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ireito Tributário

Apresentação
O Direito Tributário é um ramo do Direito que 
estuda a tributação em geral. Os tributos são, 
em uma breve síntese, prestações em dinheiro 
pagas ao Estado, que se destinam principalmen-
te à manutenção deste, provendo-o de recursos 
para a realização das atividades públicas.
No Brasil, a complexidade do sistema tributário 
é tamanha que é inviável pretender em apenas 
um livro abordar todos os assuntos, teorias e 
tributos existentes em nosso ordenamento jurí-
dico. Dessa forma, aqui serão estudados os con-
ceitos, os institutos e os princípios básicos do 
Direito Tributário brasileiro.
A intenção do presente livro é dar ao estudante 
de área não-jurídica um conhecimento básico 
da matéria. Apesar de básico, nosso estudo será 
sólido, fundamentado em doutrina de renome 
e na legislação vigente. Serão deixados de lado 
assuntos polêmicos e discussões acadêmicas 
acerca do assunto, tratando-se apenas de con-
ceitos pacíficos.
Na obra, os assuntos serão tratados a partir da 
parte geral do Direito Tributário, que versa sobre 
regras gerais que servem a todos os tributos. Ini-
cialmente, será estudado o conceito de tributo, 
suas finalidades e os princípios que regem esse 
ramo do Direito. Após esse início, serão tratados 
os temas da obrigação tributária e do crédito tri-
butário, estudando-se seu surgimento, seus ele-
mentos e as formas como o tributo desaparece. 
Depois, serão analisadas as características de 
cada uma das modalidades tributárias (impos-
tos, taxas, contribuições de melhoria, contribui-
ções e empréstimos compulsórios). Concluída a 
parte geral, serão estudados os principais tribu-
tos hoje existentes no direito brasileiro.
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Por fim, serão estudados assuntos acessórios 
ao Direito Tributário geral e específico, como a 
tributação internacional, os principais regimes 
de tributação para empresas e os crimes contra a 
ordem tributária.
Cada capítulo trará exercícios e os textos da legis-
lação mencionada, de maneira a permitir ao aluno 
a fixação dos conteúdos vistos. As obras indicadas 
na bibliografia de cada capítulo servem também 
como indicação ao leitor, caso seja necessário maior 
aprofundamento sobre os assuntos.
Espera-se que a obra cumpra com os objetivos 
expostos, dando ao leitor um conhecimento 
adequado sobre o Direito Tributário para aplica-
ção em sua vida profissional e acadêmica.
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Introdução ao Direito Tributário

Introdução
Atualmente o homem vive em sociedade, convivendo e colaborando 

com seus semelhantes. Dessa forma, é possível um melhor desenvolvimen-
to da humanidade, já que há uma conjugação de esforços entre os homens 
para alcançar objetivos comuns. O que é muito grande para um homem só 
realizar pode ser feito por vários homens em conjunto, e isso fundamenta a 
existência da sociedade.

Além disso, sociedade pressupõe a existência de direito, já que para a con-
vivência dos homens são necessárias regras de conduta que assegurem di-
reitos e liberdades. Os direitos de todos também impõem deveres a todos, já 
que o direito de cada um é limitado pelo direito do outro. Não há liberdade 
plena, mas existe uma liberdade mínima, conjugada com uma gama de di-
reitos que permite uma vida com maior qualidade.

Para garantir os direitos de seus membros, e para verificar se todos estão 
cumprindo com seus deveres, a sociedade se encontra ligada ao Estado. Este 
detém o monopólio da força e possui a função de fazer cumprir o direito e 
garantir a todos seus direitos e deveres.

No passado, o chamado Estado Liberal tinha a função apenas de garantir 
a liberdade e o direito. Com a evolução social, o Estado passou também a 
prover serviços públicos, como, a saúde e a educação. Assim, o Estado passou 
a atuar como um agente de transformação, que fornece aos cidadãos servi-
ços públicos de forma a permitir-lhes avanços sociais. Tem-se então o Estado 
Social, ou Estado-Providência, que, salvo algumas alterações, é o que se tem 
hoje na maioria dos países, inclusive no Brasil.

A atividade do Estado, seja apenas como garantidor da ordem no Estado 
Liberal, seja como provedor de serviços públicos no Estado Social, tem 
um custo. No Estado Liberal o custo é menor, já que sua atuação é menor; 
o custo aumenta no Estado Social, por prover serviços públicos para a 
população.
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Se a atividade do Estado aproveita a todos, é justo que seu custo seja re-
partido entre seus membros. Assim, tem-se a figura do tributo, que é uma 
prestação obrigatória em dinheiro paga ao Estado e que tem a destinação 
principal de prover recursos para sua manutenção e para a realização de 
suas atividades.

Nota-se que, na maioria dos Estados modernos, os tributos são a principal 
fonte de receita. Claro que os tributos não são a única fonte, pois o Estado 
pode obter dinheiro de dividendos de empresas estatais ou de royalties da 
exploração de riquezas naturais, como o petróleo. Mas é certo que a maior 
parte dos recursos do Estado hoje é obtida por meio da tributação aplicada 
principalmente sobre a renda, sobre a propriedade e sobre o consumo.

O Direito Tributário, então, estuda o tributo e as regras aplicáveis a sua 
cobrança. O Estado não pode simplesmente dividir a despesa entre todos, 
pois existem limites e procedimentos estabelecidos em lei para que o tributo 
seja criado e exigido. Inicialmente, será visto o que é exatamente o tributo, 
conforme o conceito dado pela legislação vigente.

Conceito de tributo
O conceito de tributo, no direito brasileiro, é dado pelo artigo 3.º do Código 

Tributário Nacional (CTN):

Art. 3.º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se 
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante 
atividade administrativa plenamente vinculada.

Esse conceito possui diversos elementos que serão analisados individu-
almente a seguir.

“Tributo é toda prestação pecuniária (...)   
em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir”

Tal elemento demonstra que o tributo é sempre expresso em dinheiro. 
Dessa forma, não se admite um tributo que seja devido em sacas de milho 
ou em horas de trabalho. O tributo sempre pressupõe prestação em dinhei-
ro, com valor determinado na moeda nacional.
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“Tributo é toda prestação pecuniária compulsória”
Aqui, verifica-se que o tributo é obrigatório. Uma vez que a lei aponta que 

determinado fato faz nascer o crédito tributário, ele deve ser cobrado. Logo, 
o pagamento do tributo não é facultativo, mas sim obrigatório.

Por exemplo, quando alguém é proprietário de um imóvel em uma área 
urbana, está obrigado a pagar o imposto sobre propriedade territorial urbana, 
o IPTU. Não importa se o contribuinte gosta ou não da atuação do prefeito, 
se reside ou não no município ou como utiliza esse imóvel: sendo ele o pro-
prietário, surge desse fato a obrigação de pagar o tributo.

A compulsoriedade do tributo é de sua natureza, não existindo tributo 
que seja de pagamento voluntário. É possível a realização de doações ao 
Estado, mas isso não se constituirá em tributo porque se trata de prestação 
voluntária, e não compulsória.

“Tributo é toda prestação pecuniária  
(...) que não constitua sanção de ato ilícito”

Para a caracterização do tributo, pressupõe-se que ele tenha derivado de 
uma atividade lícita.

Diz-se que atos lícitos são os que estão de acordo com o direito; são aque-
les que não contrariam as normas legais, que obedecem aos seus preceitos. 
Por exemplo, uma pessoa que estaciona seu veículo no local permitido está 
praticando um ato lícito, ou seja, que não contraria o direito.

O ato ilícito, por sua vez, é aquele contrário ao direito. Dessa forma, no 
mesmo exemplo acima, se alguém estaciona em local proibido ou sobre a 
calçada, está praticando um ato ilícito. Por ser contrário ao direito, o ato ilí-
cito deve ser reprimido, e por isso pressupõe a aplicação de uma pena, de 
uma sanção quando ocorre. Então, quando um indivíduo estaciona seu carro 
ilicitamente, está obrigado a pagar uma multa, que nada mais é do que uma 
prestação pecuniária compulsória prevista em lei.

Essa explicação presta-se a demonstrar que o tributo sempre é derivado de um 
ato lícito. Ele tem seu nascimento em um ato lícito do contribuinte, como a pro-
priedade de um imóvel ou de um automóvel, ou a prestação de um serviço.
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O tributo não pode, portanto, ser utilizado como pena pela prática de um 
ato ilícito; para esses casos existem as multas. Esse é justamente o elemento 
que diferencia os tributos das multas: estas nascem de um ato contrário ao di-
reito, enquanto que os tributos nascem de um ato de acordo com o direito.

“Tributo é toda prestação pecuniária  
(...) instituída em lei”

O tributo deve ser instituído por lei, e não por decreto, portaria ou outra 
norma de posição hierárquica inferior.

Pelo termo lei, entende-se uma norma jurídica aprovada pelo Poder Le-
gislativo, dentro do processo determinado pela Constituição Federal (CF). A 
lei federal, por exemplo, é aquela discutida e aprovada na Câmara dos Depu-
tados e no Senado Federal, posteriormente sancionada pelo presidente da 
República e publicada no Diário Oficial da União.

Os administradores públicos, no exercício de suas atribuições, costumam 
executar atos administrativos que devem estar de acordo e dar cumprimento 
às leis. Dessa forma, o agente de trânsito que emite uma multa para um veículo 
estacionado em desacordo com a sinalização está praticando um ato adminis-
trativo de acordo com a lei que manda punir quem estaciona incorretamente.

Da mesma maneira, para dar cumprimento às leis, o presidente da Re-
pública pode, quanto às leis federais, emitir normas para regulamentá-las. 
Por exemplo, se é publicada uma lei que determina a isenção do imposto 
sobre produtos industrializados (IPI) para a aquisição de carros adaptados 
para portadores de deficiência, o presidente pode emitir um decreto que 
regulamenta essa lei, apontando como a isenção será reconhecida, quem 
poderá reconhecê-la, como ela será provada etc.

Tais normas de regulamentação, geralmente decretos, não podem ex-
trapolar o conteúdo da lei. Assim, se a lei institui isenção para portadores 
de deficiência, o decreto não pode ampliar essa isenção, por exemplo, para 
idosos, quando a lei assim não dispõe. Isso ocorre porque os decretos são 
normas infralegais, ou seja, que são emitidas sob o fundamento de uma lei 
que lhes dá validade e que possui uma posição hierárquica superior.

Assim, nem mesmo o presidente pode emitir um decreto no qual institui 
um novo tributo. Essa exigência tem fundamento na democracia, ou seja: a 
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criação de tributos é reservada à norma aprovada pelos representantes do 
povo (lei votada no Congresso Nacional), que decidem por maioria criar ou 
não o tributo. É uma decisão que não pode ser tomada por uma única auto-
ridade, mesmo que seja a do chefe do Poder Executivo.

Assim, vê-se que o tributo só pode ser criado por lei, não sendo admitida 
sua criação por norma de posição hierárquica inferior.

“Tributo é toda prestação pecuniária compulsória 
(...) cobrada mediante atividade administrativa 
plenamente vinculada”

Esse elemento aponta para a atividade administrativa envolvida na co-
brança do tributo.

O Direito Administrativo é o ramo do Direito que estuda o funcionamen-
to e as relações da Administração Pública, que é a responsável pelo desen-
volvimento da atividade administrativa. Por Administração Pública, deve-se 
entender o conjunto de órgãos do Poder Executivo, dos ministérios e outras 
entidades a ele subordinados, no plano federal. Também compõem a Admi-
nistração Pública as autarquias (como o INSS), as empresas públicas (como 
a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos) e as sociedades de economia 
mista (como o Banco do Brasil).

Logo, conclui-se que o ato de cobrança dos tributos deve ser um ato admi-
nistrativo, ou seja, um ato praticado pela Administração Pública. Geralmente, 
quem cobra os tributos no plano federal é a Secretaria da Receita Federal 
do Brasil (SRF) e, nos planos estadual e municipal, as respectivas Secretarias 
da Fazenda. Estes são órgãos públicos, integrantes da Administração Pública 
direta e ligados ao Poder Executivo dos três níveis.

O conceito diz que tal atividade deve ser vinculada, e por isso deve-se 
analisar a diferença entre vinculação e discricionariedade.

Toda a atuação dos agentes públicos e da Administração Pública deve 
ser subordinada à lei; então, um agente público só pode praticar um ato 
porque a lei assim possibilita ou assim obriga. Não há, no âmbito públi-
co, margem para a livre escolha: deve-se fazer aquilo que a lei manda e da 
forma como ela manda.
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A lei indica que a atuação dos agentes públicos pode acontecer de 
duas formas:

 a atuação vinculada é aquela em que a lei aponta o que deve ser fei-
to em uma determinada situação, não havendo margem para escolha 
por parte do agente;

 já a atuação discricionária é aquela que permite ao agente público cer-
ta margem de escolha, dentro de limites preestabelecidos pela lei, e 
devendo levar em conta a conveniência e a oportunidade do ato.

Assim, o agente de trânsito, ao encontrar um carro estacionado irregular-
mente, deve aplicar a multa: essa é a atuação vinculada. A lei diz que, encon-
trando-se um carro estacionado irregularmente, a multa deve ser aplicada; 
não é possível ao agente escolher entre aplicar ou não a multa.

Já quando um órgão público decide abrir concurso para contratar novos 
servidores, é uma faculdade que está sendo exercida. Ou seja, a autoridade 
responsável pode não abrir o concurso, se entender que este não é o mo-
mento apropriado. Há certa liberdade de escolha, pois a lei permite que a 
autoridade aja quando entender mais conveniente. Deve-se lembrar sempre 
que a atuação discricionária deve ocorrer dentro dos limites dados pela lei: 
não há liberdade total para o agente.

Assim, o tributo é cobrado por atividade vinculada, ou seja, o momento 
(quando) e a forma (como) de cobrança do tributo são estabelecidos pela lei, 
e nessa hipótese a autoridade deve agir. Um fiscal de tributos, por exemplo, 
quando encontra uma situação em que o tributo é devido, deve efetuar o 
lançamento. Não há margem de escolha para decidir se o tributo pode ou 
não ser cobrado: uma vez constatado, ele deve ser cobrado. O mesmo ocorre 
quanto à forma pela qual essa cobrança é realizada.

Direito Tributário
Visto o conceito de tributo, descobre-se o objeto de estudo do Direito Tribu-

tário: é o ramo do Direito que estuda os tributos e as relações deles decorrentes.

Não se pode esquecer, todavia, que o tributo faz parte de um fenômeno 
maior, que está relacionado às finanças públicas e ao orçamento. O Estado, 
visto sob um prisma financeiro, possui receitas e despesas. Dentre as diversas 
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receitas possíveis, encontra-se aquela derivada da arrecadação dos tributos; 
ou seja, o tributo está inserido em um contexto maior, em que se pondera a si-
tuação financeira do Estado, considerando todas as suas receitas e despesas.

Essas questões são estudadas pelo Direito Financeiro, ramo do Direito de-
dicado às finanças públicas e ao orçamento. O tributo, no entanto, por sua 
importância como fonte maior de recursos para o Estado, é estudado em 
um ramo distinto do Direito Financeiro, pois possui uma disciplina própria. 
Esse raciocínio demonstra a ligação existente entre o Direito Tributário e o 
Direito Financeiro.

Outra ligação forte do Direito Tributário é com o Direito Administrativo, que 
é o ramo da ciência jurídica dedicado ao estudo do Estado e da Administração 
Pública. Nesse ramo, estudam-se assuntos como o ato administrativo, as licita-
ções e contratos administrativos e a disciplina do serviço público, entre outros.

Como diz o próprio conceito de tributo visto acima, este é cobrado por 
meio de “atividade administrativa plenamente vinculada”, o que aponta para 
uma forte atuação, na área tributária, de regras do Direito Administrativo.

Finalidades do tributo
No conceito de tributo não está incluída a sua finalidade, ou seja, a sua 

cobrança não depende de para que o tributo é cobrado: basta que se encai-
xe no conceito do artigo 3.º do CTN. Entretanto, esse fato não impede que a 
finalidade tenha relevância na análise dos tributos e de sua cobrança.

A finalidade é aquilo que se deseja com o tributo, ou seja, aquilo que o 
justifica e que lhe dá sentido. Dessa forma, analisando-se o sistema tributário 
e os tributos, é possível classificá-los dentro de duas espécies distintas: os 
tributos fiscais e os tributos extrafiscais.

Tributos fiscais
Os tributos fiscais são aqueles que têm a finalidade de arrecadar valores 

para a manutenção do Estado. São tributos que, baseados na capacidade 
contributiva dos contribuintes, retiram dinheiro destes, que é destinado ao 
caixa do Estado para o pagamento de suas despesas em geral. Essa arre-
cadação é utilizada para o pagamento dos servidores, para a manutenção 
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dos serviços públicos, para a realização de obras públicas e outras ativida-
des que forem necessárias ao Estado.

Em regra, os valores arrecadados pelos tributos com finalidade fiscal não 
possuem destinação específica: vão para o caixa geral do Estado (Tesouro 
Nacional) e podem ser usados naquilo que for prioritário.

Os tributos com finalidade fiscal são aqueles que obedecem à concepção 
clássica de tributo: são instrumentos de arrecadação do Estado. Ele precisa 
de dinheiro para existir e se manter, e esse dinheiro em grande parte é provi-
do pelos tributos, que nesse caso são de finalidade fiscal.

No direito brasileiro, os principais tributos com finalidade fiscal são 
o Imposto de Renda (IR), o Imposto sobre Propriedade Urbana (IPTU), o 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) e o Imposto Sobre Ser-
viços (ISS).

Tributos extrafiscais
Por outro lado, existem os tributos chamados de extrafiscais. Esses tribu-

tos são cobrados com objetivos diversos da mera arrecadação de receitas 
para o financiamento do Estado. A intenção do tributo chamado de extra-
fiscal é a realização de uma política pública ou a obtenção de um resultado 
pretendido pelo Estado.

Assim, o Estado pode estimular ou desestimular condutas por meio da co-
brança ou não do tributo. Por exemplo: pretende-se estimular a industrializa-
ção de uma determinada região do país; para isso, o Estado pode diminuir o 
valor dos tributos sobre bens produzidos naquela região, tornando-os mais 
competitivos. Em outro exemplo, o tributo pode ser utilizado para desestimu-
lar comportamentos, como é o caso do Imposto sobre Produtos Industrializa-
dos (IPI) que incide sobre o cigarro, que possui uma alíquota elevada com a 
intenção de aumentar o valor de venda do produto e diminuir seu consumo.

Os tributos extrafiscais também podem ser utilizados como barreira al-
fandegária, para impedir que produtos estrangeiros entrem no Brasil com 
preços muito baixos e prejudiquem a indústria nacional. Por exemplo: se 
um produto chinês chega ao Brasil com preço muito baixo, é possível elevar 
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o Imposto de Importação (II) cobrado sobre ele de maneira a aumentar seu 
preço, tornando-o equivalente ao do produto nacional e garantindo assim 
a concorrência.

Por isso, os tributos extrafiscais muitas vezes são chamados de regulatórios, 
pois podem ser utilizados como ferramentas financeiras de ajuste de preços e 
de demanda. São usados, então, como acessórios na condução da economia.

Não se pode esquecer, entretanto, que todos os tributos possuem ambas 
as finalidades, sendo que em cada caso uma delas prepondera. Explica-se: 
nos tributos ditos fiscais existem efeitos extrafiscais em sua cobrança, po-
dendo estes às vezes nem terem sido desejados pelo instituidor. Por exem-
plo: em São Paulo, o Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente sobre atividade 
de leasing era maior do que em municípios vizinhos. Tal diferença resultou 
na mudança de diversas empresas dessa atividade para outros municípios. 
Logo, o ISS, que é um tributo fiscal, arrecadatório, acabou causando um efeito 
de desestímulo à permanência dessas empresas em São Paulo; ou seja, o ISS 
tem finalidade fiscal, mas acabou tendo efeito extrafiscal.

Isso ocorre porque o tributo, pelo simples fato de ser cobrado, causa um 
impacto econômico no contribuinte: ele é incluído nos custos dos produtos 
e reflete no custo da mão-de-obra. Dessa forma, acaba também tendo efei-
tos que não se resumem a arrecadar dinheiro para o Estado.

O mesmo ocorre com os tributos extrafiscais. O fato de o tributo ter uma 
finalidade de estímulo ou desestímulo a uma atividade não faz com que ele 
deixe de ser tributo. Conforme seu conceito, trata-se de uma prestação pecu-
niária; logo, onde há tributo há pagamento de dinheiro do contribuinte para 
o Estado. Assim, mesmo os tributos que desejem algo diferente de arrecadar, 
quando cobrados, acabam carreando recursos ao Erário.

Isso aponta para a necessidade de um cuidado na criação e na arrecada-
ção dos tributos, sejam eles fiscais ou extrafiscais, pois seus efeitos podem 
ser pervertidos de maneira a causar distorções no sistema. Por exemplo: um 
tributo cuja pretensão é ser extrafiscal que acaba arrecadando valores e não 
atendendo à finalidade que o justificou; não é possível que um tributo criado 
para ser extrafiscal acabe sendo mantido para arrecadar valores, mesmo que 
não cumpra com a sua finalidade.
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A Constituição Federal de 1988 e a  
competência para a criação dos tributos

No Direito, de maneira geral, existe uma relação de hierarquia entre as 
diversas normas existentes. Assim, a norma de menor posição hierárquica 
deve obedecer ao disposto pela norma de maior posição, e assim por diante, 
até que se chegue à norma que está no topo da pirâmide de hierarquia.

Por exemplo: um agente de trânsito que aplica uma multa está cumprin-
do uma norma jurídica. Essa norma deve estar de acordo com a norma de 
posição hierárquica superior, que pode ser um regulamento que lhe atribui 
competência para o ato, bem como a lei de trânsito que prevê a infração 
constatada e a pena correspondente; essa lei, por sua vez, deve estar de 
acordo com a Constituição.

No sistema jurídico brasileiro, a Constituição da República Federativa do 
Brasil, ou simplesmente Constituição Federal (CF), é a norma de maior posi-
ção hierárquica existente. É nela que estão os princípios e fundamentos do 
Estado brasileiro; nela também se encontram os direitos e garantias funda-
mentais dos indivíduos. Por meio de sua leitura, pode-se descobrir a forma 
de organização do Estado brasileiro, os direitos dos cidadãos, o funciona-
mento da Administração Pública e dos três Poderes; também estão expostos 
os valores e as diretrizes para o país.

A atual Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 1988, e desde 
então já foi modificada por 56 emendas constitucionais e por seis emendas 
constitucionais de revisão. É composta por 250 artigos e acompanha o Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), com mais 95 artigos1.

Como norma que está no topo da hierarquia, nenhuma outra lei pode lhe 
ser contrária, ou seja, todas as normas de posição hierárquica inferior devem 
estar de acordo com as suas disposições, sejam leis ordinárias, leis comple-
mentares, decretos, leis estaduais e municipais, constituições estaduais ou 
outra norma qualquer. Por exemplo: a CF tem como valor a ser buscado a 
preservação do meio ambiente. Se uma lei ordinária for aprovada com dis-
posições que conduzam a ofensas ao meio ambiente, estará em desacordo 
com o que dispõe a Constituição; tal lei é chamada de inconstitucional.

As normas inconstitucionais devem ser extirpadas do sistema jurídico, pois 
nenhuma norma pode contrariar a Constituição. De outra forma, de nada adian-

1 O texto completo e atuali-
zado pode ser obtido no site: 
<http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/Constituicao/
Constituiçao.htm>.
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taria a existência da Constituição e de suas disposições, pois haveria um caos de 
normas com disposições contraditórias e danosas àquilo que é desejado para o 
Estado. Na CF estão previstos mecanismos de controle da constitucionalidade 
das normas, que permitem excluir aquelas que lhe forem contrárias.

Com a tributação não é diferente. Como o conceito coloca, o tributo deve 
ser criado por lei; a lei, por conseqüência, deve estar de acordo com a Cons-
tituição. Esta estabelece critérios genéricos para a tributação, chamados de 
princípios tributários, mas também atribui competências para que os entes da 
Federação instituam os tributos.

Explica-se: a República Federativa do Brasil é composta pela União Fede-
ral, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Cada um desses 
entes possui um corpo de servidores públicos, realiza obras, mantém servi-
ços públicos etc. Logo, precisam de fontes de renda que lhes forneçam recur-
sos suficientes para a manutenção de suas estruturas.

A CF, então, atribui a cada um desses entes a chamada competência tri-
butária. Traduz-se na capacidade que os entes possuem de instituir tribu-
tos sobre determinados fatos lícitos. Assim, por exemplo, a União Federal 
só pode cobrar o Imposto de Renda (IR) porque a Constituição lhe atribuiu 
competência para isso (CF, art. 153, III).

Dessa forma, a Constituição não cria nenhum tributo: ela apenas possibili-
ta que os entes da Federação criem os tributos de acordo com as competên-
cias estabelecidas por ela. O conteúdo da lei tributária (a forma de apuração, 
a alíquota, a forma de pagamento e outros elementos do tributo) é definido 
pelo ente que institui o tributo, no processo de elaboração dessa lei.

Existem então os tributos federais, os tributos estaduais e os tributos mu-
nicipais. Isso se deve à distribuição das competências tributárias, pela qual 
cada ente recebe o direito de tributar determinados fatos. Os tributos inci-
dentes sobre os fatos atribuídos aos municípios, por exemplo, constituem-se 
nos tributos municipais; a arrecadação desses tributos vai para o caixa do 
município, de maneira a lhe proporcionar recursos para sua manutenção. O 
Distrito Federal possui disciplina distinta, pois soma as competências tribu-
tárias dos estados e dos municípios.

Pelo exposto, é vedado que um ente institua tributos sobre fatos relati-
vos a outro ente. Então, um tributo instituído por um município que incida 
sobre a renda, contraria a CF e é inconstitucional, pois cabe apenas à União 
tributar esse fato.
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O artigo 153 da CF confere à União Federal a competência para instituir 
tributos sobre os seguintes fatos: importação de produtos estrangeiros (II), 
exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados (IE), 
renda e proventos de qualquer natureza (IR), produtos industrializados (IPI), 
operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mo-
biliários (IOF), propriedade territorial rural (ITR) e grandes fortunas. Note-se 
que entre os parênteses encontra-se a sigla do tributo instituído com base 
na competência descrita. O único tributo previsto e até agora não instituído 
é o sobre grandes fortunas.

A União Federal pode, além desses tributos, instituir impostos extraordi-
nários e impostos sobre fatos não reservados aos demais entes da Federação 
(CF, art. 154). Também pode instituir contribuições sociais (para o INSS de 
empregado, empregador, Cofins etc.), de intervenção no domínio econômi-
co (CIDE-combustíveis, CIDE-royalties) e de categorias profissionais (contri-
buição à OAB, ao CREA etc.). Pode ainda cobrar empréstimos compulsórios, 
em casos especiais determinados pela Constituição.

Aos estados é reservada a seguinte competência (CF, art. 155): transmis-
são causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD), opera-
ções relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços 
de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que 
as operações e as prestações se iniciem no exterior (ICMS) e propriedade 
de veículos automotores (IPVA).

Por fim, aos municípios é atribuída a competência para instituir tributos 
sobre (CF, art. 156): propriedade predial e territorial urbana (IPTU), transmis-
são inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natu-
reza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, 
bem como cessão de direitos a sua aquisição (ITBI) e serviços de qualquer 
natureza (ISS ou ISSQN).

Note-se que a União Federal possui o maior número de competências 
tributárias, além da faculdade de criar tributos que não se encontrem nas 
competências dos demais entes. Além disso, conforme estabelece a Consti-
tuição, entre os entes da Federação há a chamada repartição das receitas, de 
maneira que parte da arrecadação de alguns impostos da União é repassada 
aos estados e municípios, assim como parte da arrecadação de alguns im-
postos dos estados é repassada aos municípios.
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Legislação citada na aula

Código Tributário Nacional
LIvro PrImEIro

SISTEmA TrIBuTárIo NACIoNAL

TíTuLo I

Disposições Gerais

Art. 3.º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela 
se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada 
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Constituição Federal
Título VI

Da Tributação e do Orçamento

CAPíTULO I

DO SISTEMA TRIBUTáRIO NACIONAL

Seção III

DOS IMPOSTOS DA UNIãO

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:

I - importação de produtos estrangeiros;

II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;

III - renda e proventos de qualquer natureza;

IV - produtos industrializados;

V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;

VI - propriedade territorial rural;

VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.

[...]
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Art. 154. A União poderá instituir:

I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que 
sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos 
discriminados nesta Constituição;

II - na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos 
ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, 
cessadas as causas de sua criação.

Seção IV

DOS IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as 
prestações se iniciem no exterior;

III - propriedade de veículos automotores.

[...]

Seção V

DOS IMPOSTOS DOS MUNICíPIOS

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

I - propriedade predial e territorial urbana;

II - transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por 
natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem 
como cessão de direitos a sua aquisição;

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei 
complementar.

[...]
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Ampliando seus conhecimentos

Direito Tributário, Direito Financeiro  
e Ciência das Finanças

(MACHADO, 2007, p. 81-83)

As expressões “Direito Tributário”, “Direito Financeiro” e “Ciência das Finan-
ças” ainda são, às vezes, utilizadas como se designassem a mesma coisa. Im-
põe-se, todavia, a identificação do significado específico de cada uma delas, 
até para que possamos superar antigas impropriedades registradas no elenco 
de disciplinas dos cursos jurídicos. “Direito Tributário” e “Direito Financeiro” 
são disciplinas jurídicas. “Ciência das Finanças” é disciplina pré ou metajurídi-
ca, cujo conhecimento é muito importante para o jurista, mas não é um co-
nhecimento especificamente jurídico.

A atividade financeira do Estado é regulada pelo Direito Financeiro. Essa 
atividade inclui a tributação, que em virtude de sua importância emprestou 
destaque às regras jurídicas que a disciplinam, surgindo um novo ramo do 
Direito, o Tributário, que se destacou do Financeiro.

Com efeito, o fenômeno da tributação a cada dia cresce de importância, 
sobretudo porque o Estado já não a utiliza apenas como meio para obter 
recursos financeiros, mas também para interferir de múltiplas formas na eco-
nomia privada, estimulando setores, incentivando o desenvolvimento eco-
nômico das regiões, promovendo a redistribuição da renda e protegendo 
a indústria nacional. Daí a complexidade crescente e a rapidez com que se 
modificam as leis de tributação.
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O Direito Financeiro, desfalcado dessa parte de seu objeto, disciplina todo 
o restante da atividade financeira do Estado. Regula todas as receitas não-
tributárias, o orçamento, o crédito público e a despesa pública.

Já a Ciência das Finanças, ou, mais exatamente, a Ciência das Finanças 
Públicas, embora tenha como objeto material a atividade financeira do Estado, 
não se confunde com nenhum dos dois citados ramos do Direito. Seu objeto 
material, como se vê, é composto pelo conjunto de fatos regulados pelo 
Direito Financeiro e pelo Direito Tributário, isto é, o conjunto de fatos que 
compõem a atividade financeira do Estado. Ocorre que a Ciência das Finanças 
não é Ciência Jurídica. Ciência das Finanças não é conhecimento de normas. 
Ciência das Finanças Públicas é o conhecimento dos próprios fatos de que 
se compõe a atividade financeira do Estado. Ela estuda, e, assim, conhece, 
a atividade financeira do Estado sob as perspectivas política, sociológica, 
ética, administrativa, econômica e jurídica, unitariamente consideradas. É 
ciência que fornece ao legislador os dados para a elaboração das normas 
de Direito Financeiro e Tributário, e as critica, oferecendo sugestões para 
a alteração do Direito existente. Por isso não é somente pré-legislativa no 
sentido de situar-se cronologicamente antes da regra jurídica. Acompanha 
a evolução do Direito.

A Ciência das Finanças Públicas está para o Direito Tributário tal como a 
Ciência da Administração está para o Direito Administrativo; a Ciência Econô-
mica, ou Economia, está para o Direito Econômico; a Criminologia está para o 
Direito Penal, e assim por diante.

O Direito Financeiro regula a atividade financeira do Estado, juntamente com 
o Direito Tributário, como já explicado, tendo como dado essencial a norma. 
O tributarista, que tem ciência do Direito Tributário, conhece o conjunto de 
normas que disciplinam a atividade de tributação. O especialista em Direito 
Financeiro, por seu turno, conhece as normas que regulam a atividade finan-
ceira, menos a tributação.

Ao financista, assim entendido o especialista em Ciência das Finanças, 
cumpre informar qual a medida mais conveniente aos interesses do Estado, 
tendo em vista os seus fins, sob as diversas perspectivas acima indicadas. Ao 
jurista cumpre informar se a medida é legal, se está de acordo com as regras 
do Direito, e, caso não esteja, qual o caminho a ser seguido na modificação 
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das regras jurídicas, de sorte a que se possa, legalmente, adotar a medida re-
putada conveniente pelo financista.

A Ciência das Finanças é ciência do ser. Suas leis são leis de causalidade. Entre 
elas está aquela, muito importante, segundo a qual quanto mais elevada a alíquota 
do tributo, mais forte a tendência do contribuinte para práticas evasivas. A Ciência do 
Direito Tributário bem como a Ciência do Direito Financeiro são ciências do dever-
ser. Suas leis são leis de imputação, sendo enunciadas sempre como dever-ser.

Na expressão Ciência das Finanças, aqui empregada em sentido amplo, 
está incluída a denominada “Política Fiscal”, que por sua vez envolve a “Política 
Tributária”. Há quem se refira a estas como se fossem a mesma coisa. A rigor, 
porém, não é assim. Política Fiscal é expressão mais ampla. É a política relativa 
ao fisco, ou tesouro público, que diz respeito à tributação, mas envolve outras 
receitas e também o gasto público. Política tributária é expressão mais restri-
ta. Diz respeito apenas à política relativa aos tributos.

Tomada em sentido restrito, a Ciência das Finanças seria apenas o conheci-
mento das técnicas, dos instrumentos adequados ao trato da atividade finan-
ceira do Estado, não lhe cabendo o exame dos fins dessa atividade, que seria 
objeto da “Política Fiscal”.

Em resumo, é possível afirmar que:

O Direito Tributário regula a atividade financeira do Estado no pertinente 
à tributação.

O Direito Financeiro regula toda a atividade financeira do Estado, menos a 
que se refere à tributação.

A Ciência das Finanças Públicas estuda a atividade financeira do Estado, 
como ciência especulativa, sob diversas perspectivas, informando o legislador 
e acompanhando a evolução do Direito, de sorte a que se obtenha o que mais 
conveniente se mostre ao desenvolvimento dessa atividade estatal.

À Política Fiscal caberia a indicação do que se deve considerar mais conve-
niente em matéria de recursos públicos, tanto no que diz respeito às receitas 
como no que diz respeito aos gastos.

À Política Tributária caberia a indicação do que se considera mais conve-
niente em matéria de tributação.
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Atividades de aplicação
1. Sobre o conceito de tributo, comente o seguinte caso: o prefeito de sua 

cidade, em ano de eleição, para agradar os eleitores, decide facultar aos 
proprietários de imóveis o pagamento do IPTU. Ou seja, dá uma ordem 
para o Fisco municipal que faça “vistas grossas” a quem não pagar o 
tributo, deixando de cobrá-lo. Tal procedimento está correto?

2. Um Estado reduz o valor do ICMS cobrado em operações de determi-
nados setores da economia, a fim de incentivá-los. Qual a finalidade 
preponderante do tributo nesse caso? Só ela está presente?

3. De qual norma os entes da Federação retiram sua competência tributária?
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Gabarito

Introdução ao Direito Tributário
1. Deve ser mencionado que, pelo conceito de tributo, o pagamento des-

te é compulsório, então não pode ser dispensado. Outra resposta certa 
menciona que o tributo deve ser cobrado por atividade administrativa 
vinculada, ou seja, a autoridade não pode deixar de cobrar o tributo de 
acordo com a sua vontade.

2. Primeiramente, deve-se responder que a finalidade principal desse tri-
buto é a extrafiscal. A resposta estará totalmente correta se afirmar que 
a cobrança tem também efeito fiscal, pois o tributo de qualquer forma 
arrecada valores ao Erário.

3. Da Constituição Federal.
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