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A CF não dá um campo livre de tributar, quando ele dá, ela limita. 
Competência tributária: poder de tributar limitado pela própria CF. Desta forma, está assegurando o contribuinte de 
eventuais abusos. 
 
Para falarmos de limitações, temos que ter a noção de princípios. Qual o conceito de princípio? São regras, regras de 
grande alcance das demais regras, sua generalidade, que consegue abarcar uma situação abrangente, possuindo 
uma posição superior (preeminência) no ordenamento jurídico. Não interessa se está expressa ou implícita no texto, 
é só nos lembrarmos do princípio da segurança jurídica, que está implícito no ordenamento, dando a base no 
ordenamento. Qual a utilidade de estar em uma posição superior? É que ela é o vetor de interpretação e de 
aplicação das demais regras. Os princípios estão para assegurar os valores que o constituinte preserva. 
 
Limitações da competência tributária 
União, Estado, DF e Municípios tem sua competência tributária, ou seja, uma parcela do poder tributária. Acontece 
que o exercício dessa competência, porém, não é absoluto. Alguns preferem dizer que ao invés de “limitações da 
competência tributária”, mas sim “limitações ao poder de tributar”. 
 
O que é limitação ao poder de tributar? 
É toda e qualquer restrição imposta pelo sistema jurídico às entidades dotadas desse poder, ou em sentido restrito, é 
o conjunto de regras estabelecidos pela CF nas quais residem princípios fundamentais do Direito Constitucional 
Tributário. 
 
1. Legalidade (art. 150, I) 
2. Isonomia (art. 150, II) 
3. Irretroatividade (art. 150, III, “a”) 
4. Anterioridade (art. 150, III, “b”) 
5. Proibição de confisco (art. 150, IV) 
6. Liberdade de tráfego (art. 150, V) 
 
Âmbito constitucional 
É importante sabermos que a CF delimita a matéria fática de que se pode valer o legislador na instituição dos 
tributos. Vai estabelecer quem tem competência para a instituição dos impostos, quais matérias poderão tratar. 
 
 
1. Legalidade 
 
Considerado o mais importante dos princípios, impede que a União, Estados, DF e Municípios exijam tributos que 
não tenham sido estabelecidos por lei. 
 
Só mediante a lei é possível a criação e majoração de tributo. Portanto, não será permitida a criação e majoração por 
meio de decretos, portarias, MP, instrução normativa. 
 
But, temos exceções! No que se refere a majoração de certos tributos, que pode ocorrer, dentro de limites fixados 
em lei, por ato de Poder Executivo.  
*Lembrando: exceções que são fixadas somente na CF.  
 
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 
§ 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. 



 
O §1° do art. 153 faculta ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as 
alíquotas dos impostos sobre: 
a) Importação de produtos estrangeiros 
b) Exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados 
c) Produtos industrializados 
d) Operações de créditos, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários. 
 
*curiosidade: na vigência da CF anterior, podiam ser alteradas também as bases de cálculos por ato do PE, agora 
somente as alíquotas. Mudanças na base de cálculo de qualquer desses impostos, como dos demais tributos, 
somente por LEI!  
 

No artigo 145, CF temos: tributo (gênero) impostos, taxas e contribuições de melhoria (espécies). No caso das taxas 

(de policia ou de serviço) e contribuição de melhoria (obra pública que traga uma valorização no imóvel), a hipótese 

de incidência envolve uma atuação estatal. Impostos não, por isso eles são um tipo de tributo que possuem como 

hipótese de incidência uma atuação do contribuinte ou uma situação que ele se envolva. 

Art.145, § 1º: Para os impostos, sempre que possível, eles deverão ter caráter pessoal e serão graduados segundo a 

capacidade econômica do contribuinte.  

Como podemos saber se esses tributos foram criados observando o Principio da Igualdade?   

A) Capacidade Contributiva (art. 145, §1º): tratando-se de impostos, segundo a CF, sempre que possível deve-se 

levar em conta a capacidade contributiva dos contribuintes. Levando em conta que o fato gerador dos impostos é o 

comportamento ou situação que o contribuinte se encontra, temos aqui um signo presuntivo de riqueza (ex: auferir 

renda, importar bem, exportar.. atividade que envolve dinheiro, uma atuação de alguém e traz uma presunção de 

riqueza, de movimentação de dinheiro, portanto, ele irá pagar imposto), por isso, a base de cálculo tem que levar em 

conta exatamente esse signo presuntivo de riqueza (ex: seria o valor do bem, o preço do bem, o lucro). E aqui 

teremos, também, que o contribuinte é quem realiza a figura da hipótese de incidência (fato gerador), ou seja, 

aquele que lucrar, aquele que importar, aquele que exportar. 

B) Seletividade: Aqui trata-se dos impostos, só que não todos. Sempre que possível, vamos observar o principio da 

capacidade contributiva (art.145, § 1º), mas existem impostos que não dá, nesses casos, por exemplo IPI, ICMS, fica 

difícil porque tem a historia que ele não pode ser cumulativo e essa cumulatividade que é vedada significa que a 

mercadoria sai de um lugar para ir para outro e, para isso, ela passa por muitos lugares, e se fosse acumular, a ultima 

pessoa pagaria muito. Outra formula jurídica foi criada então: o contribuinte será o que distribuiu a mercadoria ou o 

serviço, que será nomeado responsável contribuinte, o último contribuinte (quem recebeu a mercadoria) será 

chamado de contribuinte de fato, já que ele paga o preço da mercadoria JÁ com o imposto. Nesses tributos que tem 

a historia da possibilidade de não cumulatividade e exclui da lei o contribuinte de fato, fala-se de seletividade, na 

hora de colocar o preço da alíquota leva-se em consideração a importância do bem, do produto. A seletividade será 

encontrada no artigo 153, §3º, inciso I CF (IPI – “SERÁ”) e artigo 155, §2º, inciso III, CF (ICMS – “PODERÁ”) – 

Cumulatividade: artigo 155, §2º, inciso I. artigo 153, §3º, inciso II, CF. 

D) Retributividade: Aqui teremos a ideia de Taxa, e não de imposto. Aqui o Estado presta diretamente uma atuação 

estatal, não é uma coisa genérica, mas aqui o Estado não busca lucro, quando ele cobra, ele faz por força de lei, por 

isso é serviço público, e quando se fala em base de cálculo, esta também tem que se referir a essa atuação estatal, 

mas aqui não esta incluso lucro, portanto, não esta incluso o signo presuntivo de riqueza.  Não esta em jogo a 

capacidade contributiva. Aqui é direto para o contribuinte! 



E) Proporcionalidade em relação ao benefício especial recebido: Aqui teremos a ideia de Contribuição de melhoria, 

outra espécie tributaria, temos uma atuação estatal, mas temos um ELEMENTO INTERMEDIÁRIO, a valorização do 

imóvel do contribuinte, esse é o elemento que distingue da Taxa. Aqui é de acordo com a valorização “dada” ao 

imóvel do contribuinte, e não diretamente ao serviço prestado ao contribuinte! 

=> Foi parar no Supremo uma chamada taxa de valores mobiliários, para fazer a fiscalização dessas empresas, que 

tratam de valores mobiliários, é exercido o poder de policia, então o ente tributante criou essa taxa e se é uma taxa 

tem que ser prestado diretamente ao usuário não tem nada a ver com preço, com lucro, o estado tem que atuar 

fiscalizando e não obtendo lucro. A TVM é uma atuação do exercício do poder de policia, e a base de calculo deveria 

ser o custo em cima da sua atuação, em cima do que eles gastariam para ir até a empresa fiscalizar, e foi feita uma 

Lei que colocou como base de calculo algo que leva em conta a capacidade contributiva da empresa que estava 

sendo fiscalizada, levou em conta o patrimônio liquido, mas isso leva em conta imposto, leva em conta capacidade 

de contribuir. Isso não poderia acontecer, porque a taxa não pode ter como base de calculo a do imposto: artigo 145, 

§ 2º, CF. Mas o Supremo ao julgar falou que isso poderia sim, Súmula 665 STF. (Aqui caímos no artigo 4º, CTN que 

diz que não importa a denominação do imposto). 

 

2. Isonomia 
 
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; 
 
Isonomia ou igualdade de todos na lei e perante a lei, é um principio universal de justiça. O isonômico é o JUSTO! 
Assim se a norma estabelece que “quem for proprietário de imóvel deve pagar imposto”, o imposto é devido, seja 
quem for o proprietário do imóvel. 
 
Entretanto, é evidente que as pessoas não são iguais. Pelo contrário, as pessoas e as situações de fatos na quais se 
inserem são desiguais, e a lei existe exatamente para regular essas desigualdades, reconhecendo-as e tornando-as 
jurídicas. Assim, o que a lei não pode é tratar desigualmente aquelas pessoas que se encontram nas mesmas 
situações factuais. 
 
Em matéria tributária, a ideia de igualdade tem relevo no sentido de “proporcionalidade”, de “capacidade para 
pagar o tributo”. Seria um absurdo pretender que todas recolhessem o mesmo tributo. Assim o principio da isonomia 
ás vezes parece confundir-se com o principio da capacidade contributiva. 
 
A lei que concedo isenção do imposto de renda para empresas hoteleiras, tendo em vista incentivar o turismo, viola 
o principio da capacidade tributiva, embora não viole o principio da isonomia jurídica, visto que o pretexto é de 
estimular o desenvolvimento regional, setorial. Por outro lado, se a atividade não é rentável, de nada valerá a 
isenção, posto que, não existindo lucro, não haverá imposto de renda a ser pago, sendo,assim, inútil a isenção desse 
imposto. 
 
 
3. Irretroatividade 
 



Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios: 
 
III - cobrar tributos: 
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado; 
 
Ou seja, o tributo só poderá incidir a partir do momento que foi criado, nunca sobre fatos geradores ocorridos antes 
do início da vigência. 
 
Exceção: multa benéfica. Caso a lei posterior seja mais benéfica, a multa irá retroagir para atingir o passado. 
 
 
4. Anterioridade 
 
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios: 
 
III - cobrar tributos: 
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou 
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado 
o disposto na alínea b; 
 
A finalidade desse postulado é conferir segurança jurídica às atividades do contribuinte, mediante planejamento 
prévio à ocorrência de fatos tributários, evitando-se a surpresa fiscal. A instituição ou majoração de tributo só podem 
incidir sobre fatos que passam a existir após sua vigência, tendo eficácia a partir do primeiro dia do exercício 
seguinte à de sua publicação. 
 
Ex: ISSQN realizado em 23.12.13, só poderá ser exigido sobre os fatos que passem a acontecer a partir de 31.03.14, 
ou seja, noventa dias depois após o primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele em que a lei foi publicada. 
 
Temos muitas exceções (art. 150, §1°) 
 
a) Nãose aplica a  vedação do inciso III, “b” (anterioridade): despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade 
pública, de guerra externa ou sua iminência, importação, exportação, produtos industrializados, IOF, iminência ou no 
caso de guerra externa, impostos extraordinários. 
Assim, o aumento da alíquota de II mediante norma ou ato publicado em 14.05.13, já poderá ser exigido na mesma 
data, mas se aumentarmos a alíquota do IR em 28.11.13, poderá ser exigido no dia 01.01.14 (não respeito o do 
anterioridade, mas terá que respeitar os 90 dias – regra abaixo). 
 
b) Não se aplica a vedação do inciso III, “ c” (90 dias): despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, 

de guerra externa ou sua iminência, II, IE, IR, IOF, iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, 
nem à fixação da base de cálculo dos impostos IPVA e ITR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Súmulas do STF 
Verbete 66 - É legítima a cobrança do tributo que houver sido aumentado após o orçamento, mas antes do início do 
respectivo exercício financeiro. 
Verbete 67 - É inconstitucional a cobrança do tributo que houver sido criado ou aumentado no mesmo exercício 
financeiro. 
 
 
5. Proibição de confisco 
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. 
 
Esse princípio está atrelado ao princípio da capacidade contributiva, positivando-se sempre que o tributo absorva 
parcela expressiva da renda, ou da propriedade dos contribuintes, sendo constatado, principalmente, pelo exame da 
alíquota, da base de cálculo, e mesmo da singularidade dos negócios e atividade realizados. 
 
A alíquota de 30% pode não representar confisco para o contribuinte do IR, mas a alíquota aplicada a 20% sobre  o 
valor venal do imóvel do contribuinte, significará confisco da propriedade. Acontece que a renda deriva do produto 
do capital e do trabalho, enquanto a propriedade mantém-se estática, não gerando nova riqueza. 
 
Confisco -> alíquotas e bases de cálculos excessivas sobre as materialidades tributárias representarão considerável (e 
condenável) subtração do patrimônio dos contribuintes, que, em muitos casos, poderão prejudicar o direito a 
habitação, ou a livre atividade empresarial, ainda que os valores tributários sejam transladados a terceiros, dentro de 
um ciclo negocial. 
 
Todavia, é difícil estipular o volume máximo da carga tributária, ou fixar um limite de intromissão patrimonial que 
poderá ser suportado pelo contribuinte. O Poder Público tem que se basear no critério de proporcionalidade, 
razoabilidade, a fim de possibilitar a subsistência ou sobrevivência das pessoa físicas e evitar as quebras das PJ, posto 
que a tributação não pode cercear o pleno desempenho das atividades privadas e a dignidade humana. 
 
Ex:os impostos terão caráter confiscatório quando suas alíquotas dificultarem a produção e circulações mercantis (IPI 
e ICMS); as taxas serão confiscatórias quando os valores do serviços e remuneração relativa ao exercício venham a 
ser vultosos; a contribuição de melhoria também terá cunho confiscatório quando o valor exigido dos contribuintes 

Resumindo 
 

Observa somente a anterioridade -> IR e base de cálculo do IPVA e IPTU 
 
Observa somente os 90 dias -> IPI 
 
Observa ambos -> IPI, ICMS, ITR, ITCMD, ITBI, ISS, Cide, FGTS, Salário-Educação, Contribuições Especiais, e de 
interesse de Categorias Profissionais, Taxas, IPVA e IPTU (excetos as bases de cálculo desses dois últimos). 
*os taxados são aqueles que provavelmente não caíram na prova. 
 
Não observa nenhum deles -> I.I, I.E, IOF, Empréstimos Compulsórios (alegando guerra externa ou calamidade 
pública, ou seja, não estando entre as exceções – interesse público...), Imposto Extraordinário e Contribuições 
sociais. 
 



seja superior à valorização imobiliária decorrente das obras públicas realizadas. Ou seja, deverá ser analisado caso a 
caso. 
 
 
6. Liberdade de tráfego 
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios: 
 
V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, 
ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público; 
 
Isso não significa que as operações interestaduais imunes a qualquer tributação. O que não pode haver é 
agravamento do ônus tributário pelo fato de ser interestadual, ou intermunicipal, a operação. 
 
 

Imunidades 
 

 
Imunidade é o obstáculo decorrente de regra da Constituição à incidência de regra jurídica de tributação. A 
imunidade impede que a lei defina como hipótese de incidência tributária aquilo que é imune. A regra de imunidade 
estabelece exceção, pois a CF define o âmbito tributário, campo dentro do qual o legislador define a hipótese de 
incidência da regra de tributação, e depois vem “retirar” uma parcela, que é a imunidade. 
 
Vedado aos entes instituírem impostos sobre: 
1. Patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. 
 
Aqui encontramos as imunidade recíprocas. As entidades da federação não podem fazer incidir impostos umas sobre 
as outras, estão protegidas pelo imunidade o patrimônio, a renda e o serviço dessa entidades e de suas autarquias. 
 
Esse tipo não se aplica em casos específicos: §3°. 
- exploração de atividades econômicas 
- atividade em que haja contraprestação ou pagamentos de preços ou tarifas pelo usuário 
 
É muito certo essa não aplicação da imunidade nesses casos, pois a imunidade implicaria em um tratamento 
privilegiado, contrário do principio da liberdadede iniciativa. E no segundo caso é no sentido de que mesmo que um 
serviço, meso não considerado atividade econômica, não será imune se houver cobrança de contraprestação, ou de 
preço, ou de tarifa. 
Ex: podem ser tributados pelo M os serviços de fornecimento de água de esgoto pretados pelo Estado. 
 
Apesar do inciso de referir apenas ao “impostos”, abrange também os demais tributos e qualquer emenda que 
porventura autorizar a União a cobrar qualquer tributo dos E, DF e M, ou autorizar que estes possam cobrar qualquer 
tributo da U, E ou M, é inconstitucional. 
 
2. Templos de qualquer custo 
 
Templo não significa apenas a edificação, mas tudo que nãoseja ligado ao exercício da atividade religiosa. Não pode 
haver impostos sobre missas, batizados ou qualquer outro ato religioso, but poderá incidir sobre bens pertencentes á 
Igreja desde que não sejam instrumentos desta. 
 
Esse tipo de imunidade se estende a tudo que seja necessário para o exercício do culto. Há quem entenda que os 
imóveis alugados, e os rendimentos respectivos estão ao abrigo da imunidade desde que sejam estes destinados à 
manutenção do culto. Para a visão de Hugo de Brito ampliar essa extensão até ao aluguel é um ampliação exagerada, 



pois ai ao abrigo da imunidade poderá desenvolver atividades industriais e comerciais motivado para angariar meios 
financeiros para a manutenção do culto. 
 
 
3. Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos 

trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos 
da lei 

 
As instituições de educação deveriam ser imunes incondicionalmente, todavia, são condicionadas. Só existe para 
aquelas instituições sem fins lucrativos. isso não quer dizer que não ter fins lucrativos seja ter receitas limitadas aos 
custos operacionais. Elas podem e devem ter sobrar financeiras, até para que possam progredir. O que não podem é 
distribuir lucros, são obrigadas a aplicar todas as suas disponibilidades na manutenção dos seus objetivos 
institucionais. 
 
Como comprovar? Por meio da escrituração contábil. 
 
 
4. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão 
 
É uma imunidade tipicamente objetiva, não importando a quem pertença o livro, o jornal ou periódico, ou o papel. 
Essa imunidade para ser efetiva, abrange todo o material necessário à confecção do livro, do jornal, do periódico. Por 
isso nenhum imposto pode incidir sobre qualquer insumo, ou mesmo sobre qualquer dos instrumentos, ou 
equipamentos, que sejam destinados exclusivamente à produção desses objetos. 
 
Toda imunidade tem por fim a realização de um princípio que o contribuinte considerou importante para a nação. A 
imunidade tratada aqui tem por fim assegurar a liberdade de expressão do pensamento e a disseminação da cultura. 

 
 
Imunidades (art. 150, VI) 
Outras limitações (arts. 151 e 152) 


