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CAPÍTULO 05 

Princípio da Legalidade Tributária

Sob o ponto de vista histórico, o princípio da legalidade remonta à -

tatum

monarca, que, a partir daí, passou a se submeter às cláusulas previstas no documento. Foi 

pela Igreja, que, à época, gozava de grande poder político. 

o qual o soberano não pode agir segundo sua vontade, desejo ou capricho, mas deve subme-

a se consolidar como princípio da legalidade.

história do constitucionalismo, como o  de 1689, nova limitação dos poderes da 
, de 1776, documento que antecede a luta 

-

, de 1789, adotada após a Revolução Francesa.  

-

-
ção Imperial de 1824 (art. 179, I) acolhe o princípio da legalidade. O Supremo Tribunal Federal 
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-
-

tuição Federal, de um sistema de proteção destinado a ampará-lo contra eventuais excessos 

CF, art. 5º 
virtude de lei. 

-

liberdade é a regra, que apenas pode ser excepcionada pela lei.

-

aprovada, proibi-lo. O mesmo no que toca à liberdade. Tem a liberdade de consumir o que 
quiser, desde que não esteja proibido em lei. É o que ocorre, por exemplo, com as drogas. 
Algumas não estão proibidas, como o álcool e o tabaco. Outras estão, como a cocaína e a 
maconha.

O princípio da legalidade cumpriu um papel histórico importante na luta contra o abso-
lutismo. No lugar da vontade autoritária do rei, entrou a vontade do povo, expressa por meio de 

-
mado pelas pessoas eleitas pelo povo, o princípio da legalidade remete à ideia de autolimitação. 

desemboca no chamado 

5.2 Princípio da legalidade e princípio da reserva legal

O princípio da legalidade possui um sentido mais amplo do que o princípio da reserva 

, quer dizer, o 
ato normativo elaborado pelo Poder Legislativo no âmbito de sua competência constitucional.

-
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de bingo, por exemplo, por meio de medida provisória. Nesse caso, o princípio da legalidade 

estão sujeitos ao princípio da legalidade, somente alguns estão submetidos ao de reserva da 

-

-

CF, art. 5º -
nação legal. 

-
duzido pelo Poder Legislativo (lei ordinária, como regra) e que esteja de acordo com o devido 

-

5.3 Reserva legal absoluta e reserva legal relativa 

de lei. A doutrina, contudo, distingue a reserva  da reserva 

para outros atos normativos complementarem seu sentido.
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-

CF, art. 201

aposentadorias sejam concedidas.

5.4 Princípio da legalidade tributária como reserva absoluta de lei

O art. 150, caput 

CF, art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, 

que o estabeleça.

À primeira vista, parece que o texto constitucional é redundante ao determinar que 

pessoas naturais ou jurídicas apenas estarão obrigadas ao pagamento de tributos se houver lei 
prévia que as obrigue. 

-

 ou .

-
luta de lei. A exigência ou o aumento da carga tributária devem estar previstos exclusivamente 
em 
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regra, lei ordinária ou complementar.  

tributos, não há espaço para a atividade administrativa ou jurisdicional. 

com o Poder Judiciário. Os juízes não têm autorização para a criação ou elevação da carga 
tributária. A exigência e o aumento do tributo estão sob competência exclusiva do Poder Legis-

de prescrição impessoal, abstrata e obrigatória. Noutras palavras, a tributação passa a exigir 
lei escrita (

veículo de norma tributária. Prevalece em toda a parte a  e stricta decidida pelos 

jus tributandi, antes, apanágio 

A instituição do imposto sobre a renda (IR), por exemplo, deve dar-se por meio de lei 

de veículos automotores (IPVA), por meio de lei ordinária estadual, editada pela Assembleia 

O princípio da legalidade tributária traduz, como dissemos, reserva absoluta de lei. A 

-

não está autorizado a criar ou aumentar tributos.
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-

-

2011, p. 134).

-

lei, razão pela qual apenas as leis ordinárias e complementares, como regra, são os veículos 
normativos hábeis.

 
do gravame ou sua ? 

como a aptidão para criar, em abstrato, tributos. Notamos também que o exercício dessa ap-

.

A cobrança, por outro lado, relaciona-se com a capacidade tributária ativa. Trata-se de 
-

e os Municípios têm, como regra, capacidade para cobrar, isto é, exigir administrativamente os 
tributos que estão sob sua competência.

-

Obviamente, não. Uma vez que estamos diante de reserva legal absoluta, é necessário 

ao surgimento da respectiva obrigação tributária, e, consequentemente, do dever de pagar o 

uma relação jurídica tributária.
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? A doutrina enumera 05 (cinco) e ressalta que 
devem estar presentes na lei que institui o tributo para que o princípio da legalidade seja con-

 -

vê-se em uma relação jurídica obrigacional perante a União. A empresa passa a ser considerada 

 A lei deve descrever também as partes da relação jurídica tributá-
ria, quer dizer, o sujeito ativo e o sujeito passivo do vínculo obrigacional, isto é, aqueles que têm o 
dever de cobrar e pagar o tributo. No caso do imposto sobre a renda (IR), o sujeito ativo deve ser 

-

denomina quantum debeatur

lógica do princípio da segurança jurídica. Por isso, a lei que institui o tributo deve descrever os 

diz, é o parâmetro de valor tributável. No caso do imposto sobre a renda (IR), é o montante de 

-

territorial urbano) ou IPVA (imposto sobre a propriedade de veículos automotores) é comum a 

com o prazo para o pagamento do tributo. O primeiro, como vimos, designa o momento 

mesmo ano. Por isso, a data para pagamento não está sob reserva legal. O prazo pode ser 
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-
butação. A lei municipal que institui o IPTU, por exemplo, tem vigência no território do respectivo 

-

CTN, art. 97.

II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 

VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa 
ou redução de penalidades.

em torná-lo mais oneroso.

atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo.

5.6 A completude da lei tributária que institui o tributo

jurídica tributária. No caso de incompletude, isto é, da ausência de qualquer daqueles elemen-
tos, não se pode considerar criado o tributo.

A completude da lei tributária impositiva é uma necessidade lógica, além de envolver 
uma questão de princípio. No primeiro caso, sem a presença, na lei, de todos os aspectos 

óbvio que o indivíduo, contribuinte em potencial, tem o direito de saber, com razoável precisão 
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-
cia da norma. Falamos aqui de  tributária (e não de  tributária, que é um ilícito). 

Isso não quer dizer, é bom ressalvar, que as leis tributárias devam ser todas absoluta-

-

-
ção do princípio da separação de poderes e do próprio princípio da legalidade tributária. 

sujeito ativo ou passivo, do quantum, do momento ou do local) não há possibilidade lógica de 
cobrança.

-
gência do 
seja, à descrição detalhada de uma conduta. 

Trata-se de princípio bastante utilizado em direito penal, quando o legislador tem em 

pessoal, quantitativo, temporal e espacial.

-

sus

O aplicador da lei são os administradores, e, acima de tudo, os juízes. A esses, Amaro 
-
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-

O princípio da tipicidade decorre diretamente da estrita legalidade tributária e do princí-
pio maior da segurança jurídica. O contribuinte tem o direito de saber, de antemão, com exati-
dão, quais condutas suas implicarão a necessidade de pagar tributos. Por isso o tipo tributário, 

Além do mais, cabe ter sempre em mente que a ausência de algum elemento do tipo 
ou eventual ambiguidade não podem ser supridas por atos normativos diversos da lei. Não é 

de direito, por meio de sentença judicial, suprir eventuais lacunas legislativas. Daí por que o 

CTN, art. 108
previsto em lei.

5.8 Aumentar tributo

Federal e aos Municípios instituir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. 

aumentar

quantitativo.

Assim, uma alteração na base de cálculo ou na alíquota do tributo pode acarretar o 

CTN, art. 97
que importe em torná-lo mais oneroso.

De acordo com o princípio da legalidade tributária, o aumento do tributo deve dar-se, 

-

cálculo no sentido de elevar a carga tributária.
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Um decreto do Presidente da República, por exemplo, que altere as alíquotas do im-
posto territorial rural (ITR) deve ser considerado inconstitucional por violação do princípio da 
legalidade. O mesmo ocorre com um decreto

como objetivo elevar as alíquotas do imposto sobre serviços (ISS).  

CTN, art. 97, §2º.
deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo.

 do tributo (reservada à lei) e 
a mera 

-

venal do imóvel, que deve ser disciplinada por instrumento legal. A propósito, o STF assim se 

1. Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Legalidade. 4. IPTU. Majoração da base de cálculo. 
-

-

Publicação 24-02-2014). 

-
nários anuais de correção monetária. 

aumentando o tributo, mas, sim, atualizando-o, ou seja, repondo a perda de valor que advém 

-
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mas apenas atualizar valor mediante a aplicação do índice de correção monetária, já que não 
-

STJ, Súmula nº 160: -

Outra decisão interessante acerca da legalidade tributária ocorreu no julgamento de re-
curso extraordinário em que o STF decidiu que não viola a legalidade tributária lei que, prescre-

com os custos da atuação estatal, valor esse que não pode ser atualizado por ato do próprio 

5.9 Lei ordinária ou lei complementar?

-
mentar? 

-

a lei complementar.

a lei ordinária para a criação e aumento dos tributos. Obviamente a lei deve provir do ente 

 lei complementar. 

 Nos termos do art. 153, VII, cabe à União instituir o im-

-
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Impostos residuais -
plementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não 

acabamos de ver, trata dos impostos residuais, para os quais se exige lei complementar. Assim, 

complementar.

-
tos. A lei complementar é exceção e apenas tem lugar nas hipóteses expressamente previstas 

complementar não podem ser objeto de medida provisória em razão de vedação constitucional 

desse ato normativo, por exemplo, é inconstitucional.

TRIBUTOS CUJA CRIAÇÃO OU AUMENTO ESTÃO SOB RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR

Imposto sobre 

 

 

Empréstimo Impostos residuais 

  

O princípio da estrita legalidade tributária determina que a instituição ou o aumento do 

-
butária. 

Não obstante, em algumas circunstâncias previstas pelo próprio texto constitucional, 
-

ou aumentado por ato normativo diverso 

poderia criá-lo ou aumentá-lo. 

-
mos cada uma delas separadamente.
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CF, art. 153 -
lecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V. 

-

 de tais impostos. 
decreto do Presidente da República eleve as alíquotas 

constitucional, qualquer exceção ao princípio da legalidade. Apenas o Texto Magno permite, no 
-

-

por lei.

Aliás, nesse caso, estamos diante de típico caso de reserva relativa de lei. Sim, porque 

decreto do Executivo

A possibilidade de ato executivo complementar o previsto em lei caracteriza a reserva relativa 
de lei.
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-

CTN, arts. 21 e 26.

política cambial e do comércio exterior.

-
cional autoriza apenas a variação das alíquotas e não menciona as bases de cálculo. Por isso, 
a doutrina é unânime no sentido de considerar que os artigos, na parte em que mencionam a 

diminuiu, por decreto, as alíquotas do IPI que incidiam sobre a produção de automóveis.

-

JURISPRUDÊNCIA DO STF - Ato normativo hábil à alteração das alíquotas

-
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por maioria, negou provimento a recurso extraordinário contra acórdão do TRF da 4.ª Região, que, 
nessa linha, reconhecera a legitimidade da alteração de alíquotas do imposto de exportação, observa-

impostos, atendidos os limites legais, teria aberto a possibilidade da criação de um órgão governamen-

CF, art. 155  

g, observando-se o seguinte [...]. 

h

CF, art. 155

, isto é, que incide uma única vez 
g

CF, art. 155 -
-

cedidos e revogados.

-
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-
 à 

legalidade e não de mera mitigação ou atenuação do princípio. 

CF, art. 177,
relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás 
natural e seus derivados e álcool combustível deverá atender aos seguintes requisitos [...] a 

não se lhe aplicando o disposto no art. 150, III, b.

-

incidência restringe-se às atividades de importação e comercialização de álcool combustível 
(etanol), petróleo e seus derivados e gás natural e seus derivados. 

No caso dessa contribuição, as alíquotas poderão ser reduzidas e restabelecidas por 

-
tabelecê-las. 

à redução e restabelecimento das alíquotas.
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QUADRO DE EXCEÇÕES AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

 

 

CIDE-Combustíveis 

5.11 Medida provisória e princípio da legalidade

Assunto importante no âmbito do princípio da legalidade consiste em saber se medida 
provisória pode instituir ou aumentar tributos. Uma vez que se trata de ato normativo de compe-

de tal instrumento.

caput, 

CF, art. 62. -

[...]

[...]

prazo de sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas 

Note-se que a medida valerá por 60 dias e poderá ser prorrogada, uma única vez, por 
mais 60 dias. Assim, o prazo máximo de validade de uma medida provisória será de 120 dias. 

jurídicas dela decorrentes por meio de decreto legislativo.

a promover o ingresso de regras inaugurais no universo jurídico brasileiro, pelo que os desig-
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-
gresso Nacional. Fora das circunstâncias de urgência e relevância, é vedada a utilização das 

Pois bem, é possível que medida provisória institua ou aumente tributo? 

Ora, tratando-se de tributos 

não há quaisquer impedimentos. 

-
gamento de questão envolvendo a elevação de alíquotas de contribuição social, o Tribunal, por 

Isso porque, como o texto constitucional expressamente designa, a medida provisória 
-

de e, nos casos de tributos para os quais basta lei ordinária, também o princípio da reserva le-
gal. Assim, medida provisória poderia normalmente aumentar as alíquotas do imposto territorial 

adoção desse veículo normativo.

de lei complementar. É proibida a adoção da medida provisória para instituir ou aumentar os 

-
gência. Não se deve esquecer que os tributos reservados à lei complementar não podem ser 
objeto de medida provisória.
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JURISPRUDÊNCIA DO STF – Medida provisória e competência do Governador de Estado

CTN, art. 113

dos tributos.

-

mercadoria é típico exemplo. 

-

-
ção acessória decorre da 

Note-se que, de acordo com a enumeração do art. 96,  compreende 

CTN, art. 100. -
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-
cípios.

penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de 
cálculo do tributo.

-

relacionadas ao tributo em si, exsurgem outras, de conteúdo extrapatrimonial, consubstan-
-

sentido lato, podendo ser disciplinados por meio de decretos e de normas complementares, 
sempre vinculados à lei da qual dependem. In casu

mencionado art. 23, ao determinar a consolidação dos resultados mensais para obtenção 

do mesmo diploma legal, não atentando contra a legalidade mas, antes, coadunando-se com 

prestigiado as portarias e sua legalidade como integrantes do gênero legislação tributária, já 
que são atos normativos que se limitam a explicitar o conteúdo da lei ordinária (STJ, Resp. 

SÚMULAS DO STF E DO STJ:

SÚMULA STF

-

SÚMULA STJ

SÍNTESE DOS PRINCIPAIS ENTENDIMENTOS JURIPRUDENCIAIS

-

A majoração da base de cálculo do IPTU depende da elaboração de lei, não podendo decreto 
atualizar o valor venal dos imóveis sobre os quais incide tal imposto com base em uma tabela 
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-

e, por via de consequência, deve-se observar o princípio da legalidade tributária na instituição e 

225602).

Legítima a disciplina de matéria de natureza tributária por meio de medida provisória, instrumento 

Dispositivo por meio do qual o Ministério do Meio Ambiente, sem lei que o autorizasse, instituiu 
-

Manaus a instituir taxas por meio de portaria contraria o princípio da legalidade e, portanto, não 

legal. Somente a lei pode criar, majorar ou reduzir os valores das taxas judiciárias (STF, ADI 1709).

-
mento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante 

-

Por se tratar de taxa, e não de imposto, não há permissivo constitucional para excepcionar-se o 

-

É constitucional lei municipal de iniciativa parlamentar que revoga tributo. A iniciativa é geral. 

Possui repercussão geral a matéria consistente em saber se viola o princípio da legalidade tributá-
-

zada de imóvel não previsto na lei que aprova a Planta Genérica de Valores, como os decorrentes 
de parcelamento do solo urbano e de inclusão de área, anteriormente rural, em zona urbana após 


