do contribuinte, que, a rigor, não seria passível de excepcionalização nem por 

Emenda Constitucional.  

 

Infelizmente, não era o que acontecia em relação aos tributos cujo fato gerador é 

integrado por uma série de fatos postos ao longo de certo período de tempo. Neste caso, a lei 

editada antes da concretização temporal do fato gerador atingia seus aspectos materiais 

anteriormente concluídos, sob o manto do entendimento firmado em vários julgados e 

consolidado na Súmula 584 do STF. 

 

A questão, hoje, parece pacificada na doutrina e na prática legislativa, tendo-se 

sensibilizado, igualmente, a jurisprudência, que mudou seu posicionamento
20

. O respeito ao 

princípio da irretroatividade exige lei anterior ao início do período de ocorrência dos fatos 

singulares que, em seu conjunto, formam o fato gerador do tributo. Ademais, sua interpretação 

sempre deve vir conjugada com o princípio da anterioridade, que nada mais é que uma 

irretroatividade qualificada: enquanto esta impede que a lei nova alcance fatos anteriores à sua 

vigência, naquela, a lei há de preceder o ano em que ocorram os fatos.  A lei que institui ou 

majora tributos tem eficácia diferenciada e, mesmo estando juridicamente vigente, pode não ser 

aplicável
21

, segundo os princípios da anterioridade comum e da anterioridade mínima. Desse 

modo, mesmo que a lei entre em vigor, sua exigência só poderá ser feita a partir de sua eficácia. 

Só uma interpretação literal da Constituição poderia aceitar que bastaria, para respeitar os direitos 

                                                 
20 “Imposto de renda sobre exportações incentivadas, correspondente ao ano-base de 1989. Majoração de alíquota 

para 18%, estabelecida pelo inc. I do art. 1º da Lei nº 7.968/89. Alegação de violação ao art. 150, I, a, da 

Constituição Federal de 1988. (...) Com efeito, a pretensão da ora recorrida, mediante Mandado de Segurança, é a de 

se abster de pagar o Imposto de Renda correspondente ao ano-base de 1989, pela alíquota de 18%, estabelecida no 

inc. I do art. 1º da Lei nº 7.968, de 28/12/89, com a alegação de que a majoração, por ela representada, não poderia 

ser exigida com relação ao próprio exercício em que instituída, sob pena de violação ao art. 150, I, a, da Constituição 

Federal de 1988. O acórdão recorrido manteve o deferimento do Mandado de Segurança. Mas está em desacordo 

com o entendimento desta Corte, firmado em vários julgados e consolidado na Súmula 584, que diz: ‘Ao Imposto de 

Renda calculado sobre os rendimentos do ano-base, aplica-se a lei vigente no exercício financeiro em que deve ser 

apresentada a declaração.’ Reiterou-se essa orientação no julgamento do RE 104.259-RJ (RTJ 115/1336). Tratava-se, 

nesse precedente, como nos da Súmula, de Lei editada no final do ano-base, que atingiu a renda apurada durante todo 

o ano, já que o fato gerador somente se completa e se caracteriza, ao final do respectivo período, ou seja, a 31 de 

dezembro. Estava, por conseguinte, em vigor, antes do exercício financeiro, que se inicia a 1º de janeiro do ano 

subseqüente, o da declaração.” (RE 194.612, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 08/05/98) 
21

 Apesar de sua conexão, os tributos excepcionados da regra da anterioridade não deixam de submeter-se ao       

princípio da irretroatividade.  

 



 

  

dos contribuintes, que o momento da arrecadação do tributo criado ou aumentado fosse deslocado 

para o exercício seguinte, podendo ser atingidos os fatos ocorridos no próprio exercício de edição 

da lei.  

 

Para que a segurança jurídica seja preservada, é indispensável que se tenha em conta, 

ao interpretar o princípio da irretroatividade das leis, todos os fatos integrantes do conjunto em 

que se encarta aquele ato final necessário à concretização da hipótese de incidência tributária. 

Este dispositivo é dirigido não só ao aplicador da lei, mas ao próprio legislador, a quem fica 

vedado ditar regra para tributar fato passado ou majorar o tributo que, segundo a lei da época, 

gravou esse fato. 

 

"O princípio da irretroatividade somente condiciona a atividade jurídica do estado nas 

hipóteses expressamente previstas pela Constituição, em ordem a inibir a ação do 

poder  público eventualmente configuradora de restrição gravosa (a) ao status libertatis 

da pessoa (CF, art. 5º, XL), (b) ao status subjectionais do contribuinte em matéria 

tributária (CF, art. 150, III, a) e (c) a segurança jurídica no domínio das relações sociais 

(CF, art. 5º, XXXVI). Na medida em que a retroprojeção normativa da lei não gere e 

nem produza os gravames referidos, nada impede que o Estado edite e prescreva atos 

normativos com efeito retroativo. As leis, em face do caráter prospectivo de que se 

revestem, devem, ordinariamente, dispor para o futuro. O sistema jurídico-

constitucional brasileiro, contudo, não assentou, como postulado absoluto, 

incondicional e inderrogável, o princípio da irretroatividade." (ADI 605-MC, Rel. Min. 

Celso de Mello, DJ 05/03/93) 

 

Portanto, a lei não está proibida de interpretar e de reduzir ou dispensar o pagamento 

de tributo em relação a fatos do passado, subtraindo-os dos efeitos oriundos da lei vigente à 

época, desde que o faça de maneira expressa. A cautela que se há de tomar, nestas hipóteses, diz 

respeito ao princípio constitucional da igualdade, a que também deve obediência o legislador. 

 

 4.4 Princípio da isonomia  

 

Como ocorre com os princípios da legalidade e da irretroatividade, o princípio 

constitucional da isonomia tributária
22

 é particularização do princípio fundamental da 
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 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios: 

(...) 



 

  

igualdade.
23

 O art.150, II da Constituição da República o consagrou, impedindo a diferença de 

tratamento entre contribuintes em situação equivalente, vedando qualquer distinção em razão do 

trabalho, cargo ou função exercidos. 

 

A inclusão do art. 150, II da Constituição da República teve o objetivo específico de 

fazer com que os militares, magistrados e parlamentares passassem a pagar imposto de renda 

sobre a totalidade da respectiva remuneração. É exatamente essa a sua finalidade: evitar 

perseguições e favoritismos. 

 

  A definição detalhista, até mesmo pleonástica, que a Carta Magna reservou ao 

princípio da igualdade não eliminou a dificuldade de sua concreção prática. Isso porque, para se 

colocar em prática a clássica lição de Aristóteles de que ela consiste em tratar igualmente os 

iguais e desigualmente os desiguais, é necessário definir um critério para identificá-los, o qual, 

por sua vez, é sujeito a variações histórico-culturais. 

 

Apesar de o enfoque mais corrente do princípio da igualdade ser a proibição de 

distinguir, sua aplicação no âmbito do Direito Tributário demanda exatamente o oposto.  

“Interessa, pois, muitas vezes, saber em que casos o princípio da igualdade prescreve uma 

atuação positiva do legislador, sendo-lhe vedado deixar de considerar as disparidades advindas 

dos fatos (a que se ligam necessariamente as pessoas) para conferir-lhes diferenciação de 

tratamento.”
24

 

 

                                                 
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 

jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; 

(...) 
23

 Art. 5º. 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: 

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição; 

(..) 

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

(..) 

III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 
24

 DERZI, 1982 apud SACHA, 2005, p. 271. 



 

  

Em matéria fiscal, portanto, não é só necessário distinguir, é essencial. Deve o 

legislador considerar as diferenças advindas dos fatos sob o risco de o princípio da isonomia 

tributária não lhe ter significado especial. 

 

O princípio da igualdade não deve ser entendido como um dever endereçado somente 

ao legislador de conceder o mesmo tratamento àqueles que se encontrem na mesma situação, mas 

também dirigido ao aplicador da lei, significando que este não pode diferenciar as pessoas para 

efeito de ora submetê-las, ora não, ao mandamento legal. 

 

Nessa árdua tarefa de fazer prevalecer direito de tamanha importância do contribuinte, 

já que elementos léxicos de cunho subjetivo abrem portas para exageros fiscais e sonegações, é 

imprescindível citar o princípio da capacidade contributiva
25

 como o critério para facilitar sua 

aplicação. É da sua juridicidade que resulta o lado positivo do princípio da igualdade. 

 

A capacidade econômica do contribuinte é entendida como princípio que deve orientar 

o exercício da tributação independente de expressa disposição na Constituição ou na legislação 

tributária. Significa que o Estado deve exigir que as pessoas contribuam para o custeio das 

despesas públicas na medida de sua capacidade para contribuir. Como decorrência lógica, nada 

deve ser exigido de quem só possui o indispensável para sua sobrevivência e nem pode a 

tributação implicar em confisco da propriedade particular.  

 

Ao lado da capacidade contributiva, também razões extrafiscais e administrativas 

autorizam a diferenciação tributária, desde que efetivamente presentes e amparadas 

constitucionalmente. Nestas situações, o legislador está autorizado a tratar desigualmente os 

iguais, sem ofensa ao princípio, porque ou é instrumento de políticas econômicas, sociais e 

culturais ou limita direito, interesse ou liberdade em benefício do bem comum. 

 

                                                 
25

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 atividades 

econômicas do contribuinte. 



 

  

Como bem resume Amaro (2004, p.135): 

 

A questão da isonomia, em síntese, não se resolve apenas com a afirmação de que, 

posta a norma legal, como comando abstrato e hipotético, todas as situações concretas 

correspondentes à hipótese legal devem ser submetidas à lei, e as situações 

excepcionadas pela lei devem ser excluídas. Há de examinar-se se o legislador 

discriminou onde isso lhe era vedado, ou se diferenciou apenas dentro da margem em 

que podia legitimamente diferenciar, ou, finalmente, se deixou de dessemelhar onde lhe 

era obrigatório fazê-lo. Em qualquer das hipóteses, a isonomia terá sido ferida, além de, 

possivelmente, ter-se agredido a capacidade contributiva. 

 

Apesar do princípio do tratamento isonômico ser abrangente, alcançando todos os 

tributos, é expresso na Constituição a aplicação do princípio da capacidade contributiva 

estritamente aos impostos. Contudo, segundo Conti (1996, apud PAULSEN, 2003, p.75), 

 

(...) o princípio da capacidade contributiva é aplicável a todas as espécies tributárias. No 

tocante aos impostos,o princípio é aplicável em toda a sua extensão e efetividade. Já no 

caso dos tributos vinculados, é aplicável restritamente, devendo ser respeitados apenas 

os limites que lhe dão os contornos inferior e superior, vedando a tributação no mínimo 

vital e imposição tributária que tenha efeitos confiscatórios.  

 

Trata-se, portanto, de uma igualdade jurídica. O tributo é um dever cujo peso deve 

importar em igual sacrifício para todos os cidadãos. O justo é distribuir de forma proporcional o 

ônus de prover as necessidades da coletividade, cabendo ao poder jurisdicional zelar que as 

imunidades, isenções, reduções e exonerações em geral cumpram o seu papel na sociedade. 

 

4.5 Princípio da vedação de tributo confiscatório 

 

Confiscar é tomar para o Fisco, desapossar alguém de seus bens em proveito do 

Estado. É óbvio que os tributos excepcionam o princípio constitucional que protege a propriedade 

privada, mas, observados os limites autorizados pela Constituição, a transferência de riqueza do 

contribuinte para o Estado é legítima e não confiscatória. Portanto, não se quer com a vedação do 

confisco outorgar à propriedade uma proteção absoluta. O objetivo do art. 150, IV é vedar a 

forma velada, indireta, de confisco, que pode ocorrer por tributação excessiva. 

 



 

  

Entende-se como confiscatório o tributo que consome grande parte da propriedade ou 

inviabiliza o exercício de atividade lícita. É evidente que tributo algum deve levar à indigência o 

sujeito passivo, expropriando-lhe a força para solver suas obrigações. O constitucionalismo 

moderno, ao contrário, prestigia e garante a propriedade, quando cumpre sua função social. Seria 

ilógico, pois o Estado precisa preservar e aumentar as suas fontes de receita tributária. Quanto 

maior a economia de uma nação, melhor para as finanças públicas. 

 

No entanto, para este princípio, não importa a finalidade, mas o efeito da tributação no 

plano dos fatos. A dificuldade é encontrar padrões suportáveis de tributação para que os objetivos 

expressos na Constituição não sejam feridos. 

 

É certo que qualquer tributo é passível de majoração, mas o aumento das exações 

tributárias deve observar padrões de razoabilidade e ser estabelecido em bases moderadas. Não 

assiste ao contribuinte o direito de obstá-la, mas, sim, de, quando transgredidas as limitações ao 

poder de tributar, contestar, judicialmente, a tributação que tenha sentido discriminatório ou que 

revele caráter confiscatório.  

 

O conceito de confisco é bem claro. O problema está na fixação do limite a partir do 

qual a regra do art. 150, IV
26

 incide. Como a técnica sobre as linhas demarcatórias do confisco, 

em matéria de tributo, não foi desenvolvida de modo satisfatório, sua definição concreta há de se 

pautar pela razoabilidade. Conclui-se que o princípio atua em conjunto com o da capacidade 

contributiva, que também visa a preservar a capacidade econômica do indivíduo.  

 

O tributo assume feição de confisco quando, não havendo sido respeitada a 

capacidade contributiva do contribuinte, ocorre tributação desmedida. A proibição constitucional 

do confisco em matéria tributária nada mais representa senão a interdição, pela Carta Política, de 

qualquer pretensão governamental que possa conduzir, no campo da fiscalidade, à injusta 
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 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios: 

(...) 

IV - utilizar tributo com efeito de confisco; 
(...) 

 



 

  

apropriação estatal, no todo ou em parte, do patrimônio ou dos rendimentos dos contribuintes, 

comprometendo-lhes, pela insuportabilidade da carga tributária, o exercício do direito a uma 

existência digna. 

 

O caráter confiscatório do tributo será declarado pelo Poder Judiciário, que tem a 

atribuição de analisar a aplicação da norma constitucional sobre o caso concreto e evitar a 

intenção predatória no exercício do poder de tributar. A identificação do efeito confiscatório deve 

ser feita em função da totalidade da carga tributária, mediante verificação da capacidade de que 

dispõe o contribuinte, considerado o montante de sua riqueza para suportar e sofrer a incidência 

de todos os tributos que deverá pagar, dentro de determinado período, à mesma pessoa política 

que os houver instituído. Resulta configurado o caráter confiscatório de determinado tributo 

sempre que o efeito cumulativo, resultante das múltiplas incidências tributárias estabelecidas pela 

mesma entidade estatal, afetar, substancialmente, de maneira irrazoável, o patrimônio e/ou os 

rendimentos do contribuinte. 

 

Sua maior contribuição para o Sistema Tributário Nacional é advertir ao legislador no 

sentindo de que existe limite para a carga tributária, demonstrando um rumo para ser seguido na 

tributação do Brasil. O  Poder  Público, especialmente em sede de tributação, não pode agir 

imoderadamente, pois a atividade estatal acha-se essencialmente condicionada pelo princípio da 

razoabilidade. 

 

4.6 Princípio da liberdade de tráfego 

 

Os titulares da competência tributária não podem estabelecer limitações ao tráfego de 

pessoas ou mercadorias, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais.
27

 Isso não 
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 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; 

(...) 
 



 

  

significa que todas as operações destes tipos devam ser imunes a qualquer tributação. Pelo 

contrário, o que dificulta a aplicação deste preceito é exatamente a quantidade considerável de 

tributos que recaem sobre circulação de mercadorias e serviços em Municípios e Estados. O que 

não pode haver é o agravamento do ônus pelo fato de ser interestadual ou intermunicipal a 

operação. 

 

É uma enunciação valorosa, enquanto resguarda a liberdade de locomoção e a unidade 

da Federação, evitando que Estados e Municípios façam uso de suas competências na busca de 

privilégios para suas jurisdições. Ao impossibilitar a imposição de barreiras fiscais dentro da 

Federação, constitui-se mais uma limitação ao poder de tributar garantindo o contribuinte. 

 

O preceito abre exceção, em sua parte final, para a cobrança de pedágio, o qual, 

mesmo onerando e, nessa medida, limitando o tráfego, é lícito quando imposto em razão da 

utilização de vias conservadas pelo Poder Público. Mas tem de ser igual para todos os passantes, 

por classes, jamais pela origem, destino ou naturalidade.  

 

Há controvérsias sobre a natureza jurídica do pedágio. Enquanto Luciano Amaro e 

Leandro Paulsen o consideram como tributo, Sacha Calmon Navarro Coêlho o exclui de todas as 

suas espécies. Independentemente, é importante que seja sujeito a limitações, posto, uma vez 

excessivo, pode, efetivamente, implicar limitação ao tráfego de pessoas, cerceando a liberdade de 

ir e vir dos indivíduos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A tributação é o principal instrumento de que se tem valido o Estado para alcançar 

seus fins sociais. No Brasil, aliado à alta carga tributária, há o desperdício de dinheiro nos gastos 

do Estado, que termina por não investir em serviços públicos dos quais a maioria da população 

carece. 

 

As pessoas sujeitas ao poder de tributar do Estado não podem consentir suas 

imposições sem questioná-las. Não bastasse serem obrigadas a aceitar que boa parte de seus 

rendimentos escoa pelo ralo, devem repudiar que a ganância de um Estado preguiçoso e sua 

incompetência para resolver definitivamente nossos problemas sociais sejam motivos de uma 

crescente tributação. 

 

As limitações ao poder de tributar, que não são poucas, não estão estampadas na 

Constituição somente para decorá-la ou para mostrar aos estrangeiros como somos um país 

democrático, preocupado com a justiça e o bem-estar de seu povo. Ao contrário, têm esse status 

para cumprir, mais eficazmente, seu papel como escudo contra o poder coativo do Estado, que 

nunca sacia sua fome de arrecadação. Não se deve esquecer que a relação tributária é, antes de 

tudo, uma relação jurídica e, como tal, equilibrada. Estes princípios e vedações são os pesos que 

munem os contribuintes de instrumentos para enfrentar o Estado de igual para igual. 

 

Na verdade, são muito mais que isso: traduzem expansões das garantias dos direitos 

fundamentais dos contribuintes, constituindo-se em cláusulas constitucionais pétreas, 

insuprimíveis. Através destes princípios, irradia-se segurança jurídica, inerente a qualquer Estado 

de Direito, disponibilizando ao contribuinte objetividade nas relações jurídicas e previsibilidade 

na ação do Estado. 

 

A segurança se afirma contra o Estado e dele depende, principalmente da proteção do 

Judiciário. Para que, na prática, ambas as partes, Fisco e contribuinte, fiquem satisfeitas, é 

necessário que o Poder Judiciário assuma sua função de guardião da lei, defendendo a sociedade 



 

  

dos excessos dos outros poderes. A existência, na Constituição de 1988, de numerosas regras 

sobre tributação e de variados princípios constitucionais de conteúdo aberto, confere ao poder 

jurisdicional da constitucionalidade das leis tributárias, seja o difuso ou o concentrado, grande 

interesse teórico e prático. Indubitavelmente, destaca-se nessa função o Supremo Tribunal 

Federal. Não seria exagero afirmar que todo o Direito Tributário é controlável por ele. Nenhuma 

corte tem, em todo o país, tamanho rol de princípios para moldar o poder de tributar e proteger os 

direitos e garantias do contribuinte. 

 

 Resta à sociedade fiscalizá-lo, impedindo que interesses minoritários controlem as 

brilhantes mentes de nossos juristas, interpretando nossos direitos de maneira distorcida, em 

direção ao lado oposto do interesse público. O poder de tributar, sob perspectiva de um Estado 

Democrático de Direito, deve ser concebido de maneira que, respeitando os direitos e garantias 

fundamentais dos seus cidadãos, propicie a justiça social e alcance o objetivo constitucional de 

uma vida digna para todos. 

 

Os princípios constitucionais, expostos neste trabalho, propiciam todas as condições 

para o desfrute de grande segurança jurídica. Os fracos, os pobres, os destituídos e os 

desamparados só têm como arma de defesa o Direito: resta aplicá-lo. Aqui, mais do que em 

qualquer outro setor da vida coletiva, impõe-se a estrutura de freios e contrapesos implícita no 

sistema da divisão de Poderes e funções do Estado em favor de uma eficaz proteção ao cidadão 

contribuinte. 
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