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1. Introdução: a Constituição brasileira e as limitações ao poder de tributar

A Constituição brasileira é uma das mais extensas do Mundo (perde para poucos textos, 
como, por exemplo, para a Constituição do Estado do Vaticano e para a Constituição da Índia)2, 
contendo atualmente (30/09/2020) um total de 641 artigos, divididos em diversos artigos 
ordinários3, outros artigos de disposições transitórias4 (previstas no ADCT5, que é o Título X da 
CF), e mais de 200 artigos textualmente autônomos do corpo principal da Constituição (ou seja, 
são artigos constantes apenas no texto de determinadas emendas constitucionais), e atualmente 
em boa parte ainda em vigor. A Reforma da Previdência, por exemplo, possui 34 artigos desses. 

A Constituição brasileira de 1988 é especialmente detalhada em matéria tributária, 
constituindo um sistema amplo de normas protetivas dos cidadãos-contribuintes, repleto de 
limitações ao poder de tributar.6 Além de o texto constitucional do Brasil possuir um capítulo 

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. Princípios constitucionais tributários. Texto-aula 01. In Blog 
Jurídico do Professor Rodrigo Caramori Petry, Curitiba, 30/09/2020. Disponível em: 
<https://www.rodrigopetry.com.br/ensino-do-direito-tributario>. Acesso em: [inserir a data]. 

2 Comparar as dimensões de textos constitucionais não é tarefa imune a imprecisões, pois os critérios podem ser 
diversos em vista da forma da divisão do texto (artigos, partes, apêndices, tabelas, etc.), além do próprio conteúdo de 
cada texto variar e dificultar paralelismos. Para outras informações: PETRY, Rodrigo Caramori. Direito constitucional 
tributário comparado: a tributação nas Constituições do Brasil e de outros países. In Revista Direito Tributário Atual 
nº 30 (Coordenadores Ricardo Mariz de Oliveira, Luís Eduardo Schoueri e Fernando Aurélio Zilveti). São Paulo: 
Dialética e IBDT, 2014, p. 351-385). 

3 Além dos artigos dispostos em sequência (até o 250), é preciso contar mais 14 (quatorze) artigos textualmente 
interpostos na CF (até 30/09/2020): art. 29-A; art. 103-A; art. 103-B; art. 111-A; art. 130-A; art. 146-A; art. 149-A; art. 
216-A; art. 219-A; e art. 219-B; além do art. 60-A, 166-A, 163-A e 212-A.

4 No ADCT, além dos 114 artigos numerados em sequência, ainda existem interpostos os seguintes artigos: art. 54-A, 92-
A, 76-A e 76-B, totalizando então 118 artigos no ADCT (até 30/09/2020). 

5 Parte da Constituição brasileira denominada “Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”. 
6 A previsão de um sistema tributário dentro das Constituições não é uma exigência inerente a qualquer texto 

constitucional, variando conforme o país. Como afirma José Afonso da Silva, “As Constituições têm por objeto 

https://www.rodrigopetry.com.br/ensino-do-direito-tributario
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especialmente dedicado à tributação, contendo a divisão das competências tributárias entre os 
entes políticos federados e a fixação de diversos limites ao poder de tributar, numerosas outras 
normas tributárias estão espalhadas pelo texto constitucional brasileiro.  

Existem normas voltadas à tributação em quase todos os Títulos da Constituição e nas suas 
disposições transitórias e emendas, somando um total de mais de 80 (oitenta) artigos onde em 
seus dispositivos (caput, parágrafos, incisos, ou nas alíneas) constam normas diretamente dirigidas 
à atividade tributária no Brasil, de forma explícita ou implícita, permanecendo a grande maioria 
dessas normas em vigor ainda atualmente. Levando-se tais números em conta, é possível indicar 
que aproximadamente 12% do texto (nº de artigos) da CF/1988 volta-se ao direito tributário. 

Além disso, a Constituição Federal brasileira de 1988 recebeu até hoje (30/09/2020) um 
total de 114 emendas constitucionais, sendo 108 emendas ordinárias e 6 emendas de revisão7. 
Isso sem contar-se dois tratados internacionais com status de emenda de caráter especial, como 
admitido pelo §3º do art. 5º da Constituição: a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, de 20078 e o Tratado para acesso de obras publicadas às pessoas cegas, de 20139 
são tratados-emenda desse tipo. Das 114 emendas constitucionais propriamente ditas, 32 (perto de 
30% do total) versaram disposições tributárias, inclusive alterações no que diz respeito aos 
princípios tributários. 

Inclusive a primeira emenda constitucional julgada inconstitucional pelo STF tratou de 
matéria tributária, especialmente princípios: a EC nº 3/1993, que por reduzir princípios tributários e 
outros limites ligados a direitos fundamentais foi julgada inconstitucional, por contrariar o art. 60, IV, 
da CF/1988. O texto constitucional brasileiro é muito rico em matéria de princípios tributários, o que 
ressalta a utilidade de um estudo dedicado sobre o tema. 

 

2. Princípios constitucionais tributários: estrutura normativa 

As normas constitucionais que enunciam princípios tributários determinam um estado ideal 
de coisas, que deve ser perseguido em primeiro plano pelo legislador infraconstitucional, pelos 
meios que estiverem ao seu alcance e que sejam conformes às demais normas da Constituição 
Federal de 1988. Ou seja, para atingir ou cumprir uma norma principiológica em matéria tributária, 
pode existir mais de um caminho a ser trilhado pelo legislador tributário. Os princípios 
constitucionais são alimentados nos valores da sociedade brasileira, enunciados em boa parte no 
Preâmbulo da Constituição de 1988. 

                                                                                                                                                                                                   
estabelecer a estrutura do Estado, a organização de seus órgãos, o modo de aquisição do poder e a forma de seu 
exercício, limites de sua atuação, assegurar os direitos e garantias dos indivíduos, fixar o regime político e disciplinar os 
fins sócio-econômicos do Estado, bem como os fundamentos dos direitos econômicos, sociais e culturais.” (DA SILVA, 
José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 32ª edição. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 43). 

7 Contando-se a última promulgada, a Emenda nº 108, de agosto de 2020. 
8 Essa convenção foi aprovada pelo Congresso Nacional com quórum de maioria absoluta qualificada, por meio do 

Decreto Legislativo n.º 186/2008 e promulgada pelo Presidente da República por meio do Decreto n.º 6.949/2009. 
Lembramos que o §3º do art. 5º da Constituição (introduzido pela EC n.º 45/2004) prevê que os tratados e as 
convenções internacionais sobre direitos humanos serão equivalentes às emendas constitucionais desde que sejam 
aprovados pelo Congresso Nacional em dois turnos de votação e obtenham, em ambos, três quintos dos votos dos 
congressistas. Foi o que ocorreu com a citada convenção. 

9 Promulgado pelo Decreto nº 9.522/2018. 
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A própria palavra “princípio” dá a ideia de que se trata da primeira norma no processo de 
positivação do direito, a partir da qual surgirão outras normas, de maior concretude: as regras. As 
normas-princípios se distinguem das normas-regras, em parte porque nos princípios é comum 
encontrar um maior grau de abstração e generalidade em virtude de o princípio enunciar um fim, 
um estado ideal de coisas a ser buscado. Já as regras possuem mais objetividade, indicando 
claramente o meio a ser usado pelo legislador para realizar a vontade constitucional e determinar 
as posteriores condutas.10 

O legislador infraconstitucional (figura hipotética), representado principalmente pelo 
Legislativo, mas, também, excepcionalmente, pelo Executivo, é o primeiro destinatário das normas 
principiológicas da Constituição. Nesse sentido, se afirma que o legislador deve produzir leis e 
outros atos normativos para regrar a atividade tributária desde que obedeça aos princípios 
constitucionais aplicáveis à tributação. De outro lado, os princípios constitucionais também servem 
como vetores para a interpretação jurídica, a ser realizada pelos diversos aplicadores do Direito 
(inclusive no Executivo e no Judiciário). 

 

3. Noções sobre princípios constitucionais na doutrina 

A doutrina do direito tributário possui diversas noções e conceitos de princípios 
constitucionais e seus conteúdos. Vejamos algumas das mais úteis e importantes. 

 
“[...] os princípios são normas imediatamente finalísticas. Eles estabelecem um fim a ser atingido. [...] Daí se 
dizer que o fim estabelece um estado ideal de coisas a ser atingido [...]. A instituição do fim é ponto de partida 
para a procura por meios. [...] Os princípios instituem o dever de adotar comportamentos necessários à 
realização de um estado de coisas [...].” (ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos 
princípios jurídicos. 9ª ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 79-80). 
 
“[...] as normas constitucionais não possuem todas a mesma relevância, já que algumas veiculam simples 
regras, ao passo que outras, verdadeiros princípios. A Constituição é, pois, um conjunto de regras e de 
princípios jurídicos, atuais e vinculantes. Os princípios possuem acentuado grau de abstração, traçando, 
destarte, as diretrizes do ordenamento jurídico. [...] 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. [...] o princípio influi na interpretação e na boa aplicação até dos mandamentos constitucionais. [...] 
quando princípios constitucionais colidem entre si, cabe ao aplicador efetuar uma ponderação, de modo a decidir 
qual prevalecerá no caso concreto. Esclarecemos que ponderar princípios é determinar o peso específico de 
cada um no caso concreto, a fim de decidir qual prevalecerá.” (CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito 
constitucional tributário. 30ª ed., São Paulo: Malheiros, 2015, p. 37-57). 
 
“Sendo objeto do mundo da cultura, o direito e, mais particularmente, as normas jurídicas estão sempre 
impregnadas de valor. [...] existem preceitos fortemente carregados de valor e que, em função do seu papel 
sintático no conjunto, acabam exercendo significativa influência sobre grandes porções do ordenamento, 
informando o vector de compreensão de múltiplos segmentos. Em Direito, utiliza-se o termo ‘princípio’ para 
denotar as regras de que falamos11, mas também se emprega a palavra para apontar normas que fixam 
importantes critérios objetivos [...] Entrevemos na consideração do signo ‘princípio’, distinguindo-o como ‘valor’ 
ou como ‘limite objetivo’, um passo decisivo12, de importantes efeitos práticos.” (CARVALHO, Paulo de Barros. 
Curso de direito tributário. 26ª ed., São Paulo: Saraiva, 2014, p. 156-157). 

                                                           
10 O tema da distinção entre princípios e regras é vasto e demanda maiores reflexões, o que não faz parte de nosso 

objetivo aqui. Para um aprofundamento mais preciso: ÀVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à 
aplicação dos princípios jurídicos. 9ª ed., São Paulo: Malheiros, 2009. 

11 Note-se aqui a confusão entre princípios e regras, com a qual não se deve concordar. Ao invés de “regras”, o Autor 
teria sido mais preciso ao escrever “normas” nessa frase de seu texto. 

12 Note-se que Paulo de Barros Carvalho aqui diferencia os princípios em dois tipos básicos: princípios-valor (com alto 
grau de abstração e generalidade) e princípios-limites objetivos (com baixo grau de abstração e generalidade). 
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4. A ponderação de princípios 

Os princípios constitucionais são normas jurídicas muito importantes em matéria tributária e 
representam, ao mesmo tempo, os fundamentos e os limites da tributação. E, assim, podem ser 
usados na argumentação jurídica para defender os interesses arrecadatórios do Estado brasileiro, 
ou, de outro lado, para defender o interesse protetivo dos contribuintes. E, em certo caso, havendo 
contradição entre princípios diferentes, haverá a necessidade de realizar-se uma ponderação, para 
ver qual princípio, em face do sistema constitucional, deve prevalecer como solução do conflito. 
Nesse sentido, a compreensão sistemática do texto constitucional é fundamental para essa 
ponderação. 
 
5. Princípios delimitam a competência tributária: são limites ao poder de tributar 

É importante perceber que os princípios constitucionais da tributação também delimitam a 
competência legislativa tributária, pois, do ponto de vista lógico-normativo, eles preveem recortes 
do poder de tributar, reduzindo sua amplitude para que sejam respeitados os direitos fundamentais 
dos contribuintes e outras diretrizes da Constituição. É o caso, por exemplo, do princípio 
constitucional da isonomia tributária (art. 150, II), reflexo do direito fundamental à igualdade (art. 5º, 
caput).  
 
6. Dos princípios tributários derivam direitos fundamentais aos contribuintes 

Dos princípios constitucionais tributários podem derivar direitos fundamentais aos cidadãos-
contribuintes. Inclusive, essa é uma determinação expressa no §2º do art. 5º da CF: reconhecer 
direitos fundamentais a partir de princípios adotados pela Constituição.13 Por isso, emendas 
constitucionais que venham a ser editadas para extinguir os princípios constitucionais da tributação 
que protejam os contribuintes podem ser julgadas como inconstitucionais, por ferirem cláusulas 
pétreas (os direitos fundamentais), vide art. 60, IV.14 
 
6.1. Direitos fundamentais gerais e direitos fundamentais tributários 

As normas constitucionais que enunciam e protegem direitos fundamentais em matéria 
tributária no Brasil são expressões da proteção jurídica dos direitos humanos em face da 
tributação, e são de dois tipos:  

i) direitos fundamentais gerais, expressos ou implícitos, e que são também aplicáveis em 
matéria tributária;  

ii) direitos fundamentais tributários, que são aqueles enunciados implícitos, deduzidos pelo 
intérprete da Constituição, a partir da leitura dos princípios da tributação.  

Todos os direitos fundamentais previstos na Constituição brasileira são muito importantes 
em matéria tributária, e existem para limitar o poder de tributar em prol dos cidadãos-
contribuintes15. 

                                                           
13 “Art. 5º [...] § 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 

princípios por ela adotados [...].” 
14 “Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: [...] § 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.” 

15 Aqui a expressão “contribuintes” é usada de forma genérica, como sinônimo de todo e qualquer destinatário de normas 
de tributação. Não são distinguidos aqui os “contribuintes” dos “responsáveis” em matéria tributária, ambos constituindo 
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6.2. Quais são os principais direitos fundamentais aplicáveis em matéria tributária? 
 

6.2.1 Direitos fundamentais gerais aplicáveis em matéria tributária 

 Os direitos fundamentais gerais são aqueles direitos fundamentais enunciados de modo 
geral (e não especificamente para a tributação), previstos de modo explícito ou implícito, 
constantes no art. 5º e em outras disposições da Constituição de 1988, e que apesar de serem 
gerais são também aplicáveis em matéria tributária. 

 

6.2.2. Direitos fundamentais tributários 

 Os direitos fundamentais tributários são aqueles direitos fundamentais enunciados 
implicitamente em dispositivos tributários do texto constitucional, e que são descobertos por meio 
de uma dedução feita pelo intérprete. É possível perceber que boa parte dos princípios 
constitucionais tributários geram direitos aos contribuintes, direitos esses que, por sua 
envergadura, podem ser considerados verdadeiros direitos fundamentais dos contribuintes.  

Isso lhes dá um status jurídico diferenciado, a ponto de proteger tais direitos (e os princípios 
que lhes são subjacentes) contra eventuais investidas de redução drástica ou extinção do 
legislador reformador da Constituição. Ou seja, emendas constitucionais não podem extinguir tais 
direitos fundamentais tributários, da mesma forma que os demais direitos fundamentais não podem 
ser extintos por emendas (art. 60, IV, da CF/1988), observando-se que as propostas de emenda 
devem sofrer controle parlamentar e judicial.16  

 

6.3. Direitos fundamentais que são realizados ou protegidos mediante imunidades tributárias 
(ou seja, nem só os princípios são importantes aqui) 

Interessante também notar que existem direitos fundamentais gerais que são realizados, ou, 
melhor, são protegidos, mediante normas de imunidade tributária, que objetivam assim desonerar 
certas atividades ou pessoas, e, com isso ajudar na sua preservação. Historicamente, em diversas 
civilizações, sabe-se que governos autoritários, por vingança ou conflito político, podem se utilizar 
de tributos para sufocar financeiramente certas atividades ou pessoas, a ponto de impedir suas 
realizações, quando elas por algum motivo não interessem ao governo. Por isso, no Brasil, existem 
imunidades tributárias como uma garantia extra para alguns direitos fundamentais, quais sejam, por 
exemplo:  

 

(vide tabela na próxima página) 

 

                                                                                                                                                                                                   
espécie de sujeito passivo. Essa distinção será importante em outros estudos, do ponto de vista técnico, como depois 
nos mostra o Código Tributário Nacional, que separa as duas figuras (art. 121). 

16 “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.” 



CURSO DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Professor Rodrigo Caramori Petry

Personal website: www.rodrigopetry.com.br

E-mail: rcp@rodrigopetry.com.br

              
 

 

6 

 
Direitos fundamentais tributários como resultado  

de direitos fundamentais gerais protegidos/filtrados por imunidades tributárias (exemplos) 
Direito fundamental geral → Imunidade tributária → Direito fundamental tributário 

Direito à liberdade                         de 
consciência e de crença 

(art. 5º, VI, CF) 17 

Imunidade dos templos                      de 
qualquer culto a impostos                             

(art. 150, VI, “b”, CF) 

Direito das organizações religiosas a 
não pagar impostos em suas 

atividades  

Direito à livre manifestação           do 
pensamento                                    (art. 

5º, IX, CF)18 

Imunidade dos livros, jornais, periódicos e 
do papel de impressão,       contra 

impostos                                                   
(art. 150, VI, “d”, CF) 

Direito das empresas editoras e de 
comunicação a não pagar impostos 

sobre as vendas 

Direito de petição aos Poderes públicos 
em defesa de direitos        (art. 5º, 

XXXIV, “a”, CF) 

Imunidade do direito de petição na via 
administrativa, contra taxas 

Direito das pessoas a peticionar sem 
pagar taxa por isso 

Direito de obtenção de certidões 
públicas para defesa de direitos ou 

esclarecimentos                              (art. 
5º, XXXIV, “b”, CF) 

Imunidade do direito de obter certidões em 
registros públicos em certos casos, contra 

taxas  

Direito das pessoas a obter certidão 
sem pagar taxa por isso 

 

6.4. A correspondência entre direitos fundamentais e princípios da tributação 
 É interessante notar as relações e correspondências entre alguns direitos fundamentais 
gerais da CF/1988 e os princípios constitucionais tributários, que por sua vez resultam em forte 
proteção a direitos fundamentais tributários. Com base nessas relações, é possível apresentar a 
seguinte tabela de equivalência com exemplos mostrando as relações entre essas normas 
constitucionais tributárias quando existem: 
 

Direitos fundamentais em matéria tributária 
e suas relações com os princípios constitucionais tributários  

ou outras normas constitucionais tributárias (exemplos)  
Direito fundamental geral → Princípio constitucional tributário  

ou outra norma tributária na CF → 
Direito fundamental tributário 

Direito à liberdade 
(art. 5º, caput) 19 

Princípio da capacidade colaborativa  
do contribuinte  

(implícito) 

Direito de não ser obrigado a cumprir 
deveres documentais em excesso 

Direito à igualdade 
(art. 5º, caput) 20 

Princípio da isonomia tributária 
(art. 150, II)21 

Direito de ser tratado de forma 
isonômica na tributação 

Direito à segurança 
(art. 5º, caput) 22 

Princípio da segurança jurídica          da 
tributação                                 (implícito) 

Direito de ter segurança, estabilidade 
nas relações tributárias, no tempo e 

no espaço 
                                                           
17 “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 liberdade [...].” 
18 “Art. 5º [...] IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente 

de censura ou licença;” 
19 “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 liberdade [...].” 
20 “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 igualdade [...].” 
21 “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios: [...] II – instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação 
equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, 
independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;” 

22 “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 segurança [...].” 
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Direito à propriedade 
(art. 5º, caput) 23 

Princípio da vedação ao uso de tributo com 
efeito de confisco                      (art. 150, 

IV)24 

Direito de manter a propriedade a 
salvo do confisco tributário 

Direito a somente ser obrigado a fazer 
ou deixar de fazer algo       em virtude 

de lei                          (art. 5º, II)25 

Princípio da legalidade tributária na 
instituição ou aumento de tributo      (art. 

150, I)26 

Direito de somente ser exigido de um 
tributo se houver lei que o tenha 

instituído 
Direito à inviolabilidade da intimidade, 

da vida privada, e da honra                                             
(art. 5º, X)27 

Princípio da capacidade contributiva 
subjetiva e a regra que exige respeito aos 
direitos individuais dos contribuintes pela                   

Administração tributária                                            
(art. 145, §1º, in fine)28 

Direito de ver resguardado seu direito 
à intimidade e honra frente à 

fiscalização tributária ou outras 
atividades da Administração tributária 

Direito à inviolabilidade do domicílio 
(art. 5º, XI)29 

Idem ao anterior (acima):  
princípio que exige respeito aos direitos 

individuais dos contribuintes pela 
Administração tributária 

Direito de ver resguardado seu direito 
à intimidade e honra frente à 

fiscalização tributária ou outras 
atividades da Administração 

Direito à inviolabilidade do sigilo da 
correspondência e das comunicações 

privadas              (art. 5º, XII)30 

Idem ao anterior (acima):  
princípio que exige respeito aos direitos 

individuais dos contribuintes pela 
Administração tributária 

Direito de ver resguardado seu direito 
à intimidade e honra frente à 

fiscalização tributária ou outras 
atividades da Administração 

Direito à liberdade de trabalho, ofício 
ou profissão                             (art. 5º, 

XIII)31 

Não há específico  

Direito de propriedade e função social 
da propriedade                    (art. 5º, 

XXII e XXIII)32                  

Não há específico  

Direito do pequeno proprietário rural, 
que trabalha em regime de economia 
familiar, ter seu imóvel impenhorável 

por débitos (tributários ou não) 
decorrentes de sua atividade produtiva                

(art. 5º, XXVI) 

 
Não há específico 

 

Direito de herança                       (art. 
5º, XXX) 

 

Não há específico  

Direito a informação dos órgãos 
públicos, inclusive em matéria fiscal       

(art. 5º, XXXIII) 

 
Não há específico 

 

                                                           
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 propriedade [...].” 
24 “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;” 
25 “Art. 5º [...] II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;” 
26 “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;” 
27 “Art. 5º [...] X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;” 
28 “Art. 145. [...] §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.” 

29 “Art. 5º [...] – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, 
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;” 

30 “Art. 5º [...] XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das 
comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para 
fins de investigação criminal ou instrução processual penal;” 

31 “Art. 5º [...] XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais 
que a lei estabelecer;” 

32 “Art. 5º [...] XXII – é garantido o direito de propriedade; XXIII – a propriedade atenderá a sua função social;” 
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Direito a socorrer-se do Poder 
Judiciário, inclusive contra cobrança 

indevida de tributo         (art. 5º, XXXV) 

 
Não há específico 

 

Direito à estabilidade das relações, 
inclusive tributárias, quanto ao ato 

jurídico perfeito em face da lei    (art. 
5º, XXXVI) 

Princípio da irretroatividade da lei tributária                                            
(art. 150, III, a) 

Direito de o contribuinte só ser 
exigido de tributo sobre fatos 

posteriores ao início da vigência da 
lei tributária 

Direito ao contraditório e ampla defesa, 
com os meios e recursos necessários à 
defesa do direito na via administrativa e 

na judicial     (art. 5º, LV) 

 
Não há específico 

 

 
 

7. Os princípios no texto da Constituição Federal de 1988 

 Observe-se que o texto constitucional usa a palavra “princípio” com significado amplo, 
comum, impreciso.33 O intérprete da Constituição é quem deve identificar quando se trata de 
verdadeira norma principiológica, que indique fins ou um estado ideal de coisas a ser buscado. Há 
dispositivos constitucionais que usam a palavra “princípio” ou “princípios” para designar verdadeiras 
regras (que são normas com caráter bastante objetivo).34 

As normas de princípios aplicáveis à tributação estão espalhadas em dispositivos expressos 
ou implícitos, ao longo do texto da Constituição de 1988. A seguir, vejam-se as partes mais 
relevantes da Constituição para identificação desses princípios constitucionais. 

 

7.1. Os princípios entre as “limitações do poder de tributar” (Seção II, do Capítulo I, do Título 
VI da CF): principal parte do texto da CF que trata dos princípios tributários 

Do ponto de vista cronológico-normativo, as normas de princípios tributários surgem todas 
ao mesmo tempo dentro do texto constitucional brasileiro, ou seja, todas promulgadas em 05 de 
outubro 1988. Porém, no sistema constitucional tributário, os princípios recortam o poder de 
tributar, e, por isso mesmo, a maior parte dos princípios constitucionais tributários está presente 
nos arts. 150, 151 e 152, dispositivos da Seção II (“Das Limitações do Poder de Tributar”). 

Os princípios tributários aparecem no texto da CF/1988 depois das principais normas de 
atribuição de competência tributária dentro do Capítulo I (“Do Sistema Tributário Nacional”), que por 
sua vez faz parte do Título VI do texto constitucional (“Da Tributação e do Orçamento”). Assim, 
dispostos após a apresentação das espécies de tributo, os princípios tributários da Constituição são 
melhor apresentados e compreendidos, pois sua aplicabilidade é variável conforme a espécie de 
tributo que se estiver a tratar. 

Como já dito, a maior parte dos princípios especificamente tributários está enunciada na 
Seção II, do Capítulo do Sistema Constitucional Tributário, Seção essa que é intitulada “Das 
Limitações do Poder de Tributar”. Porém, existem outros princípios aplicáveis à tributação, 
espalhados em dispositivos de outras partes do texto constitucional brasileiro. 

                                                           
33 As palavras “princípio” ou “princípios” aparecem 36 vezes no texto constitucional, com diversos significados. 
34 Um exemplo é o art. 93, I, quando afirma: “Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, 

disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: [...] I - ingresso na carreira, cujo cargo 
inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos [...].” 
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7.2. Os “princípios gerais” da Seção I, do Capítulo I, do Título VI (são princípios?) 

Curiosamente, a Seção I do Capítulo do Sistema Tributário Nacional da Constituição de 
1988 (contendo os arts. 145 a 149-A) é denominada “Dos Princípios Gerais”, porém, essa Seção I 
traz artigos que tratam, quase que exclusivamente, apenas das atribuições de competência 
legislativa tributária, e não do conjunto dos princípios constitucionais tributários. Esse título da 
Seção I não foi preciso do ponto de vista da Ciência Jurídica.  

Mas, de qualquer forma, o nome dado para essa Seção I (“Dos Princípios Gerais”) ressalta 
a importância das atribuições de competência tributária para a construção do sistema tributário, 
pois, do ponto de vista lógico-jurídico, sem a entrega das competências tributárias à União, 
Estados/DF e Municípios, não existiria o sistema tributário brasileiro, e, consequentemente, seriam 
desnecessários os princípios da tributação.  

Nesse sentido, os “princípios gerais” contidos nos arts. 145 a 149-A não são as normas 
principiológicas tributárias, e sim apenas as normas que “principiam” a construção do sistema de 
tributação na Constituição, e as atribuições de competência tributária cumprem esse papel. 
Portanto, esse é o sentido da expressão “princípios gerais” na Seção I do Capítulo do sistema 
tributário na Constituição: “princípios gerais” como as causas primeiras da tributação, sua base, ou 
seja, as normas de atribuição do poder de tributar. 

Porém, ainda na Seção I, misturada entre essas normas de competência tributária, existe ao 
menos a enunciação de um princípio: o princípio tributário da capacidade contributiva em sua 
dimensão subjetiva (art. 145, §1º)35, incluindo a exigência da técnica da graduação progressiva da 
carga tributária dos impostos pessoais, como é o caso do imposto sobre a renda das pessoas. 

 

7.3. O Título I da CF (“Dos Princípios Fundamentais”): princípios aplicáveis à tributação 

 O Título I da Constituição do Brasil é denominado “princípios fundamentais” no sentido de 
trazer ali expressas as bases do Estado Democrático de Direito no Brasil, e a partir dos dispositivos 
ali constantes (arts. 1º a 4º), é possível sim ao intérprete identificar princípios constitucionais 
aplicáveis para orientar a atividade tributária, como é o caso do princípio republicano (art. 1º), do 
princípio federativo (art. 1º), do princípio da separação dos poderes (art. 2º) que também 
fundamenta a legalidade tributária. 

Nesse mesmo Título I da CF existe também o princípio da prevalência dos direitos humanos 
nas relações internacionais do Brasil com outros países e seus cidadãos (art. 4º, II)36, o que 
recentemente serviu de base jurídica para o Judiciário fundamentar decisão pela exoneração 
tributária dos migrantes venezuelanos (estrangeiros não residentes no Brasil) em estado de 
pobreza, em relação à taxa de imigração/visto de residência temporária no Brasil que seria devida 
se obedecida apenas a letra fria da lei.37  

                                                           
35 “Art. 145. [...] § 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade 

econômica do contribuinte [...].” 
36 “Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: [...] II - 

prevalência dos direitos humanos;” 
37 Portal UOL Notícias. Justiça de Roraima suspende taxas de visto de residência para venezuelanos. Disponível 

em: <http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/08/1906381-justica-federal-em-roraima-suspende-taxa-de-visto-para-
venezuelanos.shtml>. Acesso: 02 ago. 2017. 



CURSO DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Professor Rodrigo Caramori Petry

Personal website: www.rodrigopetry.com.br

E-mail: rcp@rodrigopetry.com.br

              
 

 

10 

 Outros princípios constitucionais gerais aplicáveis à tributação encontrados no art. 4º da 
Constituição são os princípios das relações internacionais do Brasil que dizem respeito à paz, não-
intervenção em outro país, e solução pacífica das controvérsias, que orientam assim limites 
constitucionais à competência tributária da União Federal em relação ao imposto extraordinário de 
guerra (art. 154, II) e ao empréstimo compulsório de guerra (art. 148, I): não se pode admitir que 
tais tributos sejam instituídos para fazer frente à guerra de agressão a outro país; admitindo-se 
apenas guerra de defesa contra agressão de outro país. 
 O art. 4º, parágrafo único, da Constituição também prevê outro princípio geral das relações 
internacionais do Brasil que orienta a tributação: o princípio da busca da integração 
comercial/econômica entre os países da América Latina (inclusive o Mercosul), que assim exige a 
redução da tributação aduaneira em relação aos países da região, buscando facilitar as trocas 
comerciais. 
 
7.4. Outras partes do texto constitucional que trazem princípios para a tributação 
 Além das já abordadas nos itens acima, outras partes do texto constitucional também 
contém dispositivos que trazem normas principiológicas para orientar e limitar a tributação no 
Brasil. Dentre elas: o Título III (“Da Organização do Estado”), especialmente no art. 37, que traça 
os princípios da Administração Pública; o Título VII (“Da Ordem Econômica e Financeira”), 
especialmente o art. 170, que inicia o Capítulo I (“Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica”), 
e que traça os princípios da ordem econômica; e o art. 194, que traz alguns princípios da Ordem 
Social aplicáveis à tributação por meio de contribuições de seguridade social. 
 

8. Tipos básicos de princípios constitucionais aplicáveis à matéria tributária 

 É possível classificar os diversos princípios constitucionais que se aplicam à matéria 
tributária, agrupando-os em conjuntos, conforme suas características comuns. Identificam-se aqui, 
fundamentalmente, as seguintes espécies de princípio:  

i) princípios constitucionais gerais do direito (e que são aplicáveis em matéria tributária, ex.: 
princípio da praticabilidade do direito);  

ii) princípios constitucionais da Administração Pública (e que são aplicáveis em matéria 
tributária, ex.: princípio da eficiência da Administração); 

iii) princípios constitucionais tributários formais (dizem respeito à forma da legislação e sua 
geração de efeitos, ex.: legalidade tributária, ou a anterioridade da lei); 

iv) princípios constitucionais tributários materiais (dizem respeito de perto à matéria 
tributável, inclusive a sua relação com pessoas, ex.: isonomia tributária); 

v) princípios constitucionais na forma de regras-técnicas tributárias (realizam princípios, ex.: 
progressividade tributária); 

vi) princípios constitucionais da Ordem Econômica aplicáveis à tributação (ex.: preservação 
da livre iniciativa de atividade econômica privada); 

vii) princípios constitucionais da Ordem Social aplicáveis à tributação (ex.: equidade na 
forma de participação dos contribuintes no custeio da Seguridade Social); 

viii) princípios-postulados constitucionais (são modos de aplicação de princípios, ex.: 
proporcionalidade, aplicável em matéria tributária). 
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9. Caráter multidimensional dos dispositivos que enunciam princípios constitucionais 

 Um importante alerta deve ser realizado aqui: os dispositivos que preveem normas de 
princípios constitucionais tributários podem ser multidimensionais, prevendo, sob outro ângulo de 
análise, outro tipo de norma constitucional, como uma regra, por exemplo. Assim, é natural que de 
um mesmo dispositivo, contendo o mesmo enunciado textual, o intérprete possa extrair um 
princípio e uma regra enunciando um direito fundamental, por exemplo.  

Esse caráter multidimensional ou multinormativo é consequência natural da amplitude das 
normas constitucionais e da complexidade do sistema normativo. Para ficar mais claro, um 
exemplo: o art. 5º, II, da Constituição é um dispositivo que ao mesmo tempo enuncia o direito 
fundamental de os cidadãos só serem obrigados a fazerem ou deixarem de fazer alguma coisa em 
virtude de lei, e também um princípio: o princípio da legalidade geral, aplicável em matéria 
tributária, que exige que o Poder Público só institua deveres relacionados ao campo tributário se 
autorizado por lei. 

 

10. Possibilidade de encontrar princípios constitucionais parciais: os princípios nas 
Constituições Estaduais e Leis Orgânicas municipais 

Além dos princípios constitucionais nacionais presentes na Constituição Federal do Brasil 
também é possível encontrar princípios aplicáveis à tributação no texto das Constituições dos 
Estados e nas Leis Orgânicas dos Municípios e do DF. O texto da Constituição de 1988 reconhece 
a existência de princípios constitucionais parciais, presentes na Constituição do Estado (art. 35, IV, 
da CF)38, e consequentemente, devem ser reconhecidos também os eventuais princípios presentes 
na Lei Orgânica do Município/DF.  

De qualquer forma, esses eventuais “princípios constitucionais parciais” serão 
desdobramentos dos princípios constitucionais já presentes expressa ou implicitamente no texto da 
Constituição Federal de 198839, e, por isso, concentramos aqui o estudo na CF de 1988, deixando 
o alerta de que diante de casos concretos e pesquisas de questões estaduais ou municipais é 
importante verificar o texto das Constituições estaduais e das leis orgânicas respectivas. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
38 “Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, 

exceto quando: [...] IV - o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de 
princípios indicados na Constituição Estadual [...].” 

39 Observe-se que os Estados, os Municípios e o DF podem se organizar com relativa autonomia, pois devem seguir os 
princípios da Constituição Federal, como determinam expressamente os arts. 25, 29 e 32. Esse é o chamado “princípio 
constitucional da simetria” entre a CF e as constituições estaduais e leis orgânicas. 
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_______________________________________________________________________________ 
 

11. PRINCÍPIOS GERAIS DO DIREITO  
APLICÁVEIS EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA 

_______________________________________________________________________________ 
 
 Os princípios gerais do direito são de grande amplitude de aplicação, como o próprio nome 
diz, e também são aplicáveis em matéria tributária (direito tributário), como seria de se esperar. 
Dentre esses princípios, os mais aplicados na prática tributária são os seguintes:  

i) princípio da segurança jurídica (art. 5º, caput, da CF);  
ii) princípio da vedação ao enriquecimento ilícito ou sem causa (implícito);  
iii) princípio da praticabilidade do direito (implícito);  
iv) princípio da República ou princípio republicano (art. 1º, da CF);  
v) princípio da Federação ou princípio federativo (art. 1º, da CF). 
 
Além desses, também é relevante considerar outro princípio que orienta o legislador na 

elaboração da política fiscal e, consequentemente, na redação das leis tributárias: 
vi) princípio do desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CF).  
 
Também é importante citar os princípios constitucionais gerais que são fundadores da 

legalidade, dando-lhe contornos no que diz respeito aos participantes do processo legislativo, às 
fontes adequadas, e ao espaço de vigência da lei, no Brasil: 

vii) princípio da separação dos poderes (art. 2º), sobretudo o Executivo e Legislativo;   
viii) princípio da recepção das fontes do direito (enunciado implícito), pelo qual as normas 

pré-constitucionais (que estavam em vigor antes da CF/1988) devem ser consideradas 
recepcionadas pela Constituição nova (no caso, a CF de 1988) em face de sua 
compatibilidade material40, enquanto seus veículos ganham outro status jurídico, 
passando a ter o valor e a força normativa próprios dos veículos que a Constituição atual 
(CF/1988) exige para aquele tipo de norma recepcionada; 

ix) princípio da simetria das fontes do direito, um enunciado implícito, que determina exista 
uma ligação de relativa dependência e uniformidade entre a ordem constitucional total 
(CF) e as ordens constitucionais parciais (CEs, LO/DF e LO/M)41, como reconhecido pelo 
STF42 ao interpretar o texto dos arts. 25, 29 e 32 do Texto Magno, que atribuem ordens 
constitucionais parciais aos Estados, DF e Municípios desde que “atendidos os princípios 
desta Constituição”; 

x) princípio da territorialidade das leis (implícito), que determina que as leis vigorem no 
território da entidade político-administrativa que lhes emitiu, salvo exceções. 

                                                           
40 Ou seja, não contrariem as competências, princípios e regras adotados na Constituição de 1988. 
41 O princípio da simetria constitucional exige que os institutos e formas previstos na Constituição Federal, que 

representem os grandes objetivos e fundamentos da República federativa brasileira, sejam simetricamente 
reproduzidos pelas Constituições estaduais e pelas Leis Orgânicas municipais e do DF. Garante-se assim que as 
ordens constitucionais parciais manterão, ainda que em sua esfera mais limitada, os grandes pilares fundamentais da 
estrutura político-jurídica do Estado brasileiro, restando espaço para inovações apenas em questões específicas. Disso 
resulta certa uniformidade (mas não identidade) entre a Constituição Federal, as Constituições estaduais e leis 
orgânicas no que diz respeito, por exemplo, aos tipos de fontes formais do direito utilizadas nas respectivas esferas 
(federal, estadual, distrital e municipal). 

42 STF, Pleno, ADI n.º 425-5/TO, Rel. Ministro Maurício Corrêa, julgado por maioria em 04.09.2002, DJU em 19.12.2003. 
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E, por último, com pouca abrangência na área tributária, mas, que não devem ser 
ignorados, estão os princípios gerais do direito voltados às relações internacionais do Brasil: 

xi) o princípio da prevalência dos direitos humanos (na tributação);  
xii) o princípio da defesa da paz, da não-intervenção em outros países e da solução pacífica 

das controvérsias (em relação ao financiamento tributário de guerra);  
xiii) o princípio da busca da integração econômica dos países da América Latina (em 

relação à tributação aduaneira, importação e exportação, sobretudo).  
 A seguir, vamos destacar apenas os 5 primeiros princípios acima enumerados, que são os 
mais aplicáveis em matéria tributária.  
 
11.1. Princípio da segurança jurídica 
 Esse princípio geral do direito é implícito, deduzido do direito fundamental à “segurança” 
contido no art. 5º, caput, da Constituição43, e é também enunciado como um valor da sociedade no 
Preâmbulo da Carta Magna brasileira44. Tal princípio se aplica em direito tributário e sua diretriz 
manda que o direito tributário deve ser instrumento de estabilidade para os cidadãos e para os 
governos, em prol da previsibilidade do ambiente de negócios (para a devida organização da 
atividade econômica), razão pela qual deve haver segurança na construção da legislação, na sua 
aplicação e nas decisões judiciais que impactam a vida da sociedade brasileira.  

A segurança jurídica em direito tributário implica a proteção ao contribuinte em relação aos 
fatos passados, garantindo-se sua estabilidade de tratamento tributário, o que se faz claramente 
por meio da irretroatividade das leis tributárias, por exemplo. Ao mesmo tempo, a segurança 
jurídica implica a previsibilidade dos contribuintes em relação ao futuro, o que se desdobra na 
exigência de prazos de vacatio legis para leis tributárias.  

Ou seja, a segurança jurídica em matéria tributária tem muito a haver com a estabilidade e a 
previsibilidade das regras tributárias no tempo, e de tal princípio geral do direito derivam inclusive 
princípios e regras especificamente tributários que buscam realizar a segurança jurídica, e que 
serão estudados adiante. Além disso, a segurança jurídica implica na exigência de certeza do 
direito, aqui, o direito tributário: as regras de tributação devem ser claras o suficiente para serem 
compreendidas com segurança pelos destinatários, de forma que eles possam saber o que devem 
fazer para cumprir as normas. 

Muitas implicações do princípio da segurança podem ser interpretadas e aplicadas à 
matéria tributária, e, dentre elas, destacamos alguns exemplos iniciais: o Poder Executivo (por seus 
órgãos de fiscalização e cobrança dos tributos) deve orientar seus cidadãos-contribuintes de forma 
segura, sem enganá-los, sem criar expectativas irreais e sem alterar seu posicionamento sobre a 
interpretação da legislação tributária de forma a surpreender os contribuintes; o Legislativo deve 
produzir leis que sejam claras e estáveis no tempo, na medida do possível; o Judiciário deve prezar 
por não postergar no tempo as decisões judiciais, resolvendo em prazo razoável os conflitos, e 
cuidar para não mudar sua jurisprudência constantemente de forma a surpreender os contribuintes 
ou o Fisco.45 

                                                           
43 “Art. 5º [...] garantindo-se [...] a inviolabilidade do direito [...] à segurança [...].” 
44 “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para [...] assegurar [...] a 

liberdade, a segurança, [...] como valores supremos de uma sociedade [...].” 
45 Para um estudo aprofundado: ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 3ª ed., São Paulo: Malheiros, 2014; 

TORRES, Heleno Taveira. Direito constitucional tributário e segurança jurídica (metódica da segurança jurídica 
do sistema constitucional tributário). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. 
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11.2. Princípio da vedação ao enriquecimento sem causa jurídica 

 O princípio geral do direito que veda o enriquecimento de alguém sem que haja uma causa 
jurídica para tanto, é também aplicável em matéria tributária. A principal situação de aplicabilidade 
diz respeito aos casos em que o Fisco realiza, acidentalmente ou intencionalmente, a arrecadação 
de valores indevidos a título de tributo. Ou seja, quando há um recolhimento indevido de tributo, o 
Fisco deve restituir. O tributo pode ser indevido porque foi cobrado a maior ou totalmente sem base 
em lei válida; ou porque o contribuinte recolheu equivocadamente valor a maior ou indevido. 
Nesses casos, o Fisco deve devolver o dinheiro arrecadado indevidamente, pois não pode haver 
enriquecimento ilícito estatal. Tributo só é válido se pago adequadamente, conforme o que foi 
previsto em lei válida.  

 De outro lado, a restituição do indébito tributário poderá ser obstada ao contribuinte com 
base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Um exemplo que pode ocorrer é 
quando se trate de tributos pagos por contribuinte que, por mecanismos reconhecidos como 
econômica e juridicamente relevantes, repassou a um terceiro o ônus econômico do tributo. Ocorre 
em certos casos envolvendo o imposto sobre circulação de mercadorias (ICMS), que é pago pelo 
empresário comerciante (contribuinte de direito) e que repassa o ônus do tributo para os 
compradores/consumidores de suas mercadorias (contribuintes de fato). Existem diversas 
discussões judiciais em torno dessa questão. 

 

11.3. Princípio da praticabilidade do direito 

 O princípio da praticabilidade do direito é implícito e deduzido a partir do conjunto de 
disposições da Constituição de 1988, havendo alguns dispositivos que revelam de forma mais clara 
sua existência especificamente no campo do direito tributário46. O princípio da praticabilidade 
afirma que o direito deve ser pensado e estruturado de modo a se tornar prático, realizável, caso 
contrário, não será eficaz em regular as condutas humanas.47  

Por isso, a praticabilidade justifica o uso, pelo legislador e pelo administrador público, de 
técnicas e instrumentos jurídicos que permitam ao ordenamento jurídico tributário atingir seus fins 
(arrecadatórios) mediante a simplificação da realidade para efeito de tributação. Para simplificar a 
realidade o direito tributário se utiliza de abstrações generalizantes, que assim não correspondem 
exatamente à realidade, mas que permitem a efetividade das regras do direito, desde que não 

                                                           
46 Nesse sentido: art. 145, §1º (busca a efetividade da atuação da Administração Tributária); art. 150, §7º (autoriza 

tributação por fato gerador presumido, com o objetivo de simplificar a fiscalização e reduzir a sonegação); art. 195, I, “a” 
e IV (autoriza que lei equipare pessoas diversas para o fim de lhes aplicar a mesma tributação); art. 149, §3º 
(equiparação entre pessoa física e jurídica); art. 149, §4º (em relação a algumas contribuições, autoriza a tributação de 
uma única operação, no início da cadeia de circulação econômica, dispensando a tributação das demais etapas, para 
facilitar a fiscalização da cadeia econômica); art. 149-A (autoriza a cobrança simplificada e mais ágil da contribuição de 
iluminação pública, na própria conta/fatura de energia elétrica entregue pela empresa concessionária, e não por ato 
administrativo próprio de lançamento). 

47 Para aprofundamento no tema, vejam-se as obras: COSTA, Regina Helena. Praticabilidade e justiça tributária 
(exequibilidade de lei tributária e direitos do contribuinte). São Paulo: Malheiros, 2007; ROCHA, Paulo Victor Vieira 
da. Substituição tributária e proporcionalidade: entre capacidade contributiva e praticabilidade. São Paulo: 
Quartier Latin, 2012. 
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desrespeitem direitos fundamentais dos contribuintes. É um passo para se atingir também um 
patamar de eficiência da Administração Pública. 

Quando uma cobrança tributária, seja pelo reduzido valor, seja pelo ônus da forma de 
cobrança, é tão custosa para a Fazenda Pública a ponto de sua arrecadação não compensar, pode 
entrar em jogo a praticabilidade, autorizando que o legislador estabeleça condições de 
simplificação e instrumentos que tornem factível a cobrança eficaz (com resultados para a 
Fazenda).  

Pode ser fundamentada na busca da praticabilidade a eventual instituição da figura do 
tributo-condição, ou seja, quando o pagamento do tributo é colocado como condição para a 
realização de um serviço público, por exemplo, a taxa judiciária e o preparo recursal. Muitas taxas 
são exigidas antecipadamente à prestação do serviço ou ao exercício do poder de polícia, 
justamente por seu valor reduzido para a arrecadação da Fazenda Pública não viabilizar uma 
cobrança posterior no caso de inadimplemento pelo contribuinte. Ou seja, se o contribuinte viesse a 
não pagar o tributo ficaria muito difícil realizar a cobrança posterior, daí a relevância de cobrar-se 
antecipadamente ou de forma condicionada. De outro lado, importa verificar, em cada caso, se 
haverá prejuízo sério aos direitos dos contribuintes: deve haver uma ponderação do que é razoável 
e proporcional na aplicação da praticabilidade. 

 Encontram também fundamento jurídico no princípio da praticabilidade do direito as 
possibilidades de presunções legais48, ficções legais49, enumerações taxativas de fatos ou objetos 
de tributação, pautas/tabelas de valores objeto de tributação, que permitem que leis tributárias 
sejam aplicadas e fiscalizadas em massa diariamente, atingindo milhões de contribuintes e 
incontáveis fatos econômicos (vendas de mercadorias, operações financeiras, prestações de 
serviços, transferências de imóveis, heranças, doações, etc.). 

 

11.4. Princípio da República (princípio republicano) 

 O princípio da República, ou princípio republicano, deduzido a partir do art. 1º da 
Constituição de 198850 e aplicável em matéria tributária, exige que a cobrança de tributos seja 
autorizada pelos cidadãos-contribuintes por meio de representação democrática no parlamento e 
que todos sejam igualmente tratados perante a lei, sem privilégios tributários.51 Embora o art. 1º da 
Constituição brasileira não seja tão explícito ao considerar a forma republicana de governo como 

                                                           
48 Na presunção legal, a lei entende existente e verdadeiro algo que provavelmente é segundo a experiência econômica e 

social (veja-se o exemplo da excepcional tributação por fato gerador presumido, no caso do início de cadeias de 
circulação econômica, autorizada pelo §7º do art. 150 da CF/1988, mas, altamente criticada pela doutrina em face da 
insegurança em que pode deixar os contribuintes caso seja amplamente aplicada). 

49 Na ficção legal, a lei cria uma categoria que não existe, entende como verdadeiro algo que não é. 
50 “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal [...] Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos desta Constituição.” 

51 Sobre o tema, vejam-se também: ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. 2ª ed., São Paulo: Malheiros, 2001; 
CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 30ª ed., São Paulo: Malheiros, 2015, p. 71-
151. 
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um princípio constitucional, outro dispositivo da CF é mais explícito nesse sentido, ao nominar a 
República como um princípio: o art. 34, VII, “a”.52 

 O princípio republicano implica igualdade das pessoas perante a lei tributária, lei que deve 
ser aplicada a todos, pois o governo (e o poder tributário que lhe é inerente) é exercido em nome 
do povo e para o interesse do povo.53 A República brasileira é um Estado Democrático de Direito: 
nela, o tributo e sua cobrança só podem se originar e se fundamentar na lei, votada 
democraticamente por representantes populares. 

 

11.5. Princípio da Federação (princípio federativo) 

 O art. 1º da Constituição Federal afirma que a República do Brasil é um Estado Democrático 
de Direito que possui seu poder distribuído por esferas territoriais distintas, em um formato 
federativo: daí ser uma República Federativa. Tal aspecto é confirmado pelo art. 18 da 
Constituição54. Desses dispositivos, portanto, se deduz o princípio federativo, que é um enunciado 
implícito. As esferas de poder político-territorial se aglutinam na União Federal, mas guardam 
relativa autonomia em relação aos seus interesses próprios: são os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios que formam o sistema federativo do Estado brasileiro. Representam a divisão territorial 
do poder político-administrativo55, e não a forma de exercício do poder/governo. Essa, a forma de 
exercício do poder, é a forma republicana. 

 A forma federativa de Estado representa uma divisão territorial do poder do Estado. É, 
portanto, distinto do princípio constitucional da separação dos poderes (art. 2º da CF/1988)56, que 
trata de exigir a necessária divisão funcional do poder do Estado, que fica assim tripartido em três 
poderes: Poder Legislativo, Poder Executivo, e Poder Judiciário.57 

 A forma federativa de Estado e a separação de poderes são cláusulas pétreas, conforme 
prevê o art. 60, §4º, I e III, da CF/198858. Portanto, emenda constitucional que pretenda extinguir a 
forma federativa (concentrando todos os poderes em um Estado unitário) ou a separação de 

                                                           
52 “Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: [...] VII - assegurar a observância dos 

seguintes princípios constitucionais: a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático;” 
53 Questão relevante, nesse sentido, é buscar definir quem é o povo, para quem e por quem a República funciona como 

forma de governo. Mas, isso não é o nosso propósito aqui. Para uma pesquisa de filosofia do direito constitucional 
nessa área, veja-se: Müeller, Friedrich. Quem é o povo? (a questão fundamental da democracia). 2ª ed., São Paulo: 
Max Limonad, 2000. 

54 “Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.” 

55 Embora originalmente os Municípios não façam parte do conceito genérico de federação estudado pela Teoria Geral do 
Estado, no Brasil, os Municípios possuem alargada autonomia, o que lhes credencia a partilhar da formação atual do 
Estado Federativo, sendo citados pelo art. 1º da CF/1988 nesse sentido amplo. Em sentido estrito, porém, Federação é 
constituída apenas pelos Estados federados, que, no Brasil, são 26 Estados, aos quais se soma o Distrito Federal, que 
é a sede da União Federal, mas, que acumula competências estaduais e municipais, sendo assim considerado um 
“Estado especial”. 

56 “Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.” 
57 Observe-se que é comum alijar-se o Município do conceito de pacto federativo porque, diferentemente dos Estados/DF, 

os Municípios não possuem Poder Judiciário, e não possuem representação política no Congresso Nacional, já que 
deputados são representantes do povo de cada Estado (art. 45) e os senadores são representantes dos próprios 
Estados enquanto pessoas jurídicas de direito público (art. 46). São os Municípios, em função disso, reconhecidos 
como “entidades menores” no pacto federativo. 

58 “Art. 60. A Constituição poderá ser emendada [...] § 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.” 
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poderes (dando poderes absolutos ao Executivo, por exemplo) é inconstitucional. Isso ocorreria, 
por exemplo, em matéria tributária, se as competências tributárias dos Estados fossem extirpadas 
por uma emenda à Constituição Federal, deixando os Estados inteiramente dependentes de 
repasses financeiros da União Federal. Da mesma forma o seria com os Municípios, que em nosso 
entender são entidades da forma federativa (art. 1º), e que assim são protegidos de emenda 
constitucional que intente extinguir suas competências tributárias. 

 Ainda que exista na doutrina uma discussão não superada acerca da participação ou não 
dos Municípios no conceito de Federação59, é preciso admitir que a própria Constituição 
fundamenta a autonomia tributária dos Municípios (art. 30, III60 e art. 15661), e o seu art. 1º insere 
os Municípios na estrutura da República Federativa. De qualquer forma, quando nos depararmos 
com um texto de lei, de doutrina ou de jurisprudência contendo a expressão “entes federados”, será 
necessário investigar se ali se está fazendo referência aos Estados/DF apenas (que compõem a 
concepção clássica de entes federativos), ou se também estão considerados como incluídos ali os 
Municípios. 

Diante da polêmica em torno do conceito de Federação, Roque Antonio Carrazza prefere 
fazer menção ao “princípio federativo” para tratar das relações harmônicas entre Estados e União; 
e ao “princípio da autonomia municipal” para incluir os Municípios.62 Paulo de Barros Carvalho 
prefere denominar o que é chamamos aqui de “princípio federativo” como o “princípio da isonomia 
das pessoas constitucionais”, que ele trata como uma decorrência da Federação (pacto de 
harmonia entre a União e os Estados) e da autonomia dos Municípios.63 

Em direito tributário, o princípio federativo exige que as esferas territoriais de poder (União, 
Estados, DF e Municípios) se tratem com respeito às suas autonomias financeiras, sem invasão de 
suas esferas de competência tributária próprias, e não impeçam ou atrapalhem o desenvolvimento 
econômico e social uns dos outros por meio da tributação. É tão relevante e presente o princípio 
federativo na tributação, que podemos fazer menção ao “princípio federativo tributário”. 

Em diversos dispositivos espalhados no texto constitucional o princípio federativo se revela 
específico em relação à tributação, como é o caso, por exemplo, dos arts. 151 e 152, que buscam 
harmonizar os interesses tributários da União, dos Estados/DF e Municípios, para que em suas leis 
(federais, estaduais e municipais) todos sejam tratados com equilíbrio, sem interferências em suas 
competências tributárias, sem privilégios ou barreiras tributárias.64 

                                                           
59 Denunciando essa polêmica, e adotando a ideia de que os Municípios não fazem parte do pacto federativo, veja-se: 

CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 30ª ed., São Paulo: Malheiros, 2015, p. 152-
153 e 196. 

60 “Art. 30. Compete aos Municípios: [...] III – instituir e arrecadar os tributos de sua competência [...];” 
61 “Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: [...].” 
62 Op. cit., p. 168-218. 
63 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 26ª ed., São Paulo: Saraiva, 2014, p. 165-166. 
64 “Art. 151. É vedado à União: 

I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em 
relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais 
destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do País; 
II - tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como a 
remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações 
e para seus agentes; 
III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. 
Art. 152. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e 
serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.” 
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_____________________________________________________________________________ 
 

12. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
APLICÁVEIS EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA 

_____________________________________________________________________________ 
 

 A Constituição Federal brasileira submete a Administração Pública a uma série de princípios 
de necessária observância e que se aplicam no que diz respeito ao Fisco (Fazenda Pública), ou 
seja, a Administração Pública no exercício da atividade tributária. Vejamos alguns dos mais 
representativos desses princípios da Administração tributária, e que podem interferir não só na 
esfera do interesse direto dos agentes públicos, mas, também, podem impactar os direitos dos 
contribuintes, daí o interesse neste estudo. Vamos destacar os seguintes, mais de perto 
relacionados à atividade tributária. 

 

12.1. Princípio da supremacia do interesse público sobre o particular 

O chamado “princípio da supremacia (ou da preponderância) do interesse público sobre o 
particular”, reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência, não é expresso na Constituição. Como 
princípio implícito no texto constitucional, é depreendido da própria definição e origem do Estado 
brasileiro (dispersa em diversos dispositivos constitucionais, como, por exemplo, aqueles que 
atribuem ao Estado o poder de desapropriação ou de requisição de bens ou serviços, ainda que 
cercado de requisitos e limites)65, pelo qual a entidade ou órgão encarregado de cumprir com a 
função pública possui uma posição privilegiada e subordinante em relação aos particulares, 
podendo restringir e sujeitar as pessoas privadas, com base em lei, no desempenho da atividade 
pública.  

 A supremacia existe com a finalidade de dar especial proteção ao interesse público, 
instrumentalizando o ente ou órgão público para o bom desempenho de sua atividade. Ela é 
instrumental, não existe por si só. Ela é finalística, voltada a um fim. Essa supremacia possui 
diversas implicações/consequências, estabelecidas ou expressas por lei. Senão, vejamos. 

Dessa supremacia decorre, por exemplo, a presunção de legitimidade dos atos 
administrativos (que é relativa, já que pode ser derrubada por meio do devido processo legal, 
administrativo ou judicial); prazos maiores para recursos em processo judicial66, etc. 

 Outra decorrência da supremacia do interesse público diz respeito à verticalidade que 
marca as relações entre Estado e particulares, nas quais quando envolvido o direito público há 
possibilidade de o Estado constituir ou modificar unilateralmente a relação jurídica, sem o 
necessário consentimento da outra parte, e desde que amparada em lei. Essa verticalidade do 
                                                           
65 Por exemplo, observe-se o art. 5º, da CF, que após garantir o direito de propriedade e que a propriedade atenderá a 

função social, estabelece ao Estado o poder (limitado) de desapropriação: “Art. 5º [...] XXIV - a lei estabelecerá o 
procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e 
prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;” E também o art. 5º, XXV, da CF, 
relativo à requisição de bens. A lei ainda podem criar novos casos de requisição de bens ou serviços, como o faz, por 
exemplo, instituindo a obrigação do serviço militar (Lei nº 4.375/1964). 

66 Vide Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): “Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e 
suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas 
manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.” 
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Estado, unilateralidade, que é a regra do regime jurídico de direito público, expressa-se na noção 
de posição de autoridade67.  

Essa posição de autoridade do Estado também se manifesta com relação aos servidores 
públicos, por lógico (hierarquia). O regime da relação entre Estado e uma pessoa física servidor 
público concursado é denominado “regime estatutário”, ou seja, baseado na unilateralidade de 
possíveis alterações de regime, prevista e modificada em lei, em contraposição ao regime 
contratual (que é marcado pela autonomia, horizontalidade negocial das partes, ainda que com 
certas garantias previstas em lei). 

Outra decorrência da supremacia do interesse público é a exigibilidade do ato administrativo 
(com a caracterização da mora do devedor) e, até mesmo, em certos casos, a executoriedade de 
alguns atos administrativos com o manejo de ações concretas de coerção sobre os particulares 
sem a necessidade do socorro ao Judiciário. 

Outra decorrência é a autotutela dos atos administrativos, em que a Administração pode 
revogar atos administrativos que julgar viciados ou anulá-los, unilateralmente. 

Entretanto, o poder decorrente da supremacia do interesse público só pode ser exercido 
como função pública, ou seja, é poder instrumental para o atendimento do interesse público. Não 
pode ser arbitrário, ou sem medida, pois ele é finalístico, devendo atender ao fim previsto pelo 
ordenamento jurídico.68 Existem limites jurídicos (expressos ou implícitos na Constituição e nas 
leis), restrições especiais a quem desempenha a função pública, para que possa bem cumprir essa 
missão, e tais limitações são parte integrante da supremacia do interesse público. 

Dessa percepção é possível classificar os interesses públicos como o faz a doutrina jurídica 
italiana:  

i)  interesse público primário, que é da coletividade;  

ii) interesse público secundário, que é o interesse do Estado/governo enquanto sujeito de 
pretensões como se fosse uma pessoa particular egoísta, desvinculada da função de 
atender ao interesse coletivo.  

Seria interesse secundário, nesse sentido, o interesse de o Estado proteger da máxima 
forma seu patrimônio e, para tanto, resistir ao pagamento de indenizações, ainda que procedentes; 
ou cobrar tributos exagerados; ou protelar a restituição de indébitos tributários para ganhar tempo, 
mantendo o dinheiro dos contribuintes por mais tempo nos cofres públicos indevidamente. Nota-se 
no interesse secundário uma despreocupação com a ordem jurídica e a coletividade. 
Consequentemente, interesse secundário só poderá ser atendido se estiver também em 
conformidade com o interesse público primário.  

Importante refletir também que, nem sempre o interesse do governo que ocupa o aparelho 
do Estado é o interesse público, seja o primário ou o secundário. Daí a importância do controle 
legislativo e judicial sobre a atuação do Poder Executivo. 

                                                           
67 Daí também decorre o vocábulo “autoridade” como o agente ou servidor público com poder de decisão, como definido 

na Lei do Processo Administrativo federal (art. 1º, §2º, III, da Lei nº 9.784/1999). 
68 Celso Antônio Bandeira de Mello prefere, por isso, evitar a expressão “poderes” ou “poderes-deveres”, para então usar 

a expressão “deveres-poderes” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 33ª ed., São 
Paulo: Malheiros, p. 73). 
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 Interessante notar que para cumprir a função pública o Estado ou quem lhe represente no 
interesse público pode, devidamente autorizado pela CF, desempenhar atividade parcialmente 
sujeita ao regime de direito privado. É o que ocorre, por exemplo, quando o Estado atua na 
atividade econômica em sentido estrito, produzindo e comercializando bens no mercado. Deve 
haver uma função de interesse público aqui, entretanto, que justifique essa atuação excepcional 
(por exemplo, ocupar um espaço na cadeia produtiva que nenhum agente econômico quer, por não 
ser lucrativo ou ser de altíssimo risco, e ser importante para manter a economia em funcionamento, 
o emprego, a geração de renda, etc.). E, nesse caso, não haverá supremacia do interesse público 
sobre o privado, como inclusive a Constituição Federal prevê implicitamente (art. 173 da CF)69. 

O interesse público é noção central do regime jurídico de direito público, indicando a 
finalidade onipresente da atividade estatal ou paraestatal, ou seja, da função pública. O direito 
público, aqui, ao se ocupar da realização do interesse público, depende do conceito de interesse 
público. A expressão “interesse público” aparece 12 vezes no texto da Constituição Federal, porém, 
sem um conceito específico que determine seu conteúdo, que será definido nos termos ou limites 
da lei.  

Enfim, o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular é princípio com 
pouca densidade normativa em relação a outros princípios, e que só pode servir em matéria 
tributária para fundar decisões ou argumentos jurídicos em casos extremos, quando não houver 
outra solução em face da ponderação exaustiva de outros princípios e regras constitucionais. 
Portanto, em verdade deve ser de pouca utilidade na solução de casos concretos, e é muito 
criticado por alguns doutrinadores, que enxergam sua aplicação desmedida como uma tentativa de 
abrir espaço ao arbítrio das autoridades fiscais.70  

Afinal, o Fisco está sempre trabalhando pelo interesse público na atividade de cobrança de 
tributos? Nem sempre, pois a cobrança que não vier a obedecer à lei ou à Constituição é ilegítima, 
e, assim, contraria o interesse público representado na supremacia da Constituição, que protege os 
direitos fundamentais dos contribuintes. Por isso, grandes dificuldades podem cercar a tentativa de 
aplicação desse princípio aos casos concretos. De qualquer forma, não é incomum a sua 
invocação em alguns julgamentos de tribunais sobre conflitos entre o Fisco e os contribuintes, mas, 
em regra apenas como um complemento à argumentação jurídica em cada caso. 

 

12.2. Princípio da indisponibilidade do interesse público 

 O princípio da indisponibilidade do interesse público é implícito na CF/1988, deduzido nas 
dobras de diversos dispositivos do texto constitucional, e seu enunciado afirma que o interesse 
público não é disponível a ninguém, nem mesmo a quem é seu titular: o Estado (a Administração 
Pública, ou órgão ou entidade que lhe represente). Compete ao Estado apenas cuidar do interesse 
público. 

                                                           
69 O art. 173 da CF exige a presença do interesse público na exploração direta da atividade econômica pelo Estado, e 

também veda privilégios típicos do Estado quando atuar nas relações de mercado. 
70 Nesse sentido, vejam-se as críticas de Humberto Ávila (ÁVILA, Humberto. Sistema constitucional tributário. 5ª ed., 

São Paulo: Saraiva, 2012, p. 344-349) e Roque Carrazza (CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito 
constitucional tributário. 30ª ed., São Paulo: Malheiros, 2015, p. 584-585). 
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A Administração Pública depende de uma lei legítima para ser autorizada a modificar essa 
conduta, dispensando um interesse público qualquer. É o caso, por exemplo, de uma lei que venha 
a autorizar a Administração Pública tributária a aceitar o pagamento parcelado de débitos fiscais 
dos contribuintes, dispensando a cobrança de parte dos juros e das multas devidos. A 
Administração Pública, por iniciativa sua, não pode fazer essa dispensa, em face do interesse 
público da arrecadação tributária ser indisponível para ela, precisando então de lei para regular em 
quais condições poderá haver inclusive a transação (concessões recíprocas) entre Fisco e 
contribuintes, sempre para atender ao interesse público. 

O princípio exige que a Administração Pública em matéria tributária realize a aplicação da 
lei tributária devendo agir no interesse da arrecadação, pois o tributo representa o interesse público 
que não pode ser dispensado senão por força de lei. Não cabe ao administrador público dispensar 
os contribuintes da exigência de tributos, e sim a lei, quando for o caso.  

A indisponibilidade funciona lado a lado com a legalidade da atuação administrativa 
(legalidade da Administração, vide art. 37 da CF). Por isso, a atividade de cobrança é vinculada e 
obrigatória aos agentes do Fisco, sob pena de responsabilidade funcional, o que é confirmado pela 
legislação infraconstitucional, no caso, o Código Tributário Nacional (art. 142)71. É a lei que deverá 
decidir sobre as formas de quitação dos débitos tributários, e não o arbítrio do administrador 
público (Executivo). 

E em alguns setores das finanças públicas, a indisponibilidade da tributação é ainda mais 
valorizada no texto constitucional, como é o caso da previdência social. Mesmo que a União intente 
fazer uma exoneração tributária por meio de lei ordinária, devem existir limites para isso, previstos 
na Constituição Federal. É o caso, p. ex., do §11 do art. 195 da CF72, que atribui à lei 
complementar a tarefa de fixar limite máximo de valor à concessão de remissão ou anistia de 
dívidas das empresas/empregadores em relação às contribuições previdenciárias patronais sobre 
suas folhas de pagamentos. 

 

12.3. Princípio da eficiência da administração pública 

O art. 37 da Constituição Federal prevê que a Administração Pública deve atender a uma 
série de princípios, e dentre eles está o princípio da eficiência. Ele traduz a ideia de que as leis e os 
atos administrativos devem ser orientados para arrecadar mais com menores custos para o Poder 
Público, desde que não sejam feridos direitos fundamentais dos contribuintes. Atuar de forma 
eficiente aqui significa obter os melhores resultados possíveis em função dos recursos 
empregados. Eficiência é um conceito relacional, e, portanto, expressa a relação entre o resultado 

                                                           
71 “Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário [...]. Parágrafo único. A 

atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.” 
72 “Art. 195. [...] contribuições sociais: I – do empregador, da empresa [...] incidentes sobre: a) a folha de salários e 

demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados [...] II – do trabalhador. [...] § 11. É vedada a concessão de 
remissão ou anistia das contribuições sociais de que tratam os incisos I, a, e II deste artigo, para débitos em montante 
superior ao fixado em lei complementar.” 
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obtido e os recursos empregados para a obtenção desse resultado.73 Busca-se uma variação 
inversamente proporcional: obter o maior resultado usando o menor recurso possível.74  

Assim, por exemplo, o princípio da eficiência da Administração pode justificar que leis de 
parcelamento especiais sejam instituídas para animar os contribuintes devedores a desistir de 
contestar os débitos judicialmente e pagar seus débitos voluntariamente, com menor resistência, ou 
que sejam elaboradas leis atribuindo prêmios e outros estímulos ao cumprimento das leis 
tributárias.  

De outro lado, estímulos podem ser atribuídos por lei aos agentes fiscais, desde que tais 
estímulos sejam ao trabalho realizado e não necessariamente presos aos resultados de 
arrecadação tributária (v.g. participação em multas), pois a eficiência não deve entrar em conflito 
com a segurança jurídica dos contribuintes, nem com a legalidade e a moralidade administrativas. 

Cumpre diferenciar eficiência de eficácia, pois são termos juridicamente distintos, embora 
existam na doutrina, especialmente a do direito administrativo, muitas divergências e variações 
conceituais entre tais termos.75 Para o presente estudo, eficácia é a simples capacidade de 
geração de efeitos, efeitos esses indicados pela norma jurídica. Ou seja, se algo possui eficácia é 
porque tem condições de atingir o efeito desejado. Diversamente é a eficiência, já que mais 
complexa, pois relacional, exigindo que a atuação pública gere os resultados desejados por meio 
de custos menores possíveis. Essa diferença encontrada entre “eficiência” e “eficácia” aparece 
confirmada pela própria Constituição Federal de 1988, que em seu art. 74 prevê distintamente 
essas duas figuras.76 

 

12.4. Princípio da moralidade administrativa 

Princípio constitucional expressamente previsto no art. 37, caput, da CF, o princípio da 
moralidade exige que a Administração trate os administrados com lealdade e boa-fé, sem proceder 
de modo a confundir, enganar, ou se utilizar maliciosamente de instrumentos legais, inclusive em 
matéria tributária. Exige-se conduta pautada por valores éticos.77 Ou seja, ainda que 
aparentemente lícito, pois realizado na forma prevista em lei, o ato da Administração Pública pode 
se revestir de imoralidade em virtude da motivação do ato.  

                                                           
73 PETRY, Rodrigo Caramori. O princípio da eficiência da Administração Pública em matéria tributária: política fiscal e 

direitos dos contribuintes. In Direito e políticas públicas no Brasil (Coordenação Octavio Campos Fischer). Curitiba: 
Instituto Memória, 2017, p. 98-138. 

74 Para ilustrar melhor o significado-base do princípio da eficiência, vejamos também um conceito comum de “eficiência”, 
extraído do Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa: “poder, capacidade de ser efetivo; efetividade, eficácia. 2. virtude 
ou característica de (alguém ou algo) ser competente, produtivo, de conseguir o melhor rendimento com o mínimo de 
erros e/ou dispêndios.” (EFICIÊNCIA. In HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles; FRANCO, Francisco Manoel de 
Mello. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009, p. 723).  

75 Como esclarece Emerson Gabardo, ao tratar das teorizações em torno dos conceitos de “eficiência”, “eficácia” e 
“efetividade” (GABARDO, Emerson. Princípio constitucional da eficiência administrativa. São Paulo: Dialética, 
2001, p. 24). 

76 “Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com 
a finalidade de: (...) II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal...” 

77 Sobre o tema: MARTINS, Ives Gandra da Silva. O princípio da moralidade no direito tributário. 2ª ed., São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais e Centro de Extensão Universitária, 1998. 
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Exemplos de condutas atentatórias à moralidade: a Administração Pública atrasa 
dolosamente a análise de pedidos de restituição de tributos pagos indevidamente, apenas para 
manter os valores nos cofres públicos pelo maior tempo possível; ou, procuradores da Fazenda 
interpõem recursos meramente protelatórios com o objetivo de ganhar tempo apenas, prejudicando 
a satisfação de direitos dos cidadãos que procuraram o Judiciário. De qualquer forma, a análise do 
aspecto subjetivo do administrador pode tornar difícil a caracterização da conduta imoral, em certos 
casos como esses.  

De qualquer forma, havendo entendimento pacífico dos tribunais superiores em sentido 
favorável aos contribuintes, não deve o Fisco prosseguir cobrando tributos inconstitucionais ou 
ilegais, apenas por comodidade ou intenção arrecadatória. Deve sim orientar seus agentes a 
obedecer precedentes que apontam para a ilegitimidade do tributo.  

No caso de pedidos de restituição de indébito, protocolados pelos contribuintes, o Fisco não 
deve atrasar sua análise apenas por interesses financeiros de manter o dinheiro nos cofres 
públicos pela maior quantidade de tempo possível. Interesses de caixa não podem superar o 
interesse em cumprir a lei e a Constituição. 

Em processos judiciais, não é tarefa fácil convencer um juiz de que a outra parte agiu com 
má-fé, manipulando o processo a seu favor para ganhar tempo com recursos, por exemplo, pois ao 
mesmo tempo, a Constituição garante a ampla defesa às partes em juízo (ou em processo 
administrativo), embora do novo CPC tenha aperfeiçoado os mecanismos à disposição do juiz para 
punir a parte de má-fé (que age com abuso de direito) e compensar a parte prejudicada. 

A moralidade inclui a necessidade de proteção jurídica à confiança legítima do cidadão na 
orientação administrativa, por meio da vedação ao comportamento contraditório. Ou seja, a 
Administração não pode orientar ou criar uma confiança legítima do cidadão sobre a conduta 
adequada em dada situação, e, depois, mudar seu entendimento aplicando sanções ou gerando 
dano àqueles que agiram em conformidade com sua orientação anterior. Essa exigência de não 
contradição no comportamento de alguém, em relação à orientação ou manifestação de vontade 
anterior, possui expressão em latim: “nemo potest venire contra factum proprio”. A vedação ao 
“venire contra factum proprio” se aplica a diversas relações jurídicas, e em especial àquelas que 
envolvam a Administração Pública.  

A efetividade da moralidade administrativa é instrumentalizada inclusive com a ação popular 
prevista no art. 5º, LXXIII78, cujo objeto inclui expressamente a proteção contra ato lesivo à 
moralidade administrativa. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
78 “Art. 5º [...] LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao 

patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 
patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 
sucumbência;” 
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_____________________________________________________________________________  
13. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS FORMAIS: 

LEGALIDADE TRIBUTÁRIA, ANTERIORIDADE E IRRETROATIVIDADE  
DA LEI TRIBUTÁRIA 

_____________________________________________________________________________ 
 

São aqui classificados de “princípios constitucionais tributários formais” aqueles princípios 
da tributação que exigem certos requisitos para as normas tributárias, relativos ao seu instrumento 
normativo (fonte formal), ou requisitos relativos ao início da vigência no tempo ou à incidência e 
aplicação aos fatos no tempo.  

Tais princípios em verdade se mostram como regras objetivas, possuindo uma dimensão 
normativa com um grau de concretude maior em relação aos demais princípios da tributação, razão 
pela qual também são classificáveis como regras ou limites objetivos79. Na doutrina e na 
jurisprudência, entretanto, são frequentemente denominados de “princípios”, em virtude de sua alta 
relevância no sistema jurídico constitucional tributário brasileiro.  

São tais princípios, em uma noção ainda sumária: a exigência de lei para a instituição ou 
aumento de normas tributárias (legalidade); a exigência de prazos especiais de vacatio legis para a 
instituição ou aumento de tributos (anterioridade da lei); e a exigência de que fatos já ocorridos 
antes do início da vigência da lei não sejam atingidos/tributados pela lei tributária. Tais princípios 
tributários são, em verdade, mais amplos, e possuem diversas dimensões, podendo ser aplicados 
para diversas espécies de normas relativas à atividade tributária. Aqui estamos vendo apenas uma 
primeira noção sobre seu significado. 

Servem como instrumentos para a realização, no campo tributário, do princípio da 
segurança jurídica, razão pela qual alguns autores preferem atribuir à segurança jurídica o status 
de “sobreprincípio” (princípio que dá origem/fundamento a outros princípios)80, pois legalidade, 
anterioridade, e irretroatividade da lei são princípios que promovem juntos as ideias de certeza, de 
não surpresa e de previsibilidade do direito. 

Tais princípios constitucionais tributários formais estão disciplinados a partir das limitações 
constitucionais ao poder de tributar, no art. 150 da CF/198881, especialmente em seus incisos I 
(legalidade) e III, “a” (irretroatividade), e III, “b” e “c” (anterioridade), mas encontram fundamentação 
também em outros dispositivos do texto da Constituição Federal que possuem regras mais 
específicas de aplicação desses princípios a alguns tributos ou outros tipos de normas relativas à 
atividade tributária, como é o caso, por exemplo, do art. 195, §6º em relação ao princípio da 
anterioridade da lei tributária aplicável às contribuições que financiam a seguridade social 
(previdência, saúde pública e assistência social). 
 
13.1. Princípio-regra da legalidade em matéria tributária 

O princípio ou regra da legalidade na Constituição do Brasil possui 08 (oito) dimensões 
básicas reconhecíveis em matéria tributária. Vejamos essas dimensões abaixo, em tópicos 
próprios, para melhor elucidação. 
                                                           
79 A expressão “limites objetivos” é bastante utilizada nesse sentido por Paulo de Barros Carvalho (CARVALHO, Paulo de 

Barros. Curso de direito tributário. 26ª ed., São Paulo: Saraiva, 2014, p. 160 e 164). 
80 Nesse sentido: CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 26ª ed., São Paulo: Saraiva, 2014, p. 161-

162. 
81 O artigo 150 abre a Seção II, intitulada “Das Limitações ao Poder de Tributar”, dentro do Capítulo do sistema tributário 

nacional na Constituição Federal de 1988. 
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• Legalidade tributária estrita, também chamada por parte da doutrina de “tipicidade 
fechada” (expressa no art. 150, I, da CF): exige que a instituição ou majoração do tributo 
(de qualquer espécie) seja feita por lei e na lei, que deverá prever assim todos os 
elementos básicos da norma tributária (hipótese de incidência e seus critérios material, 
temporal e espacial; e o consequente, com seus critérios pessoal (sujeito ativo82 e sujeito 
passivo) e quantitativo (base de cálculo, alíquota, e outro eventual critério de cálculo)), e 
são permitidas expressamente pela CF/1988 algumas delegações condicionadas ao 
Executivo em matéria de determinação de alíquotas (vide art. 153, §1º)83, restando outros 
casos de delegação normativa como polêmicos/discutíveis, como veremos. 

• Legalidade do crédito tributário: a legalidade do crédito tributário é expressa na CF (art. 
146, III, b, da CF), e exige que as formas de exigibilidade, suspensão e extinção do crédito 
da Fazenda Pública, assim como preferências, privilégios e garantias do crédito tributário 
devem estar previstas em lei, no caso, lei complementar (com quórum mais exigente para 
aprovação). 

• Legalidade tributária exonerativa (em parte implícita, e também deduzida a partir do art. 
43, §2º, III; art. 150, §6º; art. 153, §3º, IV, da CF, dentre outros): exige que a redução ou a 
extinção de um tributo (e de benefícios fiscais em geral) sejam feitas por lei, inclusive 
específica na forma exigida pelo §6º do art. 150 da CF. 

• Legalidade tributária geral (art. 5º, I, da CF): exige que as demais relações jurídicas 
tributárias, ou seja, aquelas que interessam para a tributação, mas que não correspondem 
à instituição do tributo (v.g. obrigações acessórias, como é o caso da exigência de emitir 
notas fiscais das vendas), tenham fundamento em lei, mas sem exigir que seu conteúdo 
seja descrito em lei. 

• Legalidade tributária procedimental administrativa (implícita): exige que a forma de 
apuração e lançamento do tributo pelo agente público sejam fixados na lei, sempre que 
essas atividades impliquem limitação a direito do cidadão-contribuinte. 

• Legalidade administrativa geral em matéria tributária (art. 37, caput, da CF): exige que a 
atuação da Administração Tributária obedeça ao que está prescrito na lei, ou seja, a 
Administração só pode fazer aquilo que a lei prevê e autoriza, ela é vinculada à lei84 
(diferentemente dos particulares, que podem fazer qualquer coisa desde que não esteja 
proibida por alguma lei). 

• Legalidade tributária sancionatória, que se divide em administrativa (art. 5º, XXXIX 
cumulado com art. 37, caput) e criminal (art. 5º, XXXIX): exige que a previsão de infrações 
e a determinação das sanções respectivas sejam feitas por meio de lei. 

                                                           
82 A lei deverá prever expressamente quem é o sujeito ativo para a cobrança do tributo apenas nos casos nos quais tal 

posição de sujeito ativo não for ocupada pela própria pessoa política que instituir a lei. 
83 “Art. 153. [...] §1º. É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as 

alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V [impostos sobre importações, sobre exportações, sobre 
operações com produtos industrializados e sobre operações financeiras].” Há autores que não consideram ser esse tipo 
de delegação (alteração de alíquotas) uma relativização da legalidade tributária, como é o caso, dentre outros, de José 
Roberto Vieira: VIEIRA, José Roberto. Legalidade tributária e medida provisória: mel e veneno. In FISCHER, Octavio 
Campos (Coordenador). Tributos e direitos fundamentais. São Paulo: Dialética, 2004, p. 200-201.   

84 O conceito legal de tributo contido no art. 3º do CTN exige que o tributo seja cobrado mediante atividade administrativa 
plenamente vinculada, reforçando essa ideia de atuação administrativa conforme a lei. 
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• Legalidade tributária processual, que se divide em administrativa (arts. 37, caput e 5º, LIV) 
e judicial (art. 5º, LIV), expressão do due process of law (devido processo legal), exige que 
as regras do processo administrativo e do processo judicial sejam estabelecidas em lei. 

O princípio-regra da legalidade tributária possui relação com o tema das fontes formais do 
direito, ou seja, os meios de expressão das normas jurídicas. O tema das fontes do direito tributário 
merece um estudo à parte, tendo em vista sua amplitude.85 
 
13.2. Princípio-regra da anterioridade da lei tributária 

O princípio ou regra da anterioridade da lei (arts. 150, III, “b” e “c”, e 195, §6º): exige que 
transcorra um prazo antes do início da vigência da lei que institua ou aumente um tributo, contado 
tal prazo a partir da publicação, para que o contribuinte possa se preparar para o encargo. Alguns 
tributos são excepcionados da regra, possuindo vigência imediata, especialmente quando a lei 
preveja um teto e um piso dentro do qual a alíquota possa ser alterada pelo Executivo. Existem na 
verdade 03 espécies de regras de anterioridade: 

• Anterioridade conjugada: como exigência de no mínimo 90 dias, e mais o que faltar para ultrapassar 
o exercício financeiro no qual ocorreu a publicação da lei; 

• Anterioridade do exercício: como exigência de que o início da vigência da lei ocorra apenas no início 
do exercício financeiro seguinte ao da publicação; 

• Anterioridade nonagesimal: como exigência de prazo de 90 dias para só então (no 91º dia) dar-se o 
início da vigência da lei. 

Na próxima página (p. 27) do presente texto-atividade dispõe-se tabela que resume os 
prazos de anterioridade da lei tributária para os diversos tributos, para que o aluno possa ter uma 
visão completa dessas regras a partir do texto constitucional. As exigências do princípio-regra da 
anterioridade da lei em matéria tributária devem ser analisadas caso a caso, variando, de acordo 
com o tributo e de acordo também com a espécie de norma de tributação.86 
 
13.3. Princípio-regra da irretroatividade da lei tributária 

O princípio ou regra da irretroatividade da lei tributária (art. 150, III, “a”, da CF) exige que a 
lei que institua ou aumente um tributo seja aplicada (incida)87 apenas aos fatos posteriores à sua 
entrada em vigor, e nunca possa incidir e gerar efeitos sobre fatos anteriores/passados. Ou seja, 
não pode haver tributação sobre o passado. É uma forma de garantir a segurança jurídica dos 
contribuintes, que não podem ser surpreendidos pela lei tributária. Esse princípio-regra é absoluto, 
ou seja, é aplicado a todos os tributos no Brasil. 

                                                           
85 Para uma visão das fontes formais do direito e sua relação com a legalidade tributária, veja-se: 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. 

86 Para uma visão geral das diferentes formas de aplicação da anterioridade da lei tributária aos diversos tributos e às 
diversas normas relativas à tributação, vejam-se os trabalhos: PETRY, Rodrigo Caramori. O princípio da anterioridade 
da lei tributária: teoria geral e análise de casos. Revista Dialética de Direito Tributário nº 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, 2011, p. 62-83. 

87 Usou-se aqui a expressão “aplicação” aqui como sinônimo de “incidência” da norma ou sua geração de efeito, apenas 
para facilitar a compreensão do aluno sobre o significado do texto dos arts. 105 e 106 do Código Tributário Nacional 
(CTN) que também usam a expressão que a lei “aplica-se” para dizer que a lei “incide e gera efeitos” sobre fatos. 
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ANTERIORIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA no Brasil: 
Quadro geral das regras constitucionais para a vigência temporal das normas tributárias no Brasil  

   Vigência        CF/1988                           Tributos envolvidos                                          Edição de MP      Regime anterior à EC 42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(i) 
anterioridade 

conjugada  
(90 dias + 
exercício 

financeiro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 150, III,  
b e c   

 
 
 

Impostos 
 
• ITR; IGF; impostos residuais (arts. 153, VI e VII; e 

154, I, CF) 
• ICMS; ITCMD; IPVA (art. 155, CF)   
• ISS; ITBI; IPTU (art. 156, CF) 

 

 
 
 

Pode 
(seguirá regra 

especial de 
contagem  

anterioridade   
art. 62, §2º,  
a partir da  

EC 32/2001) 

ITR; IGF; residuais;  
IPVA; ISS e IPTU: 

CF/1988 até a EC 42/2003 
anterioridade do exercício 

 ____(art. 150, III, b,  CF)___ 
ICMS; ITCMD; ITBI e  

IVVC (extinto)88:  
CF/1988 até 31.12.1989 
anterioridade trigesimal  

(art. 34, §6o, ADCT);  
1o.01.1990 até EC 42/2003, 
anterioridade do exercício  

(art. 150, III, b,  CF) 
ICMS-monofásico combustíveis EC 33/2001 alíquotas 

em decreto legislativo/convênio  
(art. 155, §2o, IV, CF) 

 
Não é o caso 

EC 33/2001 até EC 42/2003: 
anterioridade do exercício  

(art. 150, III, b, CF) 
CIDE-combustíveis EC 33/2001 

instituição e alíquotas pela legislação 
(art. 177, §4º, inserido pela EC 33/2001) 

Pode 
(contagem 

normal) 

EC 33/2001 até EC 42/2003: 
anterioridade do exercício 

(art. 150, III, b, CF) 
 

Taxas (art. 145, II, CF) 
 

Pode 
(contagem 

normal) 

CF/1988 até a EC 42/2003: 
anterioridade do exercício  

(art. 150, III, b, CF) 
 

Contribuições de melhoria (art. 145, III, CF)  
 

Pode 
(contagem 

normal) 

CF/1988 até a EC 42/2003: 
anterioridade do exercício  

(art. 150, III, b, CF) 
• Contribuições sociais gerais (arts. 149 e 240, CF) 
• Contribuições de intervenção no domínio econômico 

(art. 149, CF) 
• Contribuições de interesse de categorias 

profissionais ou econôm. (art. 149, CF) 
• Contribuição para iluminação pública (art. 149-A, CF) 

 
 

Pode 
(contagem 

normal) 

 
 

CF/1988 até a EC 42/2003: 
anterioridade do exercício 

financeiro 
(art. 150, III, b, CF) 

 
 
 
 
 
 

(ii) 
Anterioridade 
nonagesimal 
 

 

Art. 195, § 
6º 

Contribuições sociais de seguridade social  
(arts. 195 e 239, CF) 

Pode 
(contagem 

normal) 

CF/1988 até a EC 42/2003: 
o regime era o mesmo  

(art. 195, §6o, CF) 
Art. 150, 

§1º;  
e III, c 

IPI (art. 153, IV e §1o, CF)  
por ato exclusivo do Poder Executivo (decreto ou 

instrução normativa) 

 
Não é o caso 

(em regra) 

CF/1988 até a EC 42/2003: 
vigência imediata  

(art. 150, §1o, CF original) 
Arts. 155,  
§4o, IV, c; 
150, III, c  

Restabelecimento de alíquotas (majoração) do ICMS-
monofásico combustíveis (ato Executivo)   

(art. 155, §2o, X, “h”, inserido pela EC 33/2001) 

 
Não é o caso 

(em regra) 

EC 33/2001 até EC 42/2003: 
vigência imediata  

(art. 155, §4o, IV, c, CF) 
Arts. 177,  
§4o, I, b; 
150, III, c 

Restabelecimento de alíquotas (majoração) da CIDE-
combustíveis por ato exclu. do Executivo 
(art. 177, §4º, inserido pela EC 33/2001) 

 
Não é o caso 

(em regra) 

EC 33/2001 até EC 42/2003: 
vigência imediata 

(art. 177, §4o, I, b, CF) 
 

(iii) 
Anterioridade 

exercício 
financeiro  

Art. 150, 
§1º; e 150, 

III, b 

IR; IPVA (base de cálculo genérica)  
e IPTU (base de cálculo – planta genérica) 

Pode (segue 
o art. 62, §2º, 
EC 32/2001) 

CF/1988 até EC 42/2003:  
o regime era o mesmo 

(art. 150, III, b; e §1º, CF) 
Arts. 148, II; 

e  
150, III, b 

Empréstimo compulsório  
para investimento público  

instituído por lei complementar (art. 148, II) 

 
Vedada 

CF/1988 até EC 42/2003:  
o regime era o mesmo 

(arts. 148, II e 150, III, b, CF) 
(iv) 

Vigência 
imediata 

Art. 150,  
§1º 

II; IE; IOF (art. 153, I, II e V) e imposto extraordinário de 
guerra (art. 154, I, CF) por legislação ou ato do Executivo 

(art. 153, §1o) 

 Não é o caso 
(em regra)89  

CF/1988 até EC 42/2003:  
o regime era o mesmo 

(art. 150, §1º, CF original) 
Art. 150, §1º empréstimo compulsório  

por calamidade pública ou guerra externa 
instituído por lei complementar (art. 148, I) 

 
Vedada 

CF/1988 até EC 42/2003:  
o regime era o mesmo 

(art. 150, §1o, CF original) 
                                                           
88 O imposto municipal sobre vendas a varejo de combustíveis foi extinto pela EC n.º 3/1993. 
89 Via de regra a majoração do art. 153, §1o, é feita por ato exclusivo do Executivo (decreto ou instrução normativa). Se, 

por hipótese, for realizada por MP (ato do Executivo que depende de aprovação no Legislativo), tal MP não segue a 
regra do art. 62, §2o, CF, pois será o caso de vigência imediata. 
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______________________________________________________________________________  
14. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS MATERIAIS: 

ISONOMIA TRIBUTÁRIA, CAPACIDADE CONTRIBUTIVA, VEDAÇÃO AO CONFISCO 
______________________________________________________________________________ 
 

14.1. Princípio da isonomia tributária  

Veda que a lei institua tratamento desigual entre contribuintes que estejam em situação 
equivalente. São exigidas pela CF três espécies de isonomia tributária (abaixo): 

• Igualdade perante a lei (art. 5º, da CF): exigência de que a lei seja hipotética e de 
aplicação geral, sem particularizar contribuintes, veda-se assim privilégios odiosos na 
aplicação da lei a uns e não a outros (aplicação do tributo a todos os que se encaixam 
como contribuintes, sem dispensa aos “amigos do Rei"). 

• Igualdade na lei (art. 150, II, da CF): exige que a lei use critérios constitucionais e 
coerentes para diferenciar o tratamento tributário entre os contribuintes (a própria 
Constituição indica alguns possíveis critérios de diferenciação). 

• Equidade na forma de participação no custeio da seguridade social (art. 194, V, da 
CF): exigência de que a lei equilibre as alíquotas e as bases de cálculo das contribuições 
entre os diversos setores econômicos, de forma a que todos contribuam de forma 
equalizada, para um justo financiamento dos serviços públicos de saúde, previdência e 
assistência social.  

 

14.2. Princípio da capacidade contributiva 

Exige que, sempre que possível, o Estado brasileiro institua tributos sobre fatos que 
manifestem riqueza dos contribuintes, e distribua uma maior carga tributária para os que tiverem 
maiores condições de contribuir, reservando sempre um mínimo vital fora da tributação. É derivado 
do sobreprincípio da justiça (art. 3º, I, CF) e possui quatro (04) formas de manifestação, aplicáveis 
conforme a espécie de tributo: 

• Capacidade contributiva objetiva (implícito): os tributos devem ter, em regra, um fato 
gerador que manifeste uma forma de riqueza do contribuinte. 

• Capacidade contributiva enquanto respeito ao mínimo vital (implícito): é uma exigência de 
respeito à dignidade da pessoa humana, pela qual o tributo não pode atingir um padrão 
patrimonial mínimo do contribuinte. 

• Capacidade contributiva subjetiva (art. 145, §1º, da CF): aplicável aos impostos, mediante 
uso de duas técnicas: a progressividade fiscal de alíquotas, aplicada principalmente no 
caso de impostos pessoais (imposto de renda ou sobre grandes fortunas); e a técnica da 
seletividade de alíquotas para mercadorias, produtos ou bens, aplicada aos impostos 
sobre circulação/consumo ou impostos sobre a propriedade de imóveis e veículos. 

• Capacidade contributiva ligada ao custo ou ao benefício do contribuinte (implícito): quem 
deve pagar mais é quem mais causa despesas públicas, ou quem mais recebe benefícios 
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e serviços públicos por parte do Estado, é aplicável principalmente às contribuições que 
financiam a seguridade social. A rigor, não se trata de uma análise da “capacidade 
contributiva”, mas sim de um critério para distribuição desigual do ônus da tributação 
vinculada ao financiamento da seguridade social (saúde, previdência e assistência), 
portanto, é critério para a realização do princípio da isonomia tributária. 

 

14.3. Princípio da vedação ao uso de tributo com efeito de confisco  

Exige que os tributos ou multas tributárias não esgotem a manifestação de riqueza ou o 
patrimônio do contribuinte. O confisco é autorizado (art. 5º, XLV e XLVI) apenas como sanção 
material (pena de perdimento dos bens), como ocorre no caso de importações proibidas ou com 
fraude/sonegação de impostos. 
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_______________________________________________________________________________ 
 

15. PRINCÍPIOS-TÉCNICAS DE APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS: 
NÃO-CUMULATIVIDADE TRIBUTÁRIA, SELETIVIDADE E PROGRESSIVIDADE 

_______________________________________________________________________________ 
 
Apesar de serem chamados de “princípios tributários”, algumas regras constitucionais 

possuem uma natureza e função distinta. É o típico exemplo das regras técnicas aqui estudadas. 
Para que alguns princípios possam ser operacionalizados na prática da tributação, a Constituição 
aponta regras técnicas de aplicação, específicas para alguns tributos, principalmente os impostos 
sobre renda, patrimônio e circulação de bens. São regras técnicas constitucionais tributárias: 
 
15.1. Não-cumulatividade tributária (arts.153, §3º, II; 154, I; 155, §2º, I; 195, §4; 195, §12) 

O princípio-regra técnica da não-cumulatividade realiza os fundamentos da Ordem 
Econômica brasileira, baseada na garantia e incentivo do desenvolvimento econômico e da livre 
concorrência. É uma técnica aplicada em tributos sobre circulação econômica, ou seja, que por sua 
natureza incidem em mais de uma fase das cadeias econômicas de circulação de 
bens/mercadorias ou de serviços e que por isso podem causar excessiva oneração dos preços, 
com o consequente desestímulo ao consumo e à produção econômica. A técnica exige que o valor 
do tributo cobrado em uma etapa ou operação seja compensado com o valor que foi pago na etapa 
anterior de circulação do bem/mercadoria/serviço, tributando-se, na prática, apenas o valor 
econômico que for agregado em cada etapa. 

 
15.2. Seletividade tributária (arts. 153, §3º, I; 155, §2º, III e §6º, II; 156, §1º, II) 

O princípio-regra técnica da seletividade realiza ou efetiva o princípio da capacidade 
contributiva e o princípio da isonomia, ainda que de modo indireto, além de poder servir a objetivos 
extrafiscais ligados a políticas públicas. É uma técnica aplicada em impostos sobre circulação 
econômica (impostos sobre a venda de mercadorias, produtos ou serviços) e impostos sobre 
patrimônio (impostos sobre a propriedade de imóveis e veículos automotores). A técnica permite 
fixar alíquotas diferentes entre os contribuintes, conforme os seguintes critérios:  

• essencialidade (um critério que, na prática, é aplicado nas leis apenas parcialmente, 
deve diferenciar o que é supérfluo/luxo do que é essencial para a vida do contribuinte) 
– para mercadorias, produtos ou serviços; 

• localização ou forma de uso (comercial ou residencial) – para imóveis; 
• tipo ou forma de uso (empresarial ou pessoal) – para automóveis. 

 
15.3. Progressividade tributária (arts. 145, §1º; 153, §2º, I e §4º, I; 156, §1º, I) 

O princípio-regra técnica da progressividade realiza ou efetiva o princípio da capacidade 
contributiva (na sua dimensão subjetiva), além de poder servir a objetivos extrafiscais/políticas 
públicas. É uma técnica aplicada em impostos sobre a renda, grandes fortunas, e a propriedade de 
imóveis. A técnica permite fixar alíquotas crescentes (progressivas) conforme os seguintes critérios: 

• crescimento do valor da base de cálculo/riqueza tributável; 
• critério constitucional extrafiscal (estímulo à reforma agrária, diretrizes de urbanização 

das cidades ou função social da propriedade imóvel). 
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_______________________________________________________________________________ 
 

16. PRINCÍPIOS-REGRAS FEDERATIVO-TRIBUTÁRIOS 
_______________________________________________________________________________ 
 

Os aqui denominados “princípios-regras federativo-tributários” são regras constitucionais 
muitas vezes denominadas de princípios em virtude de sua importância, voltados para o equilíbrio 
da federação brasileira (entendidos aqui como entes federativos a União, Estados/DF e também os 
Municípios) e que são dimensões especificamente tributárias do princípio federativo, antes já 
estudado no tópico sobre princípios gerais do direito brasileiro. 

É possível identificar no texto constitucional (CF/1988) 6 regras dessa espécie: 

1. uniformidade geográfica dos tributos da União (art. 151, I, 1ª parte; e art. 151, II); 

2. vedação de isenções heterônomas por parte da União (art. 151, III, da CF, observando-se a 
exceção contida no art. 156, §3º, II)90; 

3. não favorecimento a Estados ou Municípios na instituição de incentivos fiscais da União 
(art. 151, I, 2ª parte; e art. 43, §2º, III, da CF); 

4. existência de normas gerais tributárias uniformes para Estados, Municípios e União (art. 
146, II, e III, “a” e “b”, da CF); 

5. não limitação ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou 
intermunicipais pelos Estados ou Municípios (art. 150, V, da CF); 

6. não discriminação tributária em virtude da procedência ou destino dos bens entre 
Estados e Municípios (art. 152 da CF). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
90 Tem-se no art. 156, §3º, II, da CF caso peculiar de isenção heterônoma: lei da União isenta tributo do Município, o que 

é permitido excepcionalmente e especificamente neste caso em que interessa ao desenvolvimento da nação (mediante 
estímulo às exportações de serviços). Trata-se de exceção à regra do art. 151, III, da CF/1988 que veda à União isentar 
tributos municipais ou estaduais. O STF já reconheceu que se trata de isenção condicionada à lei complementar (STF, 
Pleno, MI nº 590 AgR/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, j. unânime em 26/03/2003, DJU em 09/05/2003). Ressalte-se que 
parte da doutrina entende que o art. 156, §3º, II trata de uma imunidade tributária, e que seria desnecessária lei 
complementar para sua aplicabilidade. Nesse sentido, veja-se Ives Gandra Martins, em seus comentários à CF/1988 
(MARTINS, Ives Gandra; BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à Constituição do Brasil. Vol. 6, Tomo I. São Paulo: 
Saraiva, 1990, p. 576-578). A LC nº 116/2003 (art. 2º, I), regulamentando o art. 156, §3º, II, da CF, prevê isenção do 
ISS para todas as exportações de serviços. 
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_______________________________________________________________________________ 
 

17. PRINCÍPIOS DA ORDEM ECONÔMICA NA TRIBUTAÇÃO 
_______________________________________________________________________________ 

 

São os princípios contidos na parte da Constituição que trata da Ordem Econômica e 
possuem especial aplicação como limites da atividade tributária em face da economia. São os 
seguintes, extraídos do art. 170 da Constituição: 
 

1. respeito à livre iniciativa empresarial e profissional; 
2. respeito à propriedade privada e estímulo à função social da propriedade; 
3. preservação da livre concorrência entre as empresas e profissionais; 
4. defesa do consumidor, lembrando-se que os tributos influenciam os preços; 
5. defesa do meio ambiente, inclusive mediante estímulos tributários conforme o impacto 

ambiental de certas atividades econômicas; 
6. redução das desigualdades regionais e sociais; 
7. busca do pleno emprego dos trabalhadores; 
8. tratamento simplificado e favorecido para empresas de pequeno porte. 
_______________________________________________________________________________ 

 

18. PRINCÍPIOS DA ORDEM SOCIAL NA TRIBUTAÇÃO 
_______________________________________________________________________________ 

 

 São princípios especialmente dedicados aos tributos envolvidos no financiamento direto da 
Seguridade Social (as contribuições sociais de seguridade), dentro da Ordem Social na 
Constituição. São todos indicados a partir dos arts. 194 e 195 da CF/1988: 
 

1. universalidade e solidariedade social (solidariedade também é ligada ao art. 3º, I, CF); 
2. diversidade das bases de financiamento da Seguridade (receita, faturamento, folha de 

salários, lucro, etc.); 
3. equidade na forma de participação no custeio da Seguridade (bases e contribuintes). 

_______________________________________________________________________________ 
 

19. PRINCÍPIOS-POSTULADOS DE APLICAÇÃO 
_______________________________________________________________________________ 

 

Ainda podem ser identificados postulados de aplicação dos princípios, ou seja, normas que 
servem para permitir uma aplicação adequada dos princípios e regras tributários. Essas normas, 
denominadas de “postulados” ou “princípios-postulados”, são implícitas na Constituição, mas 
reconhecidas pela jurisprudência brasileira. Os princípios-postulados ajudam na avaliação dos 
limites da interpretação. São eles, especialmente:  

1. razoabilidade;  
2. proporcionalidade;  
3. proibição de excesso.  

Exigem que regras e princípios tributários sejam necessários, suficientes, coerentes, 
adequados ao fim ao qual se destinam e não limitem direitos fundamentais em excesso. 
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CLASSIFICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO  
(tabela-resumo com 48 princípios constitucionais aplicáveis ao direito tributário)  

Grupo  Subgrupo Nome dos Princípios envolvidos  

 
 

Princípios  
GERAIS  
do direito 

(13) 

 
Genéricos  

(6) 

SEGURANÇA 
JURÍDICA 

VEDAÇÃO AO 
ENRIQUECIMENTO 

ILÍCITO 

PRATICABILIDADE DO 
DIREITO 

REGIME 
REPUBLICANO 

REGIME FEDERATIVO DESENVOLVIMENTO 
NACIONAL 

 
Fundam a 
legalidade  

(4) 

SEPARAÇÃO DOS 
PODERES  

RECEPÇÃO DAS FONTES 
DO DIREITO 

SIMETRIA DAS 
FONTES DO DIREITO 

TERRITORIALIDADE 
DAS LEIS 

  

Relações 
internacionais 

(3) 

PREVALÊNCIA DOS 
DIREITOS HUMANOS 

DEFESA DA PAZ E NÃO 
INTERVENÇÃO EM 

PAÍSES 

INTEGRAÇÃO 
ECONÔMICA DA 
AMÉRICA LATINA 

Princípios da 
ADMINISTRAÇÃO 
Pública               (5) 

 SUPREMACIA DO 
INTERESSE PÚBLICO 

INDISPONIBILIDADE DO 
INTERESSE PÚBLICO 

EFICIÊNCIA DA 
ADMINISTRAÇÃO 

MORALIDADE91 LEGALIDADE DA 
ATUAÇÃO  

 

 

 

Princípios 
TRIBUTÁRIOS (15) 

Formais 
(regras) (3) 

LEGALIDADE 
TRIBUTÁRIA 

ANTERIORIDADE  
DA LEI TRIBUTÁRIA 

IRRETROATIVIDADE 
DA LEI TRIBUTÁRIA 

Materiais    (3) ISONOMIA 
TRIBUTÁRIA 

CAPACIDADE 
CONTRIBUTIVA 

VEDAÇÃO AO 
CONFISCO 

Técnicas 
(regras) (3) 

NÃO 
CUMULATIVIDADE92 

SELETIVIDADE 
TRIBUTÁRIA 

PROGRESSIVIDADE 
TRIBUTÁRIA 

 

Federativo 
tributário 
(regras)         

(6) 

UNIFORMIDADE 
GEOGRÁFICA  (União) 

VEDAÇÃO DE ISENÇÕES 
HETERÔNOMAS (União) 

NÃO LIMITAÇÃO AO 
TRÁFEGO 

(Estados/Municípios) 

DE INCENTIVOS 
FISCAIS (União) 

NÃO DISCRIMINAÇÃO 
(Estados/Municípios) 

NORMAS GERAIS 
UNIFORMES  

Princípios da 
ORDEM SOCIAL (3) 

 UNIVERSALIDADE e 
SOLIDARIEDADE 

DIVERSIDADE  DAS 
BASES 

EQUIDADE NO 
CUSTEIO 

Princípios da 
ORDEM 

ECONÔMICA    (9) 

 CONCORRÊNCIA CONSUMIDOR  MEIO AMBIENTE 

PLENO EMPREGO AO 
TRABALHADOR 

SIMPLES PEQUENA 
EMPRESA 

REDUÇÃO DE 
DESIGUALDADES 

SOBERANIA (nação)  LIVRE INICIATIVA PROPRIEDADE 

Princípios 
POSTULADOS     

(3) 

 RAZOABILIDADE PROPORCIONALIDADE PROIBIÇÃO DE 
EXCESSO 

 
 
                                                           
91 Decorrem dele os subprincípios da boa-fé e da proteção da confiança legítima dos contribuintes no Fisco. 
92 Pode em alguns casos na CF/1988 ser substituída pelo regime monofásico de tributação e pela substituição tributária 

para frente da cadeia de circulação de riqueza, regimes que ajudam a evitar cumulatividade. 
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