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1.  NOÇÕES INTRODUTÓRIAS 
DO DIREITO TRIBUTÁRIO

1.1 Atividade Financeira do 
Estado e Tributação
A regulação jurídica das finanças estatais foi tradicio-

nalmente tratada no âmbito do Direito Financeiro, englobando 
tanto as modalidades de ingresso de recursos financeiros nos 
cofres estatais, notadamente dos tributos, quanto a aplicação 
de tais recursos.

Em decorrência da crescente relevância da arrecadação 
tributária, o Direito Financeiro acabou desmembrado em duas 
vertentes de estudo: (i) ingressos públicos decorrentes da ins-
tituição de tributos e (ii) gastos públicos. O Direito Financeiro 
permaneceu tratando da disciplina do gasto público; a disci-
plina dos ingressos públicos tributários passou a ser tratada 
em um novo campo de estudos: o Direito Tributário. 

É importante notarmos que a atividade financeira estatal, na 
vertente do ingresso de recursos financeiros nos cofres públicos, 
não se resume ao estudo da disciplina jurídica do tributo (matéria 
tratada no Direito Tributário). Logo, para conseguirmos situar com 
precisão o objeto de estudo do Direito Tributário, é importante pre-
cisarmos as cinco principais modalidades de ingressos públicos:

(i) Empréstimos: são os famosos títulos da dívida pública, 
que são adquiridos voluntariamente por pessoas físicas e jurídi-
cas interessadas nos rendimentos (juros) ofertados pelo Estado. 
Este ingresso de recursos nos cofres estatais é provisório, pois 
futuramente será necessário que o Estado quite sua dívida;

(ii) Exploração econômica de bens públicos: esta 
modalidade de ingresso de recursos públicos ocorre quando 
o Estado obtém recursos financeiros por meio da exploração 
de algum bem integrante do patrimônio estatal. Neste caso, 
não há nenhuma obrigação de devolução dos recursos percebi-
dos pelo Estado, pois não se trata de empréstimo. Como exemplo 
desta modalidade de obtenção de recursos públicos, pode-se citar 
a renda auferida pelo INSS (autarquia federal) em decorrência da 
locação de bens imóveis de sua propriedade. É importante per-
ceber, neste ponto, que a obtenção de recursos financeiros pelo 
Estado mediante a exploração econômica de seus bens não difere, 
em essência, da renda auferida por particulares em decorrência da 
exploração de seus próprios bens, ou seja, o Estado não age com 
poder de império (direito de impor obrigações às pessoas) para 
obter estes recursos financeiros. Quando o Estado obtém recursos 
financeiros em caráter definitivo (ou seja, não se trata de emprés-
timo) e sem utilizar-se do poder de império, a doutrina denomina 
tais recursos como ingressos públicos originários;

(iii) Reparações de guerra: quando um Estado vence uma 
batalha contra outro Estado, é muito comum que o vencedor esta-
beleça uma reparação pecuniária ao perdedor. Esta reparação de 
guerra certamente acarretará o ingresso de recursos financeiros nos 
cofres do Estado vencedor e decorre do poder de império estatal, 
ainda que aplicado sobre outro estado soberano. É importante 
destacar que os recursos financeiros estatais obtidos com base 

no exercício do poder de império são denominados ingressos 
públicos derivados (derivados do exercício do poder estatal);

(iv) Penalidades: as pessoas ficam sujeitas ao pagamento 
de penalidades quando praticam alguma conduta vedada pela lei 
(ex.: atravessar o farol vermelho) ou quando deixam de praticar 
alguma conduta obrigatória (ex.: a empresa que não solicita o alvará 
de funcionamento perante a prefeitura se sujeita a uma multa, pois 
não adotou a conduta obrigatoriamente estabelecida em lei). É 
importante notar que o Estado impõe penalidades em decorrência 
do poder de império e, assim, as multas também são ingressos 
públicos derivados;

(v) Tributos: os cidadãos devem pagar tributos para que o 
Estado tenha recursos financeiros para suportar as despesas que 
lhe são impostas. As exações tributárias são instituídas pelo Estado, 
utilizando-se de seu poder de império, sendo certo que os tributos 
também se enquadram na categoria dos ingressos públicos deri-
vados (derivados do exercício do poder estatal). O dever de pagar 
tributos não se confunde com a obrigação de pagar penalidades, 
pois, enquanto a penalidade somente é devida quando descum-
primos um dever legalmente estabelecido, o tributo deve ser pago 
pelos cidadãos em decorrência da prática de atos regulares de sua 
vida civil. Ou seja, não pagamentos tributo porque fizemos algo 
errado. Vejamos um exemplo: pagamos multa de trânsito porque 
infringimos alguma lei de trânsito; pagamos o IPVA porque somos 
proprietários de um veículo automotor (veja: não fizemos nada de 
errado, mas temos que pagar o IPVA).

No quadro abaixo, sintetizamos o exposto:

Direito 
Tributário

De terceiros / 
empréstimos 

(dívida pública)

Reparações  
de Guerra

Penalidades

Próprio / 
Receita

Ingresso 
Público

Originário

Derivado

Tributos

Assim, com base no acima exposto, verificamos que nosso 
estudo recairá em apenas uma espécie de ingresso público, qual 
seja, os tributos. Contudo, apesar de já termos diferenciado os tri-
butos das demais modalidades de ingressos públicos, notadamente 
das penalidades, ainda não definimos o que são os tributos.

1.2 Definição de Tributo
A definição de tributo consta do Art. 3º do Código Tributário 

Nacional - CTN:  Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, 
em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não cons-
titua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante 
atividade administrativa plenamente vinculada.

O conteúdo do Art. 3º do CTN é tão relevante para nosso 
estudo, pois permeia todo o direito tributário, que estudaremos 
detalhadamente cada aspecto deste dispositivo legal.
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O primeiro aspecto importante refere-se à definição de que 
o tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Assim, fogem 
ao conceito de tributo diversas obrigações que temos perante o 
Estado despidas do caráter pecuniário (ex.: serviço militar obriga-
tório, mesário em eleições etc.). Ademais, os cidadãos têm o dever 
de pagar os tributos, em decorrência de seu caráter compulsório.

Em relação à necessária compulsoriedade do tributo, 
há uma questão muito interessante recentemente decidida pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF), que auxilia a compreensão do 
assunto.

Havia (e, de certa forma, ainda há) uma grande celeuma 
sobre a natureza jurídica dos pedágios, principalmente pelo Art. 
150, V, da Constituição Federal, norma integrante do Sistema Tri-
butário Nacional, ressalvar do princípio da liberdade de tráfego 
a possibilidade da cobrança de pedágios pela utilização de vias 
públicas. Vejamos a norma constitucional: 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao con-
tribuinte, 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, res-
salvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias con-
servadas pelo poder Público.

Os defensores da teoria de que o pedágio seria um ver-
dadeiro tributo indicavam que a ressalva constitucional em foco 
somente faria sentido se o pedágio possuísse natureza tributária. 
Por outro lado, a teoria oposta indicava inexistir compulsoriedade 
na cobrança do pedágio, o que afastaria sua natureza tributária, 
pois os cidadãos somente pagariam o pedágio se e quando trafe-
gassem pela via pública pedagiada (ou seja, só haveria a obrigação 
de pagar pedágio se a pessoa voluntariamente decidisse transitar 
pela via pública pedagiada).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade nº. 800, pacificou a questão ao decidir 
que o pedágio não tem natureza tributária, em decorrência da ine-
xistência da compulsoriedade da exação (o pedágio somente pode 
ser cobrado de quem decide transitar pela via pública pedagiada). 
Veja que a singela norma do Art. 3º do CTN foi bastante para o 
STF concluir que o pedágio não se qualifica como um tributo.

Continuando o estudo do Art. 3º do CTN, vemos que a pres-
tação pecuniária tributária é em moeda ou em cujo valor nela se 
possa exprimir.

A expressão do tributo em moeda é muito simples e até dis-
pensa explicações, pois a dívida tributária regularmente é expressa 
em moeda (Reais) e deve ser paga também em pecúnia/dinheiro 
(o direito tributário brasileiro não aceita o pagamento de tributos 
mediante a prestação de serviços ao Estado, pois, lembre-se, o 
tributo é uma prestação pecuniária). Contudo, o que significa a 
expressão que o tributo pode ser mensurado em algo cujo valor 
possa ser exprimido em moeda?

A doutrina majoritária entende que o Art. 3º do CTN, ao per-
mitir que a prestação pecuniária tributária pudesse ser mensurada 
em algo exprimível em moeda, referia-se aos então existentes inde-
xadores econômicos. Vejamos a explicação.

Nos tempos de altíssima inflação, que perduraram até a 
implantação definitiva do Plano Real, a legislação brasileira esta-
beleceu diversos indexadores econômicos, que buscavam acom-
panhar os parâmetros de desvalorização da moeda. Assim, dentro 
de certos limites, a legislação permitia que contratos, por exemplo, 
pudessem ser estabelecidos com vinculação direta a tais indexado-
res econômicos (ex.: suponha a existência de um indexador X, que 
varie conforme a inflação e que valesse R$ 1,00 em janeiro de 1994. 
Com a indexação da economia, a legislação permitia que contratos 
fossem celebrados com base neste indexador. Assim, por exemplo, 
um contrato poderia indicar que o valor da locação corresponderia 
ao valor do indexador X multiplicado por 1.000. Logo, quando o 
indexador X valia R$ 1,00, o valor do aluguel seria de R$ 1.000,00; 
se no mês seguinte a inflação atingisse a marca de 100%, o valor do 
indexador passaria a ser de R$ 2,00 e o valor do aluguel aumentaria 
automaticamente para R$ 2.000,00).

As primeiras medidas de implantação do Plano Real acaba-
ram estabelecendo a indexação dos tributos no Brasil, vez que a 
legislação definia que os tributos deveriam ser inicialmente men-
surados no indexador denominado Unidade Real de Valor (URV), 
com conversão para moeda apenas na data do recolhimento. Ou 
seja, o tributo deveria ser originalmente mensurado em URV e, 
apenas quando do recolhimento, convertido para a moeda da época 
(Cruzeiros Reais). Veja que, nos termos do Art. 3º do CTN e segundo 
a interpretação majoritária da doutrina, é plenamente possível que 
o tributo seja mensurado em um indexador, desde que este seja 
passível de imediata expressão na moeda do país.

O próximo aspecto que devemos estudar do Art. 3º do CTN 
refere-se à definição de que o tributo não constitui sanção de 
ato ilícito.

Conforme já explicamos ao diferenciar os tributos das penali-
dades, o dever de pagar o tributo não decorre da prática de nenhum 
ilícito. De fato, a tributação incide sobre as mais variadas atividades 
/ situações lícitas da vida social, que revelam a capacidade finan-
ceira das pessoas e as tornam aptas a colaborar financeiramente 
com o Estado para a consecução das atividades estatais.

Interessante notar que, em que pese a tributação incidir 
sobre atividades lícitas (ex.: ser proprietário de imóvel urbano; 
auferir renda; prestar serviços advocatícios etc.), é plenamente 
possível que os produtos de atividades ilícitas sejam atingidos pela 
tributação. Vejamos.

N ã o h á  n e n h u m a 
dúvida de que as rendas aufe-
ridas por professores de um 
curso preparatório sujeitam-
-se à incidência do imposto 
sobre a renda, pois materiali-
zam acréscimos patrimoniais 
para tais professores. Mas, 
será que estão sujeitas ao 
imposto de renda os ganhos 
auferidos por pessoas que 
exploram o denominado 
jogo do bicho? Por óbvio a 
resposta é positiva, pois, da 
mesma forma, representam 

Não se está tribu-
tando o jogo do bicho, mas 
apenas a renda auferida 
com sua exploração; em 
nenhum momento o fiscal 
terá que identificar que a 
renda tributada foi auferida 
em decorrência da explora-
ção do jogo do bicho (para 
o imposto de renda, o que 
importa é que a renda foi 
auferida, sendo irrelevante 
sua origem)
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acréscimo patrimonial (verdadeira aplicação do princípio da igual-
dade). Do contrário, caso não houvesse tributação do imposto sobre 
a renda auferida em decorrência da exploração do jogo do bicho, 
os delinquentes estariam em uma situação melhor que os cidadãos 
honestos. Isso seria inadmissível.

A ideia de ser irrelevante a origem dos rendimentos auferidos 
para fins de tributação é conhecida como cláusula de pecunia non 
olet (dinheiro não cheira), cuja origem histórica remonta à tributa-
ção de latrinas no império romano, em relação à qual o Imperador 
Vespasiano asseverou que as moedas entregues pelos usuários 
de latrina para pagar o tributo não possuíam cheiro, ou seja, não 
guardavam correlação com as vicissitudes da situação tributada.

Situação diversa ocorre quando a tributação recairia sobre a 
própria ilicitude, ou seja, quando a incidência tributária acabaria por 
recair sobre o próprio ilícito e não sobre os resultados financeiros 
produzidos por ele. O exemplo a seguir ilustra bem a situação.

Os Estados podem instituir o ICMS, que é um imposto inci-
dente sobre a circulação de mercadorias e a prestação de alguns 
serviços. Neste sentido, imagine que o Estado de São Paulo des-
barate uma empresa que compra e vende cocaína. Pergunta-se: é 
possível cobrar o ICMS sobre a circulação de cocaína? Não, pois a 
tributação não pode incidir imediatamente sobre o ilícito. Veja que 
quando o Estado apura que uma empresa está vendendo cocaína, 
as consequências legalmente previstas residem na apreensão e 
destruição da droga e na prisão dos envolvidos, sendo descabida 
a cobrança de ICMS sobre a circulação da própria cocaína.

Corroborando o raciocínio acima exposto, o Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), ao tratar da incidência de tributos na importa-
ção de mercadorias proibidas de entrar no território nacional (ex.: 
armas de circulação restrita), proferiu a seguinte decisão no Recurso 
Especial nº. 984.607:

Assim, por exemplo, a renda obtida com o tráfico de drogas de-
ve ser tributada, já que o que se tributa é o aumento patrimo-
nial e não o próprio tráfico. Nesse caso, a ilicitude é circuns-
tância acidental à norma de tributação. No caso de importação 
ilícita, reconhecida a ilicitude e aplicada a pena de perdimento, 
não poderá ser cobrado o imposto de importação, já que im-
portar mercadorias é elemento essencial do tipo tributário. 
Assim, a ilicitude da importação afeta a própria incidência 
da regra tributária no caso concreto.

Deste modo, pode-se concluir que a prática de atividades 
ilícitas não é imediatamente tributada (ex.: a lei não pode instituir 
um imposto sobre a prestação de serviços de matador de aluguel), 
mas as consequências financeiras decorrentes da prática dos atos 
ilícitos podem normalmente tributadas (ex.: a renda auferida pelo 
matador de aluguel deve pagar imposto de renda).

O próximo aspecto tratado no Art. 3º do CTN é a definição 
de que o tributo deve ser instituído por lei (princípio da reserva 
legal).

Os ordenamentos jurídicos modernos vigentes nos países 
democráticos albergam a garantia de que os cidadãos pagarão 
apenas os impostos definidos por seus representantes eleitos para 
o Poder Legislativo. A ideia é que devemos pagar apenas os tributos 
que concordamos coletivamente em pagar (veja como é importante 
votarmos bem).

O ordenamento jurídico brasileiro garante o princípio da 
reserva legal no direito tributário no Art. 150, inciso I, da Consti-
tuição Federal, nos seguintes termos:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao con-
tribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios: 

I. Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.

Importante notar que, apesar do texto constitucional men-
cionar apenas a necessidade de lei para a instituição e majoração de 
tributos, é certo que a redução ou extinção das exações tributárias 
também deve ser empreendida por intermédio de lei, em regra (as 
exceções ao princípio da reserva legal serão estudadas em capítulo 
específico).

No direito constitucional, não devemos confundir o 
princípio da legalidade com o princípio da reserva legal. O 
princípio da legalidade tem índole geral e encontra sede no 
Art. 5º, inciso II, da Constituição Federal, que estabelece:  
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de lei. Já o princípio da reserva legal 
refere-se a matérias específicas que devem ser regula-
das necessariamente por lei, em decorrência de norma 
expressa da Constituição Federal neste sentido. É o caso 
do princípio da reserva legal no direito tributário (Art. 150, 
inciso I, da Constituição Federal). Contudo, devemos nos 
atentar para o fato de que as bancas examinadoras nor-
malmente se referem ao princípio da reserva legal tribu-
tária como princípio da legalidade estrita (ou, apenas, 
princípio da legalidade tributária). x

Ainda em relação ao princípio da reserva legal, devemos 
abordar brevemente a questão relativa às medidas provisórias.

As medidas provisórias são elaboradas e publicadas pelo 
Presidente da República, em casos de relevância e urgência, e 
possuem força de lei desde o momento de sua publicação. Assim, 
desde que a instituição, majoração, redução ou extinção de um 
tributo seja relevante e urgente, o Presidente da República pode 
expedir uma medida provisória para tratar do tema. Logo, vemos 
que o princípio da reserva legal no direito tributário abrange 
tanto as leis quanto as medidas provisórias.

O último aspecto a ser estudado do Art. 3º é o que define 
que o tributo deve ser cobrado mediante atividade administrativa 
plenamente vinculada.

Diz-se que uma atividade é vinculada quando inexiste qual-
quer juízo de conveniência ou oportunidade por parte do agente 
público que deve praticar o ato (quando é cabível a ponderação da 
conveniência e da oportunidade na prática de qualquer ato pelo 
agente estatal, diz-se que o ato é discricionário). Assim, o fiscal 
sempre deve cobrar o tributo que a pessoa deve, sem a possibili-
dade de qualquer ponderação subjetiva em relação à situação. Por 
exemplo: mesmo que uma empresa possa ir à falência em decorrên-
cia da cobrança do tributo, o fiscal sempre deve cobrá-lo, mesmo 
que lamente a situação.
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A ideia de a cobrança do tributo ser plenamente vinculada 
apenas reforça a ausência de qualquer juízo de conveniência e 
oportunidade nesta atividade (caso um fiscal tenha que fiscalizar 
o seu time de futebol do coração, será obrigatório cobrar todos 
os tributos eventualmente devidos pelo clube, pois a atividade é 
plenamente vinculada).

A menção ao caráter administrativo da cobrança do tributo 
refere-se ao fato de que é o Poder Executivo, por intermédio de 
seus agentes fiscais, quem deverá realizar tal atividade.

Por fim, é importante apontarmos que as contribuições ao 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), apesar de cum-
prirem todos os requisitos do Art. 3º do CTN, não detêm natureza 
tributária, pois os recursos recolhidos pelas empresas a este título, 
apesar de administrados pelo Estado, pertencem aos próprios tra-
balhadores (veja a Súmula STJ nº 353: As disposições do CTN não 
se aplicam às contribuições para o FGTS). Assim, apesar de não 
constar expressamente do Art. 3º do CTN, devemos entender 
que somente é tributo aquele ingresso público direcionado a 
integrar o patrimônio do Estado.

1.3 Classificação dos Tributos
O CTN diferenciou os tributos em dois grandes grupos:

01. Tributos cuja cobrança depende da realização de alguma 
atividade estatal prévia direcionada ao contribuinte e 
cujo objetivo reside em ressarcir o Estado dos respectivos 
custos incorridos para a realização desta atividade (neste 
grupo, incluem-se as taxas decorrentes da prestação de 
serviços públicos específicos e divisíveis ou do exercício 
regular do poder de polícia e as contribuições de melhoria, 
que podem ser cobradas de quem obteve valorização imo-
biliária decorrente da realização de uma obra pública);

02. Tributos cuja cobrança independe da realização de 
qualquer atividade estatal prévia direcionada ao contri-
buinte e cujo objetivo reside em tributar a riqueza manifes-
tada pelas pessoas em atos de sua vida cotidiana, inclusive 
a manutenção de bens em seu patrimônio (impostos).

Veja que o Art. 5º do CTN expressamente dispõe que os 
tributos seriam apenas os impostos, as taxas e as contribuições 
de melhoria.

Assim, com base no critério adotado pelo CTN, a identifica-
ção do tributo dependeria apenas de apurarmos se o Estado deve 
executar alguma atividade previamente para cobrar o tributo. Em 
caso positivo, o tributo será uma taxa, se esta atividade residir 
na prestação de serviços públicos específicos e divisíveis ou no 
exercício regular do poder de polícia, ou será uma contribuição 
de melhoria, caso decorrente da realização de uma obra pública 
que acarretou valorização imobiliária. Caso a cobrança do tributo 
independa da realização de qualquer atividade prévia pelo Estado, 
estaríamos diante de um imposto.

 a) Quando o Estado presta o serviço público de coleta de lixo, é 
possível a instituição de uma taxa; 

b) Quando o Estado quer tributar a renda das pessoas (mani-
festação de riqueza), como ocorre com o Imposto de Renda, 
basta criar o imposto em lei, não sendo necessário que o Es-
tado pratique nenhum ato prévio direcionado ao contribuinte 

para que surja o dever de pagar o imposto.

Ilustramos, no quadro a seguir, o quanto exposto, seguindo 
o critério classificatório adotado pelo Art. 5º do CTN:

Impostos

Poder de polícia / 
Serviço Público

Realização de 
Obra Pública

Taxas Contribuições 
de Melhoria

Vinculação é 
atividade estatal

É importante apontar que é irrelevante a denominação do 
tributo e a destinação legal do produto de sua arrecadação para 
identificarmos a sua natureza jurídica (ou seja, para identificar se o 
tributo é um imposto, uma taxa ou uma contribuição de melhoria). 
Assim, caso o Estado não tenha que realizar nenhuma atividade 
prévia direcionada ao contribuinte para poder cobrar o tributo, 
não haverá dúvida de que se trata de um imposto, ainda que a lei 
denomine tal tributo como taxa. Da mesma forma, o destino dos 
recursos arrecadados é irrelevante para fins da classificação esta-
belecida pelo CTN, vez que esta baseia-se unicamente no critério 
da existência/inexistência de atividade estatal prévia endereçada 
ao contribuinte.

Com a publicação da Constituição Federal de 1988, ganhou 
força na doutrina a ideia de que o direito tributário brasileiro não 
se resumiria aos impostos, às taxas e às contribuições de melhoria, 
vez que o texto constitucional trataria, no próprio corpo do Sistema 
Tributário Nacional, de mais duas espécies tributárias, quais sejam: 
os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais.

Os empréstimos compulsórios estão previstos no Art. 148 
da Constituição Federal, a seguir transcrito:

Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir 
empréstimos compulsórios:

I. Para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de 
calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência;

II. No caso de investimento público de caráter urgente e de 
relevante interesse nacional, observado o disposto no Art. 
150, III, b.

Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de 
empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fun-
damentou sua instituição.

Em decorrência dos empréstimos compulsórios encontra-
rem-se previstos nas normas constitucionais do Sistema Tributário 
Nacional, além de cumprirem todos os requisitos do CTN (veja que 
o Art. 3º do CTN não veda que o tributo possa ingressar nos cofres 
estatais em caráter provisório.), atualmente não há dúvida de sua 
natureza tributária. Contudo, seria possível classificar os emprés-
timos compulsórios na classificação tríade estabelecida pelo CTN 
(impostos, taxas e contribuições de melhoria)?


