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SUMÁRIO: 1. Utilidade e importância do estudo da teoria geral das normas tributárias – 2. O que é uma 
teoria geral das normas tributárias – 3. Dificuldades da classificação de normas jurídicas – 4. Competência 
normativa e legalidade tributária: como a legalidade se realiza? – 5. Distinções entre veículo normativo, texto 
normativo, dispositivo normativo, diploma normativo e norma jurídica – 6. Aplicações práticas (três) do 
conhecimento sobre teoria geral das normas; 6.1. Observar o cumprimento da legalidade – vício formal 
invalida o tributo; 6.2. Compreender as relações horizontais e verticais na pirâmide normativa; 6.3. Aplicar 
com precisão as normas aos fatos e ver se são válidas materialmente – 7. Estudo das normas jurídicas em 
geral – 8. As normas jurídicas tributárias e sua composição na pirâmide normativa; 8.1. Normas tributárias 
abstratas e gerais; 8.1.1. Normas de estrutura; a) Normas de estrutura constitucionais; b) Normas de 
estrutura infraconstitucionais; 8.1.2. Normas de comportamento; a) A estrutura básica ou modelo das normas 
de comportamento; b) A regra-matriz de incidência tributária; c) Outros modelos teóricos para descrição da 
norma de incidência do tributo; 8.1.3. Normas de regulamentação; a) Introdução; b) As normas 
regulamentares e a Constituição Federal; c) O CTN e as normas regulamentares; d) Conteúdo das normas 
regulamentares e sua classificação hierárquica; 8.2. Normas tributárias concretas e individuais; a) 
Identificação e espécies; b) A repetição de normas concretas e individuais pode formar um costume 
administrativo tributário (art. 100, III, do CTN): costume como uma norma abstrata e geral derivada – 9. 
Quadro-resumo da pirâmide normativa do direito tributário – Bibliografia. 

1. Utilidade e importância do estudo da teoria geral das normas2 tributárias

O tributo, como uma prestação pecuniária compulsória exigida pelo Estado ou quem lhe 
faça as vezes, representa uma limitação direta a dois direitos fundamentais dos cidadãos: a 
propriedade e a liberdade. Disso resulta que a instituição de um tributo, sua apuração, cobrança e 
as demais providências relacionadas (v.g.:3fiscalização) devem estar cercadas por limites.  

O princípio constitucional da legalidade geral representa um desses limites, estando 
intimamente relacionado à matéria tributária. Confira-se o texto de nossa Constituição, ipsis litteris: 
“Art. 5º (...) II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 
lei;”. A legalidade exige uma série de providências por parte do Poder Público, que, uma vez 
atendidas, autorizam esse poder a sujeitar as pessoas aos seus mandamentos, inclusive em 
matéria tributária.  

1 Texto de autoria do Professor. Material com direito autoral protegido, sob as penas da lei (proibidos o uso comercial, e a 
reprodução, cópia e publicação sem autorização). Autorizada a citação de partes do texto, desde que seja indicada a 
fonte (Lei nº 9.610/1998): PETRY, Rodrigo Caramori. Teoria geral das normas tributárias. Texto-aula 04. In Blog 
Jurídico do Professor Rodrigo Caramori Petry, Curitiba, 27/09/2020. Disponível em: 
<https://www.rodrigopetry.com.br/ensino-do-direito-tributario>. Acesso em: [inserir a data]. 

2 É sempre interessante repensar o conceito de norma jurídica. Ainda que não haja consenso doutrinário sobre sua 
definição, para o presente estudo tenha-se em mente norma jurídica como orientação institucionalizada para a conduta 
humana. A norma é jurídica porque é “institucionalizada”, no sentido de que é aceita pela sociedade como apta para 
essa função de ordenar ou orientar condutas (caráter coercitivo psicológico), seguindo-se uma consequência para seu 
descumprimento (sanção, nulidade, etc.), o que pode incluir meios de coação. (veja-se também: FERRAZ JÚNIOR, 
Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 
98-115).

3 “Verbi gratia” (v.g.) ou “exempli gratia” (e.g) significa “por exemplo” (p. ex.) em latim (língua antiga romana). 

https://www.rodrigopetry.com.br/ensino-do-direito-tributario
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Para o caso específico das normas tributárias que fixam a instituição ou majoração de 
tributos, a Constituição Federal vai mais além, para exigir a legalidade estrita (art. 150, I)4, por meio 
da qual todos os elementos normativos necessários para determinar a incidência do tributo (sua 
hipótese de incidência, sujeito ativo5, sujeito passivo, e critérios de quantificação do tributo a ser 
pago (base de cálculo, alíquota, etc.)), devem estar estabelecidos/prescritos em lei, não bastando 
que a instituição do tributo seja apenas autorizada por lei (deixando à autoridade fiscal a função de 
fixar os elementos da incidência tributária). 

Para compreender bem as exigências da legalidade (instrumento de proteção dos direitos 
fundamentais do cidadão-contribuinte), tanto em sua feição de legalidade geral (art. 5º, II) quanto 
na feição estritamente tributária (art. 150, I), é importante visualizar como é construído o sistema 
normativo do direito tributário. É preciso entender quais são as normas jurídicas tributárias e como 
são veiculadas por meio de fontes formais, institucionalizadas.  

Somente entendendo o que são normas tributárias e como estão escalonadas é que o 
estudioso poderá compreender como se aplicam as exigências da legalidade tributária. Ou seja, o 
que deve estar previsto em lei? Quais são os limites de atuação do legislador (Legislativo), do 
administrador público (Executivo) e do julgador (Judiciário) em matéria tributária? Como controlar a 
atividade tributária? É importante, assim, compreender como funciona a dinâmica da tributação, 
quais são as diferentes normas envolvidas para regrar essa atividade.  

No sistema jurídico brasileiro isso é fundamental, já que o tributo deve ser autorizado pelo 
povo (República), por meio de seus representantes eleitos para exercer o poder legislativo. E 
existem interfaces importantes entre as funções do Legislativo, do Executivo e do Judiciário, 
compreendidas por meio de uma visão sistematizada da pirâmide normativa do direito tributário. 

 

2. O que é uma teoria geral das normas tributárias 

Ao estudarmos teoria geral das normas tributárias estaremos abordando as diversas 
espécies de normas que regulam a tributação, porém, apenas de maneira geral, estudando a 
estrutura básica das normas. Assim, ao estudarmos as normas de incidência tributária, por 
exemplo, não vamos investigar as características de um determinado tributo (ex.: imposto sobre a 
renda), e sim as características comuns a todos os tributos, ou seja, o modelo de suas normas de 
incidência tributária.  

Isso é teoria geral das normas tributárias: identificam-se quais são as normas que regulam a 
atividade tributária; classificam-se as normas conforme determinados critérios fornecidos pelo 
próprio ordenamento jurídico; e são discriminadas as características comuns a cada uma das 
espécies de norma, sua estrutura básica, sem particularizações. É um estudo preparatório para o 
tema “fontes do direito tributário”. 

 

                                                           
4 “Art. 150. (...) é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I – exigir ou aumentar tributo sem lei 

que o estabeleça;”. 
5 O tema será objeto de estudo posteriormente, mas já é o caso de adiantarmos o seguinte: só se exige que o sujeito 

ativo de um tributo seja previsto expressamente na lei tributária quando não coincidir com a pessoa política territorial 
competente para editar a lei (ex.: União federal edita por lei um tributo de sua competência legislativa, mas pretende 
fixar/delegar a sujeição ativa para uma autarquia federal, ou para ente privado que cumpra funções públicas). 
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3. Dificuldades da classificação de normas jurídicas 

Vamos apresentar classificações, tanto das normas tributárias quanto de seus veículos, 
para compreender a estrutura do direito tributário no Brasil. Porém, outras ordens de classificação 
das normas e dos atos normativos tributários podem ser realizadas, e não temos a pretensão de 
esgotar possibilidades classificatórias nem identificar absolutamente todas as espécies normativas 
possíveis. Aliás, seria uma tarefa ingrata, ainda que diante de um esforço taxonômico6 hercúleo, já 
que estamos diante de um universo muito grande e complexo de elementos (normas e seus 
veículos), refratários a qualquer proposta classificatória exata ou unívoca. 
 

4. Competência normativa e legalidade tributária: como a legalidade se realiza? 

No sistema jurídico adotado pelo Brasil, um país cuja estrutura de governo é republicana, as 
normas (inclusive as tributárias) são introduzidas no ordenamento por meio de atos/veículos 
normativos próprios, também chamados de “instrumentos introdutórios de normas” ou “fontes 
formais” (ex.: lei ordinária), e são materializadas em textos escritos. Os veículos normativos são 
elaborados por certos órgãos aos quais é atribuída competência normativa (ex.: Congresso 
Nacional), competência essa que em regra é exercida com obediência a um rito procedimental 
específico para cada veículo.7  

Ou seja, o ordenamento jurídico brasileiro determina (inclusive em matéria tributária): quais 
entidades e órgãos possuem competência normativa (atribuição de fazer normas), como esses 
órgãos normativos se estruturam e quais as competências de cada órgão. E ao atribuir 
competências normativas tributárias, o ordenamento determina:  

i) quais são as espécies de normas jurídicas tributárias (necessárias para regrar a realidade, 
dando operacionalidade ao ordenamento tributário);  

ii) quais são os veículos normativos próprios para cada tipo de norma tributária (o que inclui 
saber qual é o órgão competente para edição de cada veículo normativo e qual é o 
processo exigido para edição de cada veículo normativo). 

Os veículos normativos de caráter legislativo se destacam porque são elencados pela 
Constituição como os mais apropriados para inovar a ordem jurídica inauguralmente. Além deles, 
também existem em nosso sistema atos normativos administrativos e atos normativos judiciais, 
alguns deles indicados expressamente pela Constituição de 1988, enquanto outros são indicados 
pela legislação infraconstitucional, que assim regula a produção dos veículos que lhe são 
subordinados (ou seja, os veículos infralegais).  

Em se tratando de normas jurídicas que devam ser veiculadas diretamente por leis (em 
sentido amplo), atribuímos denominações específicas aos elementos de operacionalização do 
princípio da legalidade: os veículos normativos, nesses casos, são chamados de “veículos 

                                                           
6 Relativo à atividade de taxonomia: “Taxonomia. 1 ciência ou técnica de classificação...” (TAXONOMIA. In: HOUAISS, 

Antonio; VILLAR, Mauro de Salles; FRANCO, Francisco Manoel de Mello. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. 
1ª ed., Rio de Janeiro: Objetiva, 2009, p. 1820). 

7 Podem existir alguns atos normativos, de cunho administrativo, que não dependem de uma sucessão de atos 
encadeados para sua composição, como é o caso daqueles próprios para a normatização de situações muito 
específicas (v.g. ordens de serviço), tudo a depender da legislação que der fundamento ao ato administrativo, já que é 
ela que estabelecerá os requisitos de formação/edição do ato.  
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legislativos”; os órgãos competentes para sua edição são os “órgãos legiferantes” e o rito próprio 
para elaboração desses veículos é o “processo legislativo”, que inclusive possui status 
constitucional (vide art. 59 e seguintes da Constituição).  

Os textos legais (textos de atos com força de lei), após aprovação mediante o processo 
legislativo, são promulgados em regra pelo Chefe do Executivo/Presidente (v.g. lei ordinária)8 ou 
pelo mesmo órgão que os elaborou (v.g. Resolução do Senado), e passam a valer quando de sua 
publicação na imprensa oficial ou após um prazo de vacatio legis. Especialmente no caso da 
instituição ou majoração de tributo, poderá ser exigido o decurso de um prazo especial contado da 
publicação para que o texto possa produzir efeitos. Esse prazo é previsto pela Constituição, e é 
chamado de prazo de anterioridade, como expressão do princípio da anterioridade da lei tributária.9  

Toda essa seqüência de exigências e etapas para a edição de normas legais serve para 
legitimá-las, ou seja, para traduzir nas normas a vontade do povo, o que é uma exigência do 
sobreprincípio republicano.10 Isso é a realização da legalidade tributária. 

 

5. Distinções entre veículo normativo, texto normativo, dispositivo normativo, diploma 
normativo e norma jurídica 

Para compreender a teoria geral das normas tributárias é importante antes notar as 
diferenças entre veículo, texto, dispositivo, diploma e norma, que são utilizados no ordenamento. 

i) veículos normativos, ou instrumentos introdutórios de normas ou fontes formais do direito 
(todas expressões sinônimas) são os modos de expressão do direito, meios pelos quais 
as normas jurídicas são introduzidas no ordenamento para gerar os efeitos que lhes são 
próprios, e os mais relevantes estão discriminados na Constituição Federal;  

ii) texto normativo é o direito positivo materializado/visualizável, por meio de símbolos de 
linguagem grafados em um papel ou outro substrato ou base comunicativa11 ;  

iii) dispositivo normativo é cada divisão textual básica, subdivisível em espécies para melhor 
transmissão da mensagem normativa, em ordem do geral para o mais específico ou 
detalhado (artigo, parágrafo, inciso, alínea e item)12; 

                                                           
8 Caso o projeto de lei ordinária em questão seja vetado pelo Presidente, tal veto venha a ser derrubado por votação do 

Congresso, e ao final o Presidente ainda assim não promulgue a lei, será ela promulgada pelo Presidente do Senado 
Federal (§7º do art. 66 da CF). 

9 Sobre as regras de anterioridade (ou formas do “princípio da anterioridade da lei tributária”, vejam-se: PETRY, Rodrigo 
Caramori. O princípio da anterioridade da lei tributária: teoria geral e análise de casos. Revista Dialética de Direito 
Tributário n.º 170, São Paulo: Dialética, nov/2009, p. 75-92; PETRY, Rodrigo Caramori. A anterioridade tributária 
nonagesimal: análise de sua aplicação prática para as contribuições e outros tributos (arts. 195, 6º e 150, III, “b” e “c” da 
CF/1988). Revista de Estudos Tributários nº 80, Porto Alegre: IOB e IET, p. 62-83, 2011.  

10 Como esclarece Roque Antonio Carrazza: “República é o tipo de governo, fundado na igualdade formal das pessoas, 
em que os detentores do poder político exercem-no em caráter eletivo, representativo (de regra), transitório e com 
responsabilidade.” (CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 24ª edição, São Paulo: 
Malheiros, 2008, p. 58). Observe-se que na República brasileira a representação popular é a regra, embora a própria 
Constituição Federal admita que o povo se “autogoverne” nas excepcionais hipóteses de plebiscito, de referendo e de 
iniciativa popular, por meio dos quais o conteúdo de atos administrativos ou de atos legislativos (normas jurídicas) pode 
ser diretamente aprovado ou determinado pela população, nos termos regulados pela Lei n.º 9.709/1998. 

11 Atualmente podem ser consultados os textos legais diretamente de páginas do governo disponibilizadas virtualmente 
na internet. A legislação da União pode ser consultada, p. ex., em www.planalto.gov.br. 
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iv) diploma normativo é o veículo já introduzido, individualizado, contendo um conjunto já 
determinado de veículo-texto-dispositivos (assim, por exemplo, a Lei Complementar nº 
95/1998 é um diploma legal)13; 

v) norma jurídica é a significação obtida pela leitura e interpretação do texto escrito, que por 
sua vez foi trazido ao mundo jurídico por meio de um veículo.14 

Esses elementos podem ser organizados em um quadro explicativo, como segue abaixo: 

                             Elementos para a expressão do sistema normativo 

Nome do elemento Descrição do elemento Espécies 

1 • Veículos normativos 
• Instrumentos 

introdutórios de normas 
• Fontes formais do 

direito 
   (todos sinônimos) 

São modos de expressão do direito, meios pelos quais as 
normas jurídicas são introduzidas no ordenamento para 
gerar os efeitos que lhes são próprios, e os mais relevantes 
estão discriminados na Constituição Federal, com requisitos 
próprios e exigentes conforme seu conteúdo (normas). 

Constituição 

Emenda 

Lei complementar 

Lei ordinária  

Decreto, etc. 

2 Texto normativo É o direito positivo materializado/visualizável, por meio de 
símbolos de linguagem grafados em um papel ou outro 
substrato ou base comunicativa 

Impresso 

Digital 

3 
 
 

Dispositivo normativo É cada divisão textual básica, subdivisível em espécies para 
melhor transmissão da mensagem normativa, em ordem do 
geral (artigo) para o mais específico ou detalhado (item).  
Observe-se que os artigos podem ser reunidos em grupos, 
também com subdivisões, da maior para a menor: i) parte, ii) 
livro; iii) título; iv) capítulo; v) seção; vi) subseção. 

Artigo 

Parágrafo 

Inciso 

Alínea 

Item 

4 Diploma normativo É veículo já introduzido, individualizado, contendo um 
conjunto já determinado de veículo-texto-dispositivos. Por 
exemplo, a Lei Complementar nº 95/1998 é diploma legal. 

Legal 

Infralegal 

5 Norma jurídica É a significação obtida pela leitura e interpretação do texto 
escrito, que por sua vez foi trazido ao mundo jurídico por 
meio de um veículo. 

Diversas 
classificações 
(serão estudadas) 

 

6. Aplicações práticas (três) do conhecimento sobre teoria geral das normas 

6.1. Observar o cumprimento da legalidade – vício formal invalida o tributo 

Estudamos as normas para compreender as relações entre elas e seus veículos próprios, 
observando o cumprimento da legalidade. Já afirmamos: os veículos normativos legais, os órgãos 
legiferantes e o processo legislativo são os meios diretos de realização da legalidade, inclusive em 
matéria tributária.  

                                                                                                                                                                                                   
12 A definição das espécies de dispositivo está na LC nº 95/1998, que trata da redação das leis em geral, efetivando 

assim o previsto no art. 59, § único, da CF. Observe-se que as divisões textuais básicas podem ser reunidas em 
grupos, também com subdivisões: parte (é a maior divisão), livro, título, capítulo, seção e subseção (menor divisão). 

13 A palavra “diploma” transmite a ideia de um documento certificando a aprovação do texto pelo processo legislativo. O 
texto final de um projeto de lei, depois de aprovado, passa a ter um certificado: é “diplomado”. 

14 Demonstrando as dificuldades para obter-se uma definição do que seja norma jurídica, veja-se, dentre outros: 
GUASTINI, Riccardo. Das fontes às normas (tradução de Edson Bini e apresentação de Heleno Tôrres). São Paulo: 
Quartier Latin, 2005. 
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Em havendo vício em um desses meios (veículo impróprio, órgão incompetente ou processo 
mal formado/deficiente), a norma tributária restará inválida, por desobediência ao princípio da 
legalidade. Essa invalidade pode ser chamada “inconstitucionalidade formal” ou “ilegalidade formal” 
(depende do caso).  

Caso um tributo tenha sido instituído e cobrado por lei ou outro ato normativo inválido 
formalmente, a cobrança do tributo também é inválida. E pode assim ser declarada pelo Poder 
Judiciário quando o contribuinte ou outra parte sentir lesão ou ameaça de lesão ao seu direito de 
ser tributado apenas se, enquanto e na forma que a lei e a Constituição permitem. Focamos aqui 
os atos normativos legislativos, mas também obedecem à legalidade os atos normativos 
administrativos e os atos normativos judiciais. 
 

6.2. Compreender as relações horizontais e verticais na pirâmide normativa 

Além disso, estudamos as normas para compreender as relações que se estabelecem entre 
elas (relações horizontais/coordenação e verticais/subordinação), lembrando que tais relações 
sintáticas podem ser representadas em desenho piramidal. O raciocínio da pirâmide de normas nos 
permite identificar e aplicar as normas conforme sua posição no ordenamento: as normas 
superiores condicionam, limitam e fundamentam as normas inferiores. Quando em conflito, as 
normas superiores prevalecem. Assim funciona, por exemplo, entre a Constituição e as leis. 
 

6.3. Aplicar com precisão as normas aos fatos e ver se são válidas materialmente 

E, por último, estudamos a estrutura interna das normas tributárias para aplicar com maior 
precisão às normas aos fatos, e verificar se as normas estão adequadas aos princípios 
constitucionais e demais normas de estrutura do direito tributário. Diante de um determinado fato 
“x”, qual é a norma aplicável? Para responder, é preciso conhecer as diversas normas. 
 

 

7. Estudo das normas jurídicas em geral 

Como já referido, o direito tributário positivo é representado pelo conjunto das normas 
jurídicas voltadas a regular a instituição, apuração, cobrança, exoneração e fiscalização dos 
tributos, e esse amplo conjunto normativo deve obediência ao princípio da legalidade geral (art. 5º, 
II, da CF), princípio esse que ganha peculiaridades em certas áreas do direito tributário, como no 
caso das normas que instituam ou aumentem tributos, para as quais se exige a legalidade estrita 
(art. 150, I, da CF).  

O sistema normativo (inclusive o tributário) é construído com diversos tipos de normas, que 
se ocupam de diferentes tarefas, para, direta ou indiretamente, regular as condutas humanas. 
Assim sendo, apanhando o fenômeno normativo sob uma visão mais simples para efeitos didáticos, 
podemos identificar exemplificativamente as seguintes classificações de normas, na tabela abaixo: 
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                             Classificações normativas básicas 

Critério classificatório Espécies de normas Explicação 

1 Amplitude de efeitos e 
Grau de determinação 
do conteúdo15 

Normas abstratas e gerais  Preveem fatos hipotéticos e  
têm efeito para todos 

Normas concretas e individuais  Preveem fatos determinados e 
geram efeitos a determinados sujeitos 

2 Hierarquia Normas primárias  
 

Podem instituir, modificar e extinguir 
direitos, deveres e obrigações  

Normas secundárias Possuem seu conteúdo subordinado 
aos direitos, deveres e obrigações já 
instituídos nas normas primárias 

3 
 
 

Função material16  
(diferentes parcelas da 
da atividade tributária) 

Definição de direitos fundamentais  
Serão tais normas abordadas mais 

adiante 
(neste texto-aula) 

Atribuição de competências tributárias 

Previsão de princípios da tributação 

Determinação da incidência do tributo 

Ordenação do modo de apuração, etc. 

4 Função sistêmica  
ou relacional17 

Normas de afirmação sistêmica 
 

Firmam os enunciados prescritivos, 
desenhando inicialmente o sistema do 
direito positivo 

Normas de revisão sistêmica Se limitam apenas a revogar ou 
suspender os efeitos de enunciados 
prescritivos afirmados anteriormente no 
sistema; ou seja, atuam em face das 
normas de afirmação sistêmica.18 

 

Como já ressaltamos, outras formas de classificar as normas jurídicas podem ser adotadas, 
a partir de outros critérios, a depender do objetivo do estudioso. 
 

8. As normas jurídicas tributárias e sua composição19 na pirâmide normativa 

O conjunto das normas jurídicas é organizado em um sistema que é estruturado de forma 
escalonada (com escalões, degraus hierárquicos), iniciando-se pelas superiores, as normas mais 
gerais e abstratas da Constituição Federal, e descendo progressivamente para as inferiores e mais 
concretas e individualizadas, chegando aos atos concretos. No caso do direito tributário, os atos 
concretos são atos de cobrança individualizada e extração patrimonial forçada, quando é o caso. 
                                                           
15 Envolve os destinatários e o objeto da normatização. 
16 As normas podem exercer diversas tarefas normativas, regrando parcelas diferentes da realidade, ainda que se 

encontrem no mesmo nível hierárquico. 
17 Conforme sua função relacional (em relação a outra norma) seja realizar a afirmação ou a revisão do sistema 

normativo 
18 Tratando com mais profundidade das normas de revisão sistêmica, veja-se: MOUSSALLEM, Tárek Moysés. Fontes do 

direito tributário. 2ª ed., São Paulo: Noeses, 2006, p. 77-78. 
19 “Composição [...] modo pelo qual os elementos constituintes do todo se dispõem e integram; organização” 

(COMPOSIÇÃO. In: HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles; FRANCO, Francisco Manoel de Mello. Dicionário 
Houaiss da língua portuguesa. 1ª ed., Rio de Janeiro: Objetiva, 2009, p. 506).  
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Esse movimento dos agentes normativos (constituintes, legisladores ordinários, agentes 
públicos, que inserem normas) é chamado de positivação, ou seja, a postura, colocação, afirmação 
das normas no sistema. 

A parte superior do sistema possui um menor número de normas, e com grande impacto 
normativo, já que em regra possuem alto grau de abstração e generalidade, cada uma dessas 
normas sendo aplicável a um grande número de fatos e pessoas. Na medida em que se avança no 
processo de positivação e concreção, o número de normas aumenta muito, atingindo grande 
quantidade na categoria das normas individuais e concretas, já que tais normas são 
individualizadas, atingindo milhões de fatos e pessoas diversos, editadas repetidamente ao longo 
do tempo. Proporcionalmente, o impacto dessas normas concretas no sistema é menor, já que é 
limitado a um fato determinado e a um sujeito destinatário concreto.  

Por essas características, do ponto de vista didático, a figura geométrica mais adequada 
para representar o sistema normativo tributário brasileiro em um desenho é uma pirâmide, 
quadrangular e reta20. Por isso tratamos da pirâmide normativa. O ápice da pirâmide contém menor 
número de normas, e sua influência superior repousa sobre todas as demais normas, cujo número 
vai aumentando até a base, umas influenciando e fundamentando as que se encontram mais 
abaixo. Por isso não usamos a figura de um “cubo normativo” ou de uma “esfera normativa”, cujos 
desenhos trariam dificuldades para essa compreensão de volume/quantidade de normas. 

Vamos agora classificar as normas da pirâmide. Essa classificação das normas tributárias 
adotada aqui deriva de um recorte da extensa realidade normativa. Nossa exposição se concentrou 
nas dimensões sintática (de estrutura) e semântica (de sentido) do conjunto normativo.21 Não 
vamos mostrar a pirâmide neste texto-aula: o aluno é quem deve fazer o desenho, como exercício. 

 

8.1. Normas tributárias abstratas e gerais 

Primeiramente vamos dividir a pirâmide normativa em dois grandes pedaços: as normas 
tributárias abstratas e gerais (na parte de cima); e as numerosas normas concretas e individuais 
(na base). E ainda podemos dividir as normas tributárias abstratas e gerais em três grandes 
grupos, conforme sua função na regulação da matéria, dispostas de forma escalonada:  

i) normas de estrutura (superiores);  

ii) normas de comportamento (no meio);  

iii) normas de regulamentação (na base dessa parte).  

Além dessas normas, todas de afirmação sistêmica (inserem enunciados normativos), 
também veremos aqui, atuando inclusive em matéria tributária, as normas de revisão sistêmica, 
gerando efeitos práticos muito relevantes. A seguir, vamos enumerar as principais normas que 
encontramos dentro de cada parte da pirâmide do direito tributário, observando que para cada uma 
haverá um ou até mais de um veículo próprio para sua instituição, modificação ou extinção. 

                                                           
20 Pirâmide quadrangular reta é um sólido geométrico cuja base é um quadrado e o ápice projeta-se acima da base de 

modo que uma linha verticalmente traçada para baixo encontra exatamente o centro do quadrado. 
21 O conjunto normativo permite outras análises, centradas, p. ex., na dimensão pragmática das normas tributárias (o 

estudo dos efeitos práticos das normas sobre os destinatários/reação dos contribuintes, etc.). 
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8.1.1. Normas de estrutura  

Compreendem as normas superiores, fundantes e de maior abrangência do sistema 
tributário, servindo à construção das normas de comportamento a serem editadas pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios. As normas de estrutura em matéria tributária tratam 
fundamentalmente de atribuir e delimitar as competências tributárias (quais tributos podem ou não 
ser criados); garantir direitos fundamentais aos cidadãos; fixar outros limites ao exercício do poder 
de tributar (princípios) e, abaixo da Constituição Federal, há também normas de estrutura que 
servem para complementar e detalhar as normas da Constituição em matéria tributária.   

Assim sendo, tais normas são dirigidas primeiramente ao legislador tributário, que nelas 
então encontrará diretrizes para a posterior construção de outras normas abstratas e gerais que 
irão regular diretamente as condutas das pessoas: as normas de comportamento. As normas de 
comportamento é que obrigam as pessoas a pagar tributos, cumprir com deveres de colaboração 
com a fiscalização, submeter-se à imposição de sanções no caso de infrações, etc..22 Além de 
orientar o legislador sobre como fazer normas de comportamento, as normas de estrutura também 
auxiliam os aplicadores das normas (ex.: juiz), uma vez que a aplicação das normas de 
comportamento deve ser feita com obediência às diretrizes contidas nas normas de estrutura.  

Em matéria tributária existe um grande número de normas de estrutura, distribuídas 
fundamentalmente em dois escalões normativos: as normas de estrutura constitucionais e as 
normas de estrutura infraconstitucionais. Vejamos com mais detalhes abaixo. 

 
a) Normas de estrutura constitucionais 

As normas de estrutura constitucionais estão no ápice da pirâmide normativa, são 
veiculadas pela Constituição Federal e suas emendas, e podem ser subdivididas nos seguintes 
tipos principais (a enumeração não é taxativa)23: 

i) normas de atribuição e delimitação de competência legislativa tributária: exercem a função 
de autorizar aos entes político-territoriais (União, Estados, DF e Municípios) a instituição 
de tributos e das demais normas envolvidas com a atividade tributária, desenhando os 
primeiros limites ao tributo;  

ii) normas de imunidade tributária: são normas de incompetência, que exercem a função de 
vedar a instituição de tributos sobre certos fatos, atividades, bens ou pessoas (em razão 

                                                           
22 A distinção entre normas de estrutura e normas de comportamento é também adotada pelas lições de Paulo de Barros 

Carvalho (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 26ª ed., São Paulo: Saraiva, 2014, p. 152-153). 
Porém, a distinção das chamadas “normas de estrutura” em relação às “normas de comportamento” é apenas didática, 
vez que é necessário reconhecer que mesmo as normas de estrutura regulam condutas de pessoas, ainda que 
indiretamente, porque são dirigidas principalmente ao legislador das pessoas jurídicas de direito público políticas (v.g. 
União Federal, representada, nesse caso, pelo Congresso Nacional). 

23 Ressaltamos que nossa enumeração de normas não é taxativa, apenas didática. Alguns autores entendem que é 
possível reconhecer que existem inclusive normas “sancionatórias” de estrutura, p. ex., normas que sancionam (com 
nulidade) o exercício irregular da competência tributária (nesse sentido: GAMA, Tácio Lacerda. Competência 
tributária: fundamentos para uma teoria da nulidade. 2ª ed., São Paulo: Noeses, 2011, p. 99-123). 
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de suas características intrínsecas), representando em sua maioria um instrumento ou 
garantia da preservação de certos valores, princípios e direitos fundamentais24; 

iii) normas definidoras de direitos fundamentais aplicáveis aos cidadãos-contribuintes25: 
exercem a função de indicar limites básicos à atividade estatal, e que se aplicam assim à 
atividade tributária; 

iv) normas que fixam princípios26: normas com alto grau de abstração e generalidade, 
traçam diretrizes gerais, representando um estado ideal de coisas a ser perseguido, 
afirmando valores fundamentais da ordem jurídica para os contribuintes, para servir à 
construção e a interpretação das demais normas; 

v) normas constitucionais de produção normativa: normas que fixam as exigências 
fundamentais do processo legislativo (propositura, deliberação, votação, aprovação, 
sanção e promulgação dos veículos legislativos)27; também as normas para a edição dos 
principais veículos normativos administrativos (medidas provisórias, decretos)28; e normas 
básicas para a edição dos principais veículos normativos judiciais (sentenças, acórdãos, 
súmulas)29; 

vi) normas constitucionais de outra natureza: são regras muito específicas (v.g. art. 78, 
caput e §2º, do ADCT da CF)30. 

 
b) Normas de estrutura infraconstitucionais 

Dispostas em nível inferior às normas constitucionais estão as normas de estrutura 
infraconstitucionais, compreendendo: 

i) normas gerais em matéria de legislação tributária31, com caráter nacional (vinculando a 
União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios), e veiculadas por leis 
complementares da União (sendo o Código Tributário Nacional a principal delas)32 

                                                           
24 Há autores que não reconhecem diferença entre imunidades tributárias e princípios (v.g.: GAMA, Tácio Lacerda. 

Competência tributária: fundamentos para uma teoria da nulidade. 2ª ed., São Paulo: Noeses, 2011, p. 253-254), 
com o que não concordamos. 

25 Compreendam-se aqui as pessoas físicas e jurídicas, lembrando-se que mesmo as empresas (pessoas jurídicas) 
sujeitas às normas tributárias são formadas, em última instância, por pessoas físicas. 

26 A denominação “princípio” representa a ideia de “primeira norma”, ou seja, “onde se inicia” o processo de positivação 
(inserção de normas na pirâmide normativa, em relação de derivação e fundamentação). 

27 Art. 59 e seguintes. 
28 Art. 62, art. 84, IV, in fine, dentre outros. 
29 Art. 93, IX (publicidade e fundamentação das decisões); art. 97 (declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo nos tribunais); art. 103-A (súmula vinculante no STF), dentre outros. 
30 “Art. 78. Ressalvados os créditos definidos em lei como de pequeno valor, os de natureza alimentícia, os de que trata o 

art. 33 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e suas complementações e os que já tiverem os seus 
respectivos recursos liberados ou depositados em juízo, os precatórios pendentes na data de promulgação desta 
Emenda e os que decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999 serão liquidados pelo seu valor 
real, em moeda corrente, acrescido de juros legais, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de 
dez anos, permitida a cessão dos créditos. (...) §2º As prestações anuais a que se refere o caput deste artigo terão, se 
não liquidadas até o final do exercício a que se referem, poder liberatório do pagamento de tributos da entidade 
devedora.” 

31 Ou simplesmente chamadas de “normas gerais tributárias” (não confundir com as normas da Constituição, que, sob 
certo ponto de vista, poderiam até ser chamadas de “normas gerais tributárias”, embora muitas das normas 
constitucionais não sejam aplicáveis “genericamente” à União, Estados, DF e Municípios). 



      CURSO DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Professor Rodrigo Caramori Petry

Personal website: www.rodrigopetry.com.br

E-mail: rcp@rodrigopetry.com.br

              
 

 

11 

 ii) normas de estrutura com caráter limitado, aplicáveis apenas a um ente político-territorial 
(v.g. lei complementar fixando condições para a edição de lei ordinária da União)33 ou 
mesmo a diversos entes políticos (v.g. os Estados em relação a regras especiais do ICMS 
fixadas em Resoluções do Senado), mas com caráter mais restrito do que as “normas 
gerais em matéria tributária” acima indicadas, e dispostas no mesmo nível que as normas 
gerais em matéria tributária, ou, em certos casos, em nível inferior a elas; 

iii) normas constitucionais parciais tributárias, ou seja, as normas tributárias de estrutura 
veiculadas pelas Constituições dos Estados e pelas Leis Orgânicas dos Municípios e 
Distrito Federal, como expressão de sua relativa autonomia34, com status diferenciado, 
mas vinculantes apenas para a legislação de cada Estado ou de cada Município e do 
Distrito Federal, e dispostas em nível inferior ao das normas anteriores (i e ii);  

iv) normas gerais parciais em matéria tributária, que são normas de estrutura 
infraconstitucionais editadas pelos Estados e pelos Municípios para vincular apenas sua 
própria legislação tributária, são veiculadas via de regra por leis complementares 
estaduais e municipais (v.g. Códigos Tributários Municipais e “Códigos de Defesa dos 
Contribuintes”35), e dispostas em nível inferior ao das normas constitucionais parciais 
tributárias (iii). 

De todas essas normas acima indicadas, as mais relevantes para nosso estudo são as 
normas gerais em matéria de legislação tributária (item i acima), em virtude de sua abrangência, 
que alcança todos os entes político-territoriais e a generalidade dos tributos. A Constituição Federal 
de 1988, em seu art. 146, traça quais são as principais normas gerais em matéria de legislação 
tributária, quais sejam: 

• normas gerais para evitar conflitos de competência tributária entre União, Estados, 
DF e Municípios (art. 146, I), especialmente por meio de um esboço mais detalhado dos 
possíveis fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes dos impostos da União, dos 
Estados, do DF e dos Municípios (art. 146, III, “a”), papel esse cumprido por alguns 
dispositivos do CTN e por outras leis complementares; 

• normas gerais para regular (explicitar) as limitações constitucionais ao poder de 
tributar que possam atingir União, Estados, DF e Municípios (art. 146, II); o que 
envolve especialmente as imunidades tributárias para os impostos em geral e alguns 
princípios tributários, dentre outras explicitações, como o conceito de tributo, normas 
essas fixadas por alguns dispositivos do CTN; 

• normas gerais para padronizar e esclarecer institutos básicos da legislação 
tributária entre União, Estados, DF e Municípios (art. 146, III, “a” e “b”), embora 
parte da doutrina entenda que essa “padronização” por lei nacional da União poderia ser 

                                                                                                                                                                                                   
32 O Código Tributário Nacional foi editado como lei ordinária em 1966, ainda sob a vigência da CF de 1946 (com a 

redação dada pela EC n.º 18/1965), tendo a CF de 1967/69 e a posterior CF de 1988 recepcionado tal código com a 
força/status de lei complementar. 

33 Vide art. 146-A, parte final (tributos da União) ou §11 do art. 195 da CF (contribuições da União). 
34 As normas tributárias constitucionais parciais não podem contrariar as competências tributárias já delimitadas pela 

Constituição Federal de 1988. Podem trazer minúcias sobre tributos estaduais e municipais e ampliar os limites em prol 
do cidadão. Não podem ampliar o poder de tributar. 

35 Como é o caso das normas da Lei Complementar estadual nº 107/2005, do Estado do Paraná. 
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inconstitucional, porque atentaria contra a autonomia dos demais entes federativos: 
Estados e Municípios36 (com essa ideia não concordamos). Tal padronização é legítima, 
e realizada pelas normas gerais contidas em diversos dispositivos do CTN, que tratam:  

i) da definição legal de tributo e de suas espécies;  

ii) do modelo de formação da obrigação tributária;  

iii) de requisitos e efeitos do ato administrativo de lançamento (forma de cobrança 
administrativa) do tributo;  

iv) das condições gerais para a cobrança e fiscalização do crédito tributário;  

v) da contagem dos prazos de prescrição para cobrança judicial;  

vi) de condições para a decadência da cobrança administrativa dos tributos. 

• normas gerais para tributação adequada do ato cooperativo das cooperativas, 
envolvendo tributos da União, Estados e Municípios (art. 146, III, “c”), papel esse 
não cumprido pelo CTN e nem por outra lei complementar ainda;  

• normas gerais para tributação diferenciada (simplificada) e favorecida (benéfica) às 
micro e pequenas empresas, inclusive para fixar um regime único de arrecadação 
de tributos federais, estaduais e municipais (art. 146, III, “d” e § único, dispositivos 
esses introduzidos na CF pela EC nº 42/2003), estabelecendo assim o regime tributário 
chamado “SIMPLES Nacional”, o que foi estabelecido pela Lei Complementar nº 
123/2006 e não pelo CTN; 

• normas gerais para fixar critérios especiais de tributação para evitar desequilíbrios 
de concorrência entre empresas (art. 146-A, introduzido na CF pela EC nº 42/2003), 
normas essas ainda não instituídas. 

Tais regras gerais servem para a construção de um sistema tributário racional e 
compreensível por parte dos cidadãos, já que fixam um certo padrão de uniformidade entre as 
legislações da União, dos 27 Estados/DF e dos 5.570 Municípios, e, como já constatado, a maior 
parte dessas regras está no CTN, daí a importância desse Código. 

 

8.1.2. Normas de comportamento 

As normas tributárias de comportamento estão em um escalão abaixo daquele das normas 
de estrutura, e cuidam de instituir, modificar ou extinguir direitos, deveres e obrigações, dirigindo 
assim diretamente a conduta das pessoas, que em virtude dessa interferência sofrem limitações 
em sua liberdade e propriedade, em prol da coletividade.  

O direito usa especialmente as normas de comportamento para regular de forma direta as 
condutas humanas.37 Para tanto, o legislador escolhe certos fatos da experiência (realidade) que 

                                                           
36 Trataremos melhor dessa ideia no próximo texto-base de aula, sobre “fontes do direito tributário”, ao abordarmos o 

papel da lei complementar como fixadora de normas gerais em matéria tributária. 
37 Não esqueçamos que as normas de estrutura também regulam as condutas humanas, pois regulam a conduta do 

legislador e assim indiretamente atingem os demais cidadãos, embora seu primeiro objetivo seja a construção de 
outras normas abstratas e gerais. 
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reputa importantes para o direito, descreve um conceito normativo desses fatos, e imputa 
consequências jurídicas para o caso de sua ocorrência, que atingirão as pessoas direta ou 
indiretamente relacionadas com esses fatos.  

Essas consequências jurídicas implicam em relações jurídicas, ou seja, vínculos abstratos 
ligando pessoas em torno de um objeto, que por sua vez será uma prestação qualquer no interesse 
da realização do direito (um dar, um fazer, um não fazer ou um tolerar algo). Nessas relações, que 
são “jurídicas” porque formadas pelo direito positivo, uma pessoa será sujeito ativo (credor da 
prestação objeto da relação) e outra terá o papel de sujeito passivo (devedor da prestação objeto 
da relação). A relação jurídica é que vai determinar o comportamento exigido das pessoas. 

Esse fenômeno, que chamamos abreviadamente aqui de “imputação normativa”38 é comum 
no Direito, e ocorre da mesma forma no direito tributário, variando apenas o conteúdo das 
hipóteses de incidência (previsão do fato) e do consequente (relação jurídica), justamente para 
atender aos objetivos desse ramo do direito, voltado que é para carrear recursos para a estrutura 
estatal (Estado ou entidades privadas que cumpram com finalidades públicas).  

 Existem diversas normas de comportamento tratando de matéria tributária, cada uma com 
uma estrutura própria, para atender seus fins. Fundamentalmente, podemos resumi-las às 
seguintes 8 tipos de normas básicas, identificadas e classificadas segundo a sua função:  

i) normas de incidência tributária (criação da obrigação ou de responsabilidade39);  

ii) normas de exoneração tributária (v.g. isenções, remissões, reduções, etc.);  

iii) normas de deveres instrumentais (“obrigações acessórias”);  

iv) normas sancionatórias administrativas (v.g. multa de mora e juros); 

v) normas sancionatórias criminais (v.g. penas restritivas de liberdade);  

vi) normas procedimentais (v.g., as relativas à apuração, exigibilidade, cobrança do tributo);  

vii) normas processuais administrativas (v.g., as relativas à defesa administrativa); 

viii) normas processuais judiciais (v.g., aquelas que regulam a ação de execução fiscal). 

A enumeração acima não esgota a exposição de cada uma das normas de comportamento, 
mas, é suficiente para a apresentação dos tipos básicos que movimentam a atividade tributária.  

As normas de comportamento em matéria tributária são veiculadas por diversos atos 
normativos, como leis ordinárias, complementares, etc., geralmente abaixo da CF e do CTN. 

Porém, excepcionalmente, também há raras normas de comportamento na CF e no CTN. 
No texto da CF/1988 foram incluídas algumas normas de comportamento, especificamente 

                                                           
38 Paulo de Barros Carvalho ressalta ser a imputação normativa uma diferença básica entre leis jurídicas e leis naturais: 

“Repousa aí o nexo especialíssimo, a marca indelével do jurídico-normativo, o dever-ser, o deôntico, que faz com que 
as leis do direito sejam substancialmente diferentes das leis naturais. (...) Entre a descrição factual e o regramento da 
conduta incide o laço imputativo – a imputação deôntica. Se A ocorrer, deve-ser B, ou se A, então deve-ser B. Diverso 
é o que se passa com as leis da natureza, guiadas pelo princípio da causalidade – se A for, B também será, ou se A, 
então B.” (grifos do original). (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 24ª ed., São Paulo: Saraiva, 
2014, p. 332). 

39 Por vezes a obrigação tributária surge para uma determinada pessoa, mas por algum fato previsto em lei é transferida 
à outra pessoa, que fica assim responsável pelo pagamento (daí a “responsabilidade”). 
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mediante emendas constitucionais com vigência provisória.40 E, no CTN, apesar de ter em sua 
maior parte apenas normas de estrutura, também possui normas de comportamento: são as 
normas autoaplicáveis (independentes de posterior edição de legislação ordinária do ente político-
territorial), e que atingem diretamente a conduta dos destinatários.41  

 

a) A estrutura básica ou modelo das normas de comportamento 

 A norma de comportamento que ocupará mais nossa atenção no Curso é a norma que 
determina o comportamento de alguém pagar um tributo (se, quando, quanto, e quem pagará). 

 Para ser criada (instituída) a norma que obrigará o pagamento de um tributo, deve o 
legislador prescrever a norma conforme um modelo-base, cujos limites estão implícitos na 
Constituição e no CTN. Esse modelo ou estrutura básica é explicado com algumas variações pela 
doutrina, mas, segue fundamentalmente o seguinte esquema: há previsão de um fato de interesse 
para a tributação (geralmente uma manifestação de riqueza, da qual possa ser extraído o tributo), 
ao qual se imputa uma consequência: a relação jurídica tributária (obrigação de pagar o tributo).  

A doutrina do direito tributário ao longo dos anos se dedicou à elaboração de esquemas 
explicativos da norma de incidência tributária. Dentre os juristas dedicados ao tema, Paulo de 
Barros Carvalho destacou-se por elaborar refinada exposição, denominando o modelo estrutural da 
norma de incidência de “regra-matriz de incidência” (RMI).42 Trata-se de um modelo teórico que 
explica a estrutura das normas jurídicas de comportamento que determinam a incidência dos 
tributos. Por “incidência do tributo” entenda-se o surgimento da obrigação tributária para o sujeito 
passivo. A RMI é um modelo hoje já bastante difundido na Ciência do direito tributário brasileiro 
pelo trabalho de Paulo de Barros Carvalho, que frutificou firme elaboração teórica da RMI.43 

O modelo analítico da “regra-matriz” também é aplicável às demais espécies de normas de 
comportamento (normas de obrigações acessórias, normas sancionatórias44, etc.), e pode ser 
usado (com as devidas adaptações) para explicar analiticamente a formação das normas de 
estrutura45 e de regulamentação, já que se trata de um modelo genérico da estrutura hipotético-
condicional, própria das normas jurídicas em geral. A propósito, lembre-se da estrutura hipotético-
condicional: em virtude de uma hipótese “x” implica-se uma consequência jurídica “y”. 

 

                                                           
40 Para ver as emendas que introduziram normas de comportamento na Constituição, regulando diretamente a conduta 

dos contribuintes: PETRY, Rodrigo Caramori. Reflexões sobre a função normativa das emendas constitucionais em 
matéria tributária: questionamentos envolvendo as contribuições ao PIS, CSLL, CPMF e RPPS. Revista de Estudos 
Tributários n.º 73, Porto Alegre: IOB e IET, maio-junho/2010, p. 59-80. 

41 Para ver um exemplo: art. 138 do CTN (estipula que a denúncia espontânea de infração, pelo infrator, tem o efeito de 
excluir a multa pela infração). 

42 Expressão cunhada por Paulo de Barros Carvalho (CARVALHO, Paulo de. Curso de direito tributário. 24ª ed., São 
Paulo: Saraiva, 237-241). Sobre o início da elaboração e reelaboração científica do esquema da RMI, desde 1973 (em 
tese de doutorado) até sua exposição completa em 1985 (na 1ª edição de seu “Curso de Direito Tributário”), veja-se: 
CARVALHO, Paulo de. Teoria da norma tributária. 3ª ed., São Paulo: Max Limonad, p. 11-17. 

43 Vejam-se as principais obras do autor tratando especialmente dessa perspectiva: CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria 
da norma tributária. 5ª ed., São Paulo: Quartier Latin, 2009; CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: 
fundamentos jurídicos da incidência. 9º ed., 2ª tiragem, São Paulo: Saraiva, 2014.  

44 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 5ª ed., São Paulo: Noeses, 2013, p. 853-854. 
45 Para ver a regra-matriz das normas de competência tributária e das normas sancionatórias de incompetência (“normas 

de estrutura sancionatórias”), veja-se: GAMA, Tácio Lacerda. Competência tributária: fundamentos para uma teoria 
da nulidade. 2ª ed., São Paulo: Noeses, p. 55-97. 



      CURSO DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Professor Rodrigo Caramori Petry

Personal website: www.rodrigopetry.com.br

E-mail: rcp@rodrigopetry.com.br

              
 

 

15 

b) Composição da regra-matriz de incidência tributária 

 Eis aqui o desenho básico da regra-matriz de incidência da maioria dos tributos46. 

i) Hipótese de incidência (HI):  

descreve o fato gerador da obrigação de dar dinheiro ao Estado ou quem lhe faça as vezes, e é 
composta por três aspectos básicos: substância, tempo e espaço do fato. 

• Aspecto material: é o núcleo do fato, podendo ser representado por um verbo e seu 
complemento (v.g. ser proprietário de imóvel). 

• Aspecto temporal: tempo no qual pode se realizar o fato (v.g. 1º de janeiro). 

• Aspecto espacial: espaço dentro do qual pode se realizar o fato (zona urbana). 

ii) Consequente (Cq):  

prescreve uma relação jurídica obrigacional. É composto por dois aspectos básicos: pessoal e 
quantitativo. 

• Aspecto pessoal: prescreve os sujeitos ativo-credor da prestação e passivo-devedor, que 
formam a relação jurídica obrigacional tributária (RJOT). 

• Aspecto quantitativo: aponta os elementos que determinam o valor da obrigação, quais 
sejam, a base de cálculo e a alíquota, e, alternativamente, outro elemento. 

- Base de cálculo é em regra uma medida econômica do fato gerador.47 

- Alíquota é em regra uma parte/divisão que será extraída da medida econômica do fato, e 
geralmente é apontada em percentual (%).  

- Elemento complementar de cálculo do tributo pode eventualmente existir, como ocorre no 
caso dos tributos com regime de incidência não-cumulativa (v.g. COFINS, PIS, ICMS, IPI) 
ao longo de uma cadeia de circulação econômica, onde, após a aplicação da alíquota 
sobre a base, devem ser descontados créditos por incidências tributárias anteriores na 
cadeia econômica. 

 

c) Outros modelos teóricos para descrição da norma de incidência do tributo 

O modelo da “regra-matriz de incidência tributária” não é o único modelo teórico que 
descreve a composição das normas tributárias. Geraldo Ataliba, por exemplo, adotou em sua obra 
uma outra fórmula analítica: a “hipótese de incidência tributária”48. Essa fórmula, elaborada e 
utilizada por diversos autores, no Brasil e em outros países, procura demonstrar a estrutura da 
norma de incidência por meio de um esquema onde todos os elementos (do fato gerador e do 
consequente) estão reunidos em uma estrutura só: a “hipótese de incidência”. Ou seja, para esse 
modelo, a hipótese de incidência confunde-se com a estrutura integral da norma jurídica tributária.  
                                                           
46 Alguns tributos seguem uma estrutura normativa peculiar, com o conteúdo da RMI um pouco diferente. 
47 Em regra, a quantificação de um tributo é realizada por meio de uma relação entre grandeza econômica (base de 

cálculo) e um percentual/parte (alíquota). Alternativamente, para alguns tributos, a quantificação da obrigação é feita 
mediante uma relação entre uma grandeza material, como m3, m2, metro linear, unidade, kg, etc. (servindo de base de 
cálculo) e um valor em dinheiro R$ (que servirá de alíquota).  

48 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6ª ed., São Paulo: Malheiros, p. 51-119. 
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“Hipótese de incidência” nesse caso não é apenas a descrição do fato gerador, e sim 
também a prescrição da relação jurídica obrigacional tributária, contendo o fato gerador (critérios 
material, pessoal e temporal), os sujeitos passivo e ativo, a base de cálculo, a alíquota e outros 
eventuais elementos de quantificação do tributo. Toda a estrutura da norma é chamada de 
“hipótese de incidência”. Não é reconhecida aqui uma estrutura dual (hipótese e consequente) da 
norma tributária. Essa corrente doutrinária que tratou da norma tributária sem diferenciar a hipótese 
da consequência jurídica foi criticada por alguns estudos científicos, que lhe atribuíram a alcunha 
pejorativa de “escola de glorificação do fato gerador”.49 E, de fato, não nos parece a mais didática. 

Outros autores não atribuem nenhuma designação específica à estrutura hipotética da 
norma de incidência tributária. Ou seja, não usam a expressão “regra-matriz” ou mesmo “hipótese 
de incidência” para designar a estrutura lógica da norma.50 
 

8.1.3. Normas de regulamentação 
 

a) Introdução 

O que é um regulamento? Que tipos de normas são as regulamentares? Qual seu veículo? 
Essas perguntas não encontram uniformidade de respostas na doutrina.51 Qual é o conteúdo 
dessas normas e qual é seu veículo próprio são perguntas com respostas variadas entre os autores 
que tratam do assunto. De qualquer modo, vamos procurar padronizar a nossa linguagem aqui, 
para dar ao estudante uma noção mais segura do papel das normas regulamentares no direito 
brasileiro. Vamos valorizar especialmente a linguagem utilizada pela Constituição Federal e pelo 
CTN e enfocar “normas regulamentares” sob um dos seus significados possíveis.52 

Quando se trata de “normas regulamentares”, também chamadas “normas de 
regulamentação” ou simplesmente “regulamentos”, constatamos 5 (cinco) significados mais 
comuns utilizados em textos de lei, doutrina e julgamentos dos tribunais:  

i) normas regulamentares entendidas em sentido vulgar, significando quaisquer conjuntos 
de normas sobre determinada matéria, sejam veiculados por fontes estatais (normas 
presentes na Constituição, nas leis complementares, nas leis ordinárias, etc.), sejam 
veiculados por fontes privadas (como no caso das normas previstas do regulamento 

                                                           
49 Dentre os críticos da “glorificação do fato gerador”, vejam-se: COÊLHO, Sacha Calmon. Teoria geral do tributo, da 

interpretação e da exoneração tributária. 3ª ed., São Paulo: Dialética, 2003, p. 101; CARVALHO, Paulo de Barros. 
Direito tributário, linguagem e método. 5ª ed., São Paulo: Noeses, p. 2013, p. 614.  

50 Vejam-se autores que não usam a expressão: COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Op. cit., p. 81-111; CARRAZZA, 
Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 24ª ed., São Paulo: Malheiros, 2008, p. 487-504 (este 
autor usa a expressão “norma-padrão de incidência” para se referir ao desenho básico da competência para instituir os 
tributos, previsto na CF, mas em alguns momentos chega a usar “regra-matriz” como sinônimo de modelo do tributo); 
AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 15ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 243-331).  

51 Para ver essa diversidade, consulte-se o rol de conceitos exposto por Vanessa Vieira: VIEIRA DE MELLO, Vanessa. 
Regime jurídico da competência regulamentar. São Paulo: Dialética, 2001, p. 55-58. 

52 Para aprofundamento sobre o tema “regulamento no direito tributário brasileiro”: PETRY, Rodrigo Caramori. Reflexões 
sobre a estrutura do direito tributário no Brasil. In Revista Direito Tributário Atual nº 24 (Coordenação Alcides Jorge 
Costa, Luís Eduardo Schoueri, Paulo Celso Bergstrom Bonilha e Fernando Aurélio Zilveti). São Paulo: Dialética e IBDT, 
2010, p. 506-517. 
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interno das relações de trabalho de uma empresa53 ou no regulamento de um clube 
social54);55  

ii) normas regulamentares entendidas como normas estatais, mas em sentido amplíssimo, 
ou seja, representadas por quaisquer normas estatais que tragam pormenores, 
instrumentalizem ou concretizem normas que lhes são superiores (daí ser possível 
afirmar, sob essa ótica, que as leis complementares e ordinárias regulamentam as normas 
constitucionais; os decretos regulamentam as leis, e assim por diante)56;  

iii) normas regulamentares em sentido amplo, entendidas como todas as normas estatais 
infralegais que detalham, instrumentalizam e uniformizam para os agentes administrativos 
as regras fixadas pelos veículos normativos com força de lei, dentro do âmbito da 
discricionariedade administrativa autorizada pela lei, e que podem ser veiculadas por 
decretos, instruções normativas, portarias, resoluções, circulares, etc. (o veículo 
adequado ao regulamento é indicado em cada caso pela Constituição e pelas leis ou atos 
com força de lei);57  

iv) normas regulamentares em sentido estrito, entendidas como as normas estatais que 
detalham/instrumentalizam as leis em geral, fixadas por decretos do Chefe do Executivo 
ou instruções normativas dos auxiliares diretos do Chefe do Executivo (ministros de 
Estado ou secretários estaduais ou municipais), podendo as portarias ministeriais fazerem 
o papel de instruções normativas;58 

v) normas regulamentares em sentido único, entendidas apenas como aqueles 
detalhamentos/instrumentalizações das leis fixados exclusivamente por decretos do Chefe 
do Executivo (Presidente da República, governador ou prefeito);59  

 

 

 

                                                           
53 O regulamento empresarial é reconhecido como fonte normativa trabalhista pelo Decreto-Lei n.º 5.452/1943, que 

estabelece a Consolidação das Leis do Trabalho (vide arts. 144 e 896 da CLT). 
54 A expressão é usada com esse sentido vulgar também pela Constituição, como se nota no art. 173, §3º. O Código 

Tributário Nacional, no art. 82, III, também usa a expressão “regulamentação” com sentido vulgar, para definir a própria 
normatização de determinado assunto por meio de lei. 

55 O sentido vulgar da expressão é reconhecido pela própria Constituição, vide art. 202, §2º, quando usa “regulamentos” 
para designar os planos de benefícios editados por instituições de previdência privada. 

56 Veja-se que a expressão é usada nesse sentido amplíssimo pela própria Constituição (v.g. art. 198, §5º), em leis (v.g. 
Lei n.º 11.111/2005, que regulamenta o art. 5º, XXXIII, da CF), e mesmo em julgamentos do STF, como constou em 
trecho da ementa de julgamento da ADIN-MC n.º 2.238/DF, in verbis: “(...) pode-se regulamentar o art. 163 da 
Constituição por meio de mais de uma lei complementar.” (STF, Pleno, ADIN-MC n.º 2.238/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, 
julgado em 09/08/2007, DJU em 12/09/2008). 

57 Esse sentido generalizante às normas regulamentares é usado na Constituição (v.g. art. 8º, do ADCT) e também 
aparece em julgamentos do STF (STF, Pleno, MS n.º 24.519-1/DF, Rel. Min. Eros Grau, julgado em 28/09/2005, DJU 
em 02.12.2005). 

58 Adotando esse sentido, veja-se: CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 24ª ed., São 
Paulo: Malheiros, 2008, p. 363-364. 

59 Nesse sentido, veja-se: MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 14ª ed., São Paulo: 
Malheiros, 2002, p. 303-316. O autor conceitua “regulamento” como “ato geral e (de regra) abstrato, de competência 
privativa do Chefe do Poder Executivo, expedido com a estrita finalidade de produzir as disposições operacionais 
uniformizadoras necessárias à execução de lei cuja aplicação demande atuação da Administração Pública” (grifo do 
original), e aponta o decreto como único veículo normativo próprio para o regulamento (Op. cit., p. 305 e 390). 
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b) As normas regulamentares e a Constituição Federal 

A Constituição Federal de 1988 usa as expressões “normas regulamentares”, ou, 
“regulamentos”, em todos os 5 sentidos antes indicados. Portanto, o constituinte simplesmente 
ignorou um sentido único para esses vocábulos. Em face disso, cabe ao intérprete, diante de um 
determinado dispositivo da Constituição, de lei, ou outro ato normativo, interpretar em qual sentido 
a expressão “regulamentar” ou “regulamento” estará sendo utilizada.  

Em todo o caso, o mais importante não é definir se o “poder regulamentar” é exclusivamente 
exercido mediante decreto do Chefe do Poder Executivo ou se pode ser atribuído a outros veículos 
e agentes administrativos. O que mais importa é verificar, diante de um caso concreto, para 
determinada matéria, se o veículo utilizado para a regulamentação é adequado à tarefa e se o 
agente que o editou é competente para tanto, conforme o que dispuser a Constituição e as leis que 
tratem da matéria.  

Para evitarmos confusão em nossa exposição, aqui vamos usar a expressão “normas 
regulamentares” ou “regulamentos” para representar somente as normas estatais infralegais que 
detalham e instrumentalizam as leis em sentido amplo (sejam leis ou atos com força de lei), 
permitindo assim uma aplicação uniforme da lei por parte dos agentes públicos/servidores, e que 
podem ser veiculadas por diversos atos normativos administrativos editados por autoridades do 
Poder Executivo. 

Quando afirmamos que os regulamentos “detalham e instrumentalizam” as leis, queremos 
apontar que a função dos regulamentos está em indicar os meios/formas pelos quais os agentes 
administrativos poderão executar fielmente os ditames das leis, que por serem muito genéricas e 
abstratas, precisam de concretização para que possam ser colocadas em prática, ou seja, para que 
sejam executadas pelos agentes administrativos. É também importante ressaltar que só cabem 
regulamentos para leis não autoaplicáveis, e de caráter administrativo. Ou seja, regulamenta-se lei 
cuja execução dependa necessariamente do atuar do Poder Executivo. Em matéria tributária tal 
circunstância é evidente, já que são agentes públicos que devem realizar a cobrança tributária. 

A competência regulamentar fundamenta-se especialmente (não exclusivamente) no art. 84, 
IV, da Constituição Federal, ipsis litteris: “Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da 
República: (...) IV – sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e 
regulamentos para sua fiel execução;” (grifo nosso). Ela não se esgota nesse dispositivo, não 
sendo exclusiva do Chefe do Poder Executivo.  

A Constituição Federal também atribui competência regulamentar aos ministros de Estado, 
conforme se vê no art. 87, § único, II, ipsis litteris: “Compete ao Ministro de Estado, além de outras 
atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei: (...) II – expedir instruções para a execução 
das leis, decretos e regulamentos;”. Essa competência regulamentar é dada em segundo grau. 

 Os ministros, por sua vez, podem delegar poder regulamentar aos seus subordinados 
imediatos (v.g. Secretário da Receita Federal do Brasil), para que editem normas abstratas e gerais 
dirigidas aos seus subordinados (v.g. auditores fiscais). Essa delegação corresponde ao poder 
regulamentar em terceiro grau, e é feita nos termos em que a lei também o permitir, e apenas para 
tarefas menores de regulamentação.  
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A regulamentação em primeiro, segundo e terceiro graus forma um encadeamento 
normativo que tem por finalidade dar sucessivamente maior concretude e determinação aos 
ditames legais, para depois haver a edição de atos concretos e individuais de execução 
administrativa da lei. 
 

c) O CTN e as normas regulamentares 

O CTN não conceitua nem usa a palavra “regulamento”. Mas esclarece que os decretos 
(veículos normativos) exercem um papel de destaque em relação aos “atos administrativos 
expedidos pelas autoridades administrativas”, dentre os quais estão as instruções ministeriais 
previstas no art. 87, II, da Constituição (veiculadas por instruções normativas ou portarias) e os 
demais atos normativos administrativos inferiores.  

Consequentemente, as normas regulamentares veiculadas por decretos são 
hierarquicamente superiores às normas regulamentares veiculadas em instruções normativas e 
portarias ministeriais. E esses atos ministeriais (instruções normativas e portarias dos ministros) 
são superiores às demais normas regulamentares previstas em atos normativos administrativos 
editados por outros agentes administrativos, que são subordinados tanto ao Presidente da 
República quanto aos Ministros de Estado. Esses agentes subordinados, a depender do caso, 
podem editar instruções normativas (ex.: Secretário da Receita Federal), e também editam 
portarias, além de outros veículos mais limitados ou concretos: circulares, ordens de serviço, etc.. 

O CTN deu um destaque especial às normas regulamentares veiculadas por decretos (arts. 
9660 e 9961). As normas regulamentares veiculadas por atos inferiores aos decretos o CTN 
denominou genericamente de “normas complementares” (art. 100).62 
 

d) Conteúdo das normas regulamentares e sua classificação hierárquica 

As normas de regulamentação expedidas pelos decretos e outros atos administrativos, 
também chamadas de “regulamentos”, possuem seu conteúdo fortemente ligado ao conteúdo das 
normas de estrutura e de comportamento, cumprindo uma função de desdobramento das regras já 
fixadas por estas normas. A regulamentação explicita o conteúdo das normas de estrutura e de 
comportamento e também lhes adiciona contornos bem definidos e ferramentas para permitir sua 
aplicação prática e execução pelos agentes administrativos, de maneira uniforme, padronizada.  

Ou seja, o regulamento traz regras que intentam concretizar os comandos legais e são 
dirigidas aos agentes administrativos que executarão a lei objeto de regulamentação, detalhando e 
padronizando assim os procedimentos executórios, o que permite que a lei seja aplicada pelos 
agentes administrativos de modo uniforme e isonômico para todos os cidadãos sujeitos às regras 
legais. Justamente por isso, as normas regulamentares são mais numerosas e extensas do que as 
normas de comportamento às quais se referem. 

                                                           
60 “Art. 96. A expressão ‘legislação tributária’ compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos 

e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.” 
61 “Art. 99. O conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos, 

determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas nesta Lei.” 
62 “Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos: I – os 

atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;” 
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Como seu grau de inovação é relativamente pequeno, pois restrito aos limites já impostos 
pelas normas legais, as normas de regulamentação acabam muitas vezes sendo confundidas com 
os atos normativos que as veiculam, principalmente com os decretos, já que são os decretos que 
via de regra veiculam a primeira regulamentação propriamente dita, na escala hierárquica dos atos 
administrativos normativos. Confunde-se assim o conteúdo (normas regulamentares) com o 
continente (decretos e outros atos). 

A leitura do inciso IV do art. 84 da CF/1988 assim como do inciso II do art. 87 pode levar à 
falsa impressão de que tanto o decreto quanto o regulamento são veículos normativos estatais. 
Porém, apenas os decretos são veículos normativos, pois os regulamentos são os próprios 
conjuntos de normas, que dependem de veículos para serem introduzidos no mundo jurídico. Por 
qual motivo então o texto constitucional teria colocado decretos e regulamentos lado a lado no texto 
dos arts. 84 e 87? Trata-se de uma imprecisão terminológica no texto constitucional, gerada pela 
compreensível necessidade de o Constituinte economizar no uso de palavras na redação. 

 Em resumo, as normas regulamentares são normas abstratas e gerais, mas, apenas com a 
função de instrumentalizar a Administração para que possa executar as normas veiculadas em leis 
(ou outros atos normativos com força de lei). E as normas regulamentares são dispostas 
hierarquicamente em três graus, assim identificados, inclusive em matéria tributária: 

i) normas regulamentares de primeiro grau: veiculadas por decretos do Chefe do Poder 
Executivo ou excepcionalmente outro ato normativo autorizado pela Constituição Federal 
para matéria tributária que envolva o interesse direto de todos os entes políticos (v.g. 
resoluções do Comitê Gestor do SIMPLES Nacional); 

ii) normas regulamentares de segundo grau: veiculadas por instruções normativas ou 
portarias dos auxiliares diretos do Chefe do Poder Executivo (ministros no caso da União 
e secretários no caso dos Estados, DF e Municípios); 

iii) normas regulamentares de terceiro grau: veiculadas por atos normativos (instruções 
normativas, portarias, circulares, ordens de serviço, e outros atos criados pela legislação) 
editados por agentes administrativos subordinados aos auxiliares diretos do Chefe do 
Poder Executivo (v.g. Secretário da Receita Federal do Brasil, que é subordinado ao 
Ministro de Estado da Fazenda). 

 

8.2. Normas tributárias concretas e individuais 

a) Identificação e espécies 

 Abaixo de todas as normas abstratas e gerais já estudadas aqui, vamos encontrar na base 
da pirâmide normativa uma enorme quantidade de normas concretas e individuais em matéria 
tributária, trazendo comandos determinados e individualizados na realidade, concretizando em 
estágio final as regras trazidas pelas normas abstratas e gerais.  

As normas concretas e individuais não se confundem com seus veículos próprios, que 
podem ser os mais variados, tudo a depender do estabelecido pela legislação tributária, que regula 
sua própria produção normativa (lembre-se que o direito regula sua própria produção). São tipos 
básicos de normas concretas e individuais:  
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i) executivas (determinam aos agentes públicos providências concretas, fixadas em decretos, 
portarias, ordens de serviço, e outros atos executivos);  

ii) declaratórias (trazem declarações e formalizações com efeitos concretos, fixadas em atos 
declaratórios, atos de lançamento, autos de infração para aplicação de penalidades, etc.);  

iii) decisórias (solucionam conflitos concretos, e são veiculadas por atos decisórios, ou seja, 
decisões e acórdãos dos tribunais administrativos ou judiciais).  

 

b) A repetição de normas concretas e individuais pode formar um costume administrativo 
tributário (art. 100, III, do CTN): costume como uma norma abstrata e geral derivada 

A edição reiterada de normas concretas e individuais por meio de atos normativos 
administrativos pode resultar na formação do chamado “costume administrativo tributário”, que 
nada mais é do que uma norma tributária abstrata e geral, construída pelas práticas reiteradas da 
Administração fiscal. Mas, o costume administrativo tributário é uma norma excepcional, aceita com 
restrições, e que não possui a abrangência atribuída aos costumes em geral pela Lei de Introdução 
às Normas do Direito Brasileiro ou LINDB (Decreto-Lei n.º 4.657/1942 atualizado).63  

Costume tributário é norma sem veículo próprio, pois não há um ato normativo exigido pelo 
ordenamento para expressar o costume. Ele simplesmente é reconhecido e aplicado como regra 
para solucionar determinada questão, tudo a depender de prova das práticas reiteradas. O Código 
Tributário Nacional reconhece as normas costumeiras tributárias no art. 100, III: “Art. 100. São 
normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos: 
(...) III – as práticas reiteradas observadas pelas autoridades administrativas;”. Alerte-se que o 
costume administrativo tributário não pode jamais dispor contra a lei (costume contra legem), ou 
seja, o costume não revoga as normas legais eventualmente existentes sobre a mesma matéria.64  

 
9. Quadro-resumo da pirâmide normativa do direito tributário 
  Abaixo apresentamos um quadro-resumo das normas tributárias e seu escalonamento e 

organização na pirâmide normativa, em formato de tabela. Observe-se na tabela que, apesar de 
em regra o texto da CF/1988 possuir apenas normas de estrutura, também já foram nela incluídas 
algumas normas de comportamento provisórias regulando tributos da União diretamente, 
mediante emendas constitucionais, para atender necessidades excepcionais de governos.65  

E sobre o CTN, apesar de ter em sua maior parte normas de estrutura, também possui 
algumas normas de comportamento: são as normas autoaplicáveis (independentes de posterior 
edição de legislação ordinária), que atingem diretamente a conduta dos destinatários (ex.: art. 138 
do CTN), e servem para preencher eventual espaço na legislação dos entes político-territoriais.  
                                                           
63 “Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do 

direito.”. No direito civil, importam os usos/práticas em geral; no direito tributário, apenas as práticas da administração 
pública, não importando as práticas reiteradas dos particulares. 

64 Mas o CTN (§ único do art. 100) admite que o contribuinte que se comportar conforme as regras costumeiras 
administrativas (os “costumes da Receita Federal”) não poderá ser prejudicado mesmo no caso de tais regras colidirem 
com o disposto em lei. Como conseqüência, a obediência do contribuinte às normas do costume administrativo 
tributário exclui a imposição de penalidades, juros de mora e atualização da base de cálculo do tributo, assim como 
ocorre em relação às demais “normas complementares das leis”. 

65 Sobre emendas com normas de comportamento na Constituição: PETRY, Rodrigo Caramori. Reflexões sobre a função 
normativa das emendas constitucionais em matéria tributária: questionamentos envolvendo as contribuições ao PIS, 
CSLL, CPMF e RPPS. Revista de Estudos Tributários n.º 73, Porto Alegre: IOB e IET, maio-junho/2010, p. 59-80. 
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As normas tributárias: classificação e relações horizontais e verticais 

                   Esfera de poder tributário abrangida ► União Federal Estados/DF Municípios/DF 
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