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1. CONTEÚDO E CONCEITO 
 

 O direito tributário atual opera como forma de custear as atividades permanentes do 

Estado e de diminuição do arbítrio do poder de tributar.  

Todavia, este pensamento decorre da evolução dos acontecimentos históricos e 

separa o conteúdo da matéria nos seguintes ciclos, conforme doutrina abalizada de Paulo 

Caliendo: Estado Antigo; Estado Feudal; Estado Moderno ou Patrimonial; Estado Absoluto; 

Estado de Direito; Estado Democrático de Direito. 

 

1.1. Estado Antigo 

Tributação como imposição do vencedor sobre o perdedor em uma guerra. Desta forma, 

o direito tributário é visto como forma de adequação à ordem natural das coisas. 

 

1.2. Estado Feudal 

O direito tributário decorre de um poder estatal amplamente descentralizado e as 

obrigações tributárias distinguiam-se segundo o status social do individuo (clero, nobreza e 

príncipe). Assim sendo, a tributação tinha o objetivo central de ampliar a riqueza do príncipe 

e alguns membros da sociedade não pagavam tributos, como a nobreza.   

 

1.3. Estado Moderno 

O direito tributário decorre da noção de “governo das leis”, o que origina a idéia de “no 

taxation without representation” (“não há tributação sem representação”). 

 

1.4. Estado Absoluto 

Há o aumento da arrecadação tributária e da centralização do poder de tributar. Neste 

sentido, o direito tributário é compreendido como fruto das razões de Estado. 
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1.5. Estado de Direito 

A tributação é entendida como forma de contribuição às liberdades públicas. Com efeito, 

o direito tributário é fruto da representação popular e atua como limitação à ação estatal e 

respeito aos direitos e garantias individuais. 

 

1.6. Estado Democrático de Direito 

A tributação tem como fundamento o financiamento das políticas públicas do Estado, ou 

seja, tem por finalidade a concretização dos direitos fundamentais e por objeto, sobretudo, à 

imposição de prestações em dinheiro (tributum in pecunia). Neste sentido, o direito 

tributário atua não só em defesa das limitações ao poder de tributar, mas também na indução 

de estímulo à educação, à saúde, à família, à cultura, à proteção ao meio ambiente, dentre 

outros direitos fundamentais.  

 

Nesse rumo, segundo entendimento majoritário da doutrina, o direito tributário 

brasileiro, nos dias de hoje, pode ser conceituado como ordenamento ou ramo autônomo do 

direito público que estabelece as relações jurídicas entre o Estado (ente possuidor do poder 

de tributar) e o sujeito passivo (contribuinte e/ou responsável tributário) surgidas em razão 

da atividade financeira do Estado (AFE), no que diz respeito à criação, à arrecadação 

(fiscalização e cobrança) e à extinção do tributo. 

 

2. NATUREZA, AUTONOMIA E RELAÇÃO COM O DIREITO 

FINANCEIRO 
 

O direito tributário é ramo comum do direito público obrigacional. Portanto, a sua 

natureza é comum, pública e obrigacional. 

O direito tributário é direito comum e não especial ou excepcional, uma vez que é 

constituído por normas jurídicas que regem de forma objetiva e geral as situações nelas 

dispostas. Isto é, o direito tributário aplica-se às situações genéricas das hipóteses e pessoas, 

sem excepcionalidades. Ao contrário do direito especial, que corresponde às normas jurídicas 

estabelecidas para regulamentação de determinadas situações particulares, propugnando 

exceções às regras do direito comum ou normal.  
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O direito tributário é ramo do direito público por decorrer da relação jurídica 

travada entre Estado e particular e, por conseguinte, proteger preponderantemente o interesse 

público ou da coletividade. Decerto, as normas jurídicas tributárias têm caráter 

imperativo,compulsório, cogente decorrente do poder de império do Estado e o seu 

fundamento é a satisfação das necessidades públicas estabelecidas no texto constitucional 

(saúde, educação, segurança pública, proteção do meio ambiente etc.).  

Ademais, o direito tributário é direito obrigacional, eis que seu objeto é a prestação 

positiva ou negativa da obrigação que o sujeito passivo deve realizar em favor do sujeito ativo 

da relação jurídico-tributária. No caso, no mínimo, há um credor (sujeito ativo), um devedor 

(sujeito passivo) e o objeto do direito, que é o tributo. 

Por sua vez, apesar da unicidade do direito, podemos afirmar que o direito tributário 

tem autonomia didática, dogmática e estrutural, em razão da existência da disciplina no 

meio acadêmico (autonomia didática); de métodos, princípios e conceitos próprios (autonomia 

dogmática), que, dessa maneira, podem ser instituídos pela legislação ou estudados pela 

doutrina, de forma diversa dos institutos de outros ramos do direito (autonomia estrutural).  

Como esse assunto foi cobrado em concurso? 

No concurso para Juiz Federal/TRF1/2006 foram consideradas corretas as seguintes 

assertivas: “O Direito Tributário é público, obrigacional e comum”; “A autonomia do Direito 

Tributário é didática, dogmática e estrutural”. 

A autonomia legal do direito tributário é consagrada expressamente no art. 24, I, da 

Constituição Federal (CF), que estatui que compete aos Estados, Distrito Federal e União 

legislar de forma concorrente sobre Direito Tributário. 

Nesse rumo, o direito tributário surgiu como apêndice do direito financeiro, que é a 

disciplina jurídica da atividade financeira do Estado (AFE). Ou seja, a matéria que estuda os 

princípios e regras que regem a AFE. O direito financeiro estuda, portanto, o orçamento 

público, receita pública, despesa pública e o crédito público. 

 

Como esse assunto foi cobrado em concurso? 

No concurso para Juiz Federal/TRF2/2010 foi considerado correto: “A despesa, a receita, o 

orçamento e o crédito públicos são objeto de estudo do direito financeiro”. 
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Assim, o direito tributário disciplina uma parte da receita pública, que são as receitas 

derivadas obtidas com a criação dos tributos. 

 

3. DEFINIÇÃO NORMATIVA DE TRIBUTO 

Para o conceito de tributo, poderíamos examinar diversas definições doutrinárias, mas, 

para fins de concursos, é muito mais produtivo adotar o art. 3º, do Código Tributário Nacional 

(CTN). 

Art. 3º 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. 

 

Assim, passemos a analisar os elementos integrantes do conceito legal de tributo: 

I) Prestação pecuniária compulsória:  

Prestação significa o objeto principal de uma relação entre credor e devedor, sendo 

aquilo que o credor deve fazer ou deixar de fazer em favor do devedor. Já pecúnia representa 

“dinheiro”, isto é, a prestação deve ser realizada em dinheiro e de forma obrigatória.  

Importante: 

Portanto, não pode ser considerado tributo: (a) prestações in labore 

(exs. serviço militar obrigatório, prestação de serviço eleitoral e serviço 

dos jurados no Tribunal do Júri); (b) exigências in natura (oferecimento 

bens materiais que não sejam dinheiro como cestas básicas); (c) 

desapropriação administrativa: (d) requisição administrativa; (e) 

aluguel de imóvel público; (f) encargos de capacidade emergencial 

(“seguro-apagão”), previstos na Lei 10.438/2002, que possuem 

natureza jurídica de preço público, em virtude do caráter 

facultativo da fruição do bem que remuneravam (informativo 543 

do STF); (g) compensação financeira pela exploração de recursos 

minerais (royalties – CF, art. 20, §1º), que é preço público (receita 

constitucional originária) decorrente da exploração, pelo particular, de 

um bem da União (ADI 2.586, AI 453.025-AgR); (h) instrumento 

municipal denominado pelo STF de outorga onerosa do direito de 
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criar solo (RE 387.047/SC), também chamado solo criado, previsto no 

Estatuto da Cidade (art. 28 da Lei Federal 10.257/2001); (i) a cobrança 

de foro anual e laudêmio; (j) a tarifa aeroportuária cobrada pela 

INFRAERO (Lei 6.009/73); (k) o pagamento prévio da retribuição 

autoral feito ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição 

(ECAD).  

 

Como esse assunto foi cobrado em concurso? 

No concurso para Procurador da Assembléia Legislativa/SP/ 2010 foi 

considerada falsa a seguinte assertiva: “Tributo é toda prestação pecuniária 

compulsória ou voluntária, que constitua ou não sanção de ato ilícito, instituída 

em lei e cobrada mediante atividade administrativa não vinculada”. No concurso 

para APO/UNIÃO/ 2010 foi considerado correto: “Nem toda prestação 

pecuniária prevista em lei constitui tributo, mas sim toda prestação pecuniária 

que reúna o conjunto dos requisitos constantes do art. 3º do CTN, como por 

exemplo o caráter obrigatório”. 

 

II) Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir: 

 Alguns autores criticam o enunciado “em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir” 

afirmando que é um pleonasmo do art. 3º, do CTN, que só faz repetir o caráter pecuniário do 

tributo. Entretanto, a assertiva possui valia quando afirma que pode ser pago em algo que 

represente um valor em dinheiro, uma vez que permite a interpretação predominante de que o 

tributo pode ser pago com títulos da dívida pública. Por exemplo, o pagamento do imposto 

territorial rural (ITR) com títulos da dívida agrária (TDA). 

Anota-se que o art. 162, do CTN, possibilita que o pagamento do tributo seja efetuado com 

cheque ou vale postal e, nos casos previstos em lei, em estampilha, em papel selado, ou por 

processo mecânico. 

Por sua vez, o art. 156, XI, do CTN, com redação estabelecida pela Lei Complementar n. 

104/2001, permite o pagamento de tributo mediante a entrega de bens imóveis, quando 

estabelece a “dação em pagamento em bens imóveis” como causa extintiva do crédito 

tributário, sendo compatível com a locução “ou cujo valor nela se possa exprimir” do art. 3º, do 
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CTN.  

Neste ponto, destaca-se ainda que o valor do tributo pode ser expresso em indexadores (exs.: 

UFIR, UPF e UFM), que são convertidos em moeda corrente na data do pagamento da obrigação 

tributária. Com esta autorização, por exemplo, pode-se dizer que o contribuinte deve 100 UPF 

no Estado do Rio Grande do Sul (RS).   

Deve-se pontuar, em sede de inovação legislativa, que com a publicação da lei federal nº 

13.259, de 16 de março de 2016, conforme estritos termos do seu seu artigo 4º, finalmente se 

positivou a possibilidade da dação em pagamento em bens imóveis para fins de extinção 

do crédito tributário, no âmbito da União, conforme previsão contida no artigo 156, XI, do 

CTN. 

 

Como esse assunto foi cobrado em concurso? 

A ESAF considerou falsa a seguinte afirmativa no concurso para AFTM/Natal/ESAF/2008: “A 

Lei Complementar n. 104/2001, ao permitir a dação em pagamento de bens imóveis, como 

forma de extinção do crédito tributário, promoveu a derrogação do art. 3º do CTN, que confere 

ao tributo uma prestação pecuniária em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir”. 

Derrogação denota revogação parcial ou perda parcial de vigência de determinada norma, 

quando uma norma revogadora revoga apenas parte de outra norma. Não há derrogação, pois 

não existe incompatibilidade entre o tema regulado (dação em pagamento de bens imóveis, 

como forma de extinção do crédito tributário) e o previsto no art. 3º do CTN. 

 

III)Não constitua sanção de ato ilícito: 

 O tributo “não constitua sanção de ato ilícito”, isto é, a obrigação tributária deve decorrer de 

um fato lícito previsto em lei. A interpretação adequada deste enunciado é no sentido de que 

deve ser lícita a situação genérica e abstrata disposta na norma.  

Por exemplo, o art. 43, do CTN, dispõe que faz surgir à obrigação de pagar o imposto de renda 

(IR) quando determinada pessoa adquire disponibilidade econômica de renda.  

Assim, a renda auferida pela pessoa é fato gerador do IR e, por conseguinte, uma pessoa que 

adquire renda derivada do exercício do jogo do bicho (atividade ilícita) deve pagar o tributo, 

uma vez que o fato previsto em lei é a aquisição de renda e não o exercício do jogo do bicho. 
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Como esse assunto foi cobrado em concurso? 

No concurso para AFTM/Natal/ESAF/2008 foi considerada falsa a seguinte afirmativa: “Tendo 

em vista que o tributo não pode constituir uma sanção de ato ilícito, não se faz possível a 

incidência de tributos sobre atividades criminosas, pois assim agindo o Estado estaria obtendo 

recursos de uma atividade por ele proibida”. 

 

Neste sentido, o STF (HC 77530/RS) entende que a tributação sobre o trafico ilícito de 

entorpecentes é legal, adotando-se a aplicação do princípio da igualdade tributária e do 

princípio do pecunia non olet (o dinheiro não tem cheiro). 

 

Como esse assunto foi cobrado em concurso? 

No concurso para Auditor Fiscal/SEFAZ-MT, a questão foi cobrada da seguinte maneira: 

“Assinale a opção que apresenta elemento estranho ao conceito legal de tributo. (a) 

Prestação compulsória.(b) Prestação pecuniária. (c) Prestação com natureza de sanção. (d) 

Prestação cobrada mediante atividade administrativa vinculada. (e) Prestação instituída 

em lei. Resposta: “c”. O artigo 3º do CTN aduz as características principais do tributo e não 

traz que este seja sanção por ato ilícito. É aí que reside a diferença entre o tributo e a multa: 

ambos são receitas derivadas, porém a multa é uma sanção, a penalidade por um ato ilícito 

 

Por outro lado, o tributo não se confunde com a multa, que é sanção de ato ilícito.   

A multa, apesar de ser uma prestação pecuniária compulsória, é cobrada em virtude de o 

indivíduo ter praticado um ato ilícito, possuindo nítido caráter de sanção (punição). Como 

exemplo, podemos citar que a multa decorrente do atraso no pagamento do imposto sobre 

produtos industrializados (IPI) não é tributo, pois é sanção de ato ilícito.  

 

Importante: 

Nenhum tipo de multa deve ser considerado tributo. Ou seja, multa 

por infração tributária, multa por infração penal ou multa por infração 

de trânsito não deve ser considerado tributo, nos termos do art. 3º do 

CTN. 
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 O CTN dispõe que em face do descumprimento de uma obrigação tributária principal 

(ex.: pagar o tributo) ou acessória (exs.: declaração de rendimentos ou emissão de notas fiscais), 

ocorrer-se-á a aplicação de penalidade pecuniária.  

Mas isso não quer dizer que a multa é uma espécie de tributo, uma vez que a multa deve ser 

considerada somente uma penalidade pecuniária decorrente do descumprimento da obrigação 

tributária principal ou acessória.  

Destacamos ainda que qualquer reparação ou indenização decorrente de um ato ilícito 

previsto em lei não é tributo. Deste modo, a pessoa que, por ação ou omissão voluntária, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, não deve pagar tributo ao 

Estado, mas sim indenizar o outro pelos danos sofridos.  

 

(IV)Instituída em lei  

É aspecto fundamental da definição de tributo, pois todo tributo deve ser instituído por meio 

de lei. Esta deve ser entendida como lei complementar ou lei ordinária, ou até mesmo medida 

provisória, que tem força de lei ordinária.  

O tributo é uma obrigação denominada de ex lege, significando que seu surgimento depende 

de lei. Neste aspecto, identificamos o princípio constitucional da legalidade (CF, art. 150, I). 

Logo, não se esqueça que um tributo não deve ser instituído, em hipótese alguma, por 

normas jurídicas infralegais, como decretos, portarias, atos administrativos, sentenças 

judiciais, convênios, costumes, decisões de órgãos administrativos singulares ou colegiados 

sobre matéria tributária, dentre outras. 

Este entendimento é constitucionalmente fundamentado no Estado Democrático de Direito, 

previsto no art. 1º, parágrafo único, da CF/88, dispondo que “todo poder emana do povo, que o 

exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. 

Assim, devemos entender que a lei que institui o tributo é uma manifestação legítima do 

poder do povo, uma vez que para criação do tributo existiu prévia autorização dos 

representantes eleitos pelo povo, que são os parlamentares.  

Por outro lado, neste ponto, chamamos a atenção que o art. 150, IV, da CF/88 estabelece que 

é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de 

confisco. 
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Nesse rumo, como o tributo deve ser “instituído em lei” e cobrado “mediante atividade 

administrativa plenamente vinculada”, considera-se que toda a criação ou cobrança de tributo, 

sem amparo legal, constitui confisco. 

Assim sendo, segundo determinada parte da doutrina, qualquer cobrança tributária ilegal 

também é confiscatória, por isto a identificação do conceito legal de tributo (art. 3º do CTN) com 

o princípio constitucional do não-confisco. 

 

Como esse assunto foi cobrado em concurso? 

No concurso para Auditor Fiscal Estadual/São Paulo/2009 afirmou-se como correto que: “São 

identificáveis no conceito legal de tributo os princípios (e) da legalidade e da vedação ao efeito 

de confisco”. 

 

V) Cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada  

Isto significa que a cobrança do tributo ocorre por meio de atividade administrativa 

vinculada, ou seja, sem margem de discrição do servidor público.  

Deste modo, o servidor público não tem certa liberdade de escolha para atuar, ou seja, não 

pode avaliar se é oportuno ou conveniente cobrar o tributo. Portanto, não pode ponderar ou 

sopesar a situação no caso concreto. 

Com efeito, a atuação do auditor ou do procurador jurídico de determinado ente federado 

não é discricionária ao cobrar o tributo, devendo seguir fielmente o previsto na lei, em razão do 

próprio princípio da legalidade, sendo a atividade administrativa de cobrança do tributo 

plenamente vinculada. 

 

Como esse assunto foi cobrado em concurso?  

No concurso para APO/UNIÃO/ESAF/2010 foi considerado incorreto: “Ocorrido o fato gerador 

da obrigação tributária, a autoridade administrativa tem o dever de exigir o cumprimento da 

obrigação por parte do contribuinte, havendo, no entanto, alguma margem de 

discricionariedade nesta atividade”. 
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No ano de 2015, a ESAF, na Prova de Analista de Planejamento e Orçamento/ESAF, sobre o 

conceito de tributo, suas classificações e suas espécies, considerou como incorreta a 

afirmativa: “(a) tributo é, legal e constitucionalmente, toda prestação pecuniária 

compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, ainda que constitua sanção de 

ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 

vinculada.” Tributo não é sanção de ato ilícito. Essa é a função da multa. Além disso, o 

conceito de tributo é trazido pelo CTN e não pela CF: Art. 3º 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. 

 

 

Por outro lado, não se pode confundir a questão de o tributo ser “cobrada mediante atividade 

administrativa plenamente vinculada” com a classificação de tributos vinculados e tributos 

não vinculados, bem como com a classificação quanto ao destino da arrecadação, que pode 

também ser vinculada ou não vinculada. 

Por sua vez, cumpre dizer, também, que tributo é receita pública que pode ser destinada ao 

ente tributante (União, Estado, Distrito Federal, Município) ou a terceiros, desde que exerçam 

atividade de interesse público, como é o caso das entidades parafiscais (SENAI, SEBRAE, SESC 

etc.) que podem arrecadar contribuições sociais obrigatórias (espécie de tributo).  

 

Importante: 

O STJ compreende que a contribuição para o FGTS não tem natureza 

tributária, sendo a arrecadação depositada em conta no nome do 

empregado, podendo ser sacado o saldo da conta em hipótese de 

despedida sem justa causa e outras situações estabelecidas na Lei 

8.036/90 (Lei do FGTS), caracterizando-se como vantagem de natureza 

jurídica trabalhista, que não é sujeita ao prazo de prescrição 

estabelecido no CTN. Deste modo, a súmula 353 a respeito do tema: “As 

disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam às 

contribuições para o FGTS”. 
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4. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO 

O art. 4º do CTN estabelece que a natureza jurídica específica do tributo deve ser verificada 

pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la a 

denominação e demais características formais adotadas pela lei e a destinação legal do produto 

da sua arrecadação. 

Fato gerador (in abstrato) significa a hipótese prevista em lei, cuja ocorrência faz surgir à 

obrigação tributária, por isso também é denominado de hipótese de incidência. Por exemplo, 

o fato gerador do imposto sobre renda (IR) é a aquisição da disponibilidade econômica ou 

jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza, previsto no art. 43, incisos I e II, do 

CTN. 

Como esse assunto foi cobrado em concurso? 

No concurso para Advogado/SERPRO/2010 foi considerado errado:“A destinação legal do 

produto da arrecadação de determinado tributo é imprescindível para qualificar sua natureza 

jurídica”. No concurso da ESAF para AFTM/NATAL/2008 foi considerado correto: “O que 

determina a natureza jurídica de um tributo é o fato gerador da respectiva obrigação, 

independentemente de sua denominação e da destinação legal do produto de sua 

arrecadação”. Do mesmo modo, no concurso para Consultor/ES/2010 foi adotado como 

correto: “Se dois tributos tiverem o mesmo fato gerador, embora um deles seja denominado 

taxa, e o outro, imposto, um deles estará com uma incorreta atribuição de natureza jurídica 

específica”. 

 

 

Na prova para Procurador da Prefeitura de Campinas-SP/2016 a alternativa a seguir foi 

considerada incorreta: “Em relação a Tributos, é correto afirmar: (d) A natureza jurídica 

específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo 

relevante para qualificá-la a destinação legal do produto da sua arrecadação”. A resposta 

pode ser retirada do próprio art. 4º do CTN que aduz que a natureza específica do tributo é 

determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo IRRELEVANTES para 

qualificá-la: “I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei; II - 

destinação legal do produto da sua arrecadação”. 
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4.1. Base de Cálculo 

Por sua vez, salientamos que bancas de concurso podem aprofundar um pouco mais o tema 

da classificação das espécies tributárias e cobrar o conhecimento da relevância da base de 

cálculo para identificação da natureza jurídica do tributo.  

Assim sendo, o grande valor da base de cálculo para identificação da natureza jurídica do 

tributo tem fundamento jurídico na CF/88, quando dispõe que as taxas não poderão ter base 

de cálculo própria de impostos (art. 145, §1º) e que a União poderá instituir mediante lei 

complementar, impostos residuais, desde que sejam não-cumulativos e não tenham fato 

gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição (art. 154, I). 

Com efeito, devemos afirmar com tranquilidade que numa interpretação conforme a CF/88, 

a identificação da natureza jurídica do tributo pode ser realizada pelo binômio: hipótese de 

incidência (fato gerador in abstrato) e base de cálculo. A hipótese de incidência é também 

chamada de fato gerador in abstrato, porque prevista abstratamente na lei. 

Como esse assunto foi cobrado em concurso? 

No concurso para Procurador do Estado/RN/2002 foi adotado como correto: “A natureza 

jurídica específica de um tributo é dada pelo cotejo entre o seu fato gerador e a sua base de 

cálculo”. 

 

Sobre o conceito de tributo, suas classificações e suas espécies,na prova de Analista de 

Planejamento e orçamento da ESAF/2015/ESAF, a afirmativa a seguir foi considerada 

correta:  “(d) a espécie tributária “taxa” pode ter como fato gerador, legal e 

constitucionalmente, o exercício regular do poder de polícia ou a utilização, efetiva ou 

potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua 

disposição, desde que, em qualquer caso, a respectiva base de cálculo não seja idêntica 

àquelas que correspondam a qualquer espécie de imposto”. Em atenção ao que dispõe o 

artigo 77 do CTN, “as taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou 

pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o 

exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço 

público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição”. Já a 

Súmula Vinculante 29 do STF aduz ser constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, 

de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que 

não haja integral identidade entre uma base e outra. 
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A base de cálculo (também nomeada de base imponível) serve igualmente para quantificar 

a grandeza financeira do fato gerador do tributo, sendo a grandeza numérica estabelecida pela 

lei que permite quantificar o valor do tributo a ser recolhido. Neste sentido, afirmamos que a 

base de cálculo é o elemento mensurador do fato gerador do tributo. 

Sendo assim, segundo ensinamentos da doutrina, a base de cálculo possui três funções 

fundamentais: (a) função mensuradora, pois quantifica o fato gerador do tributo (“mede as 

proporções reais do fato”); (b) função objetiva, porque compõe a determinação da dívida 

tributária; (c) função comparativa, eis que posto em comparação com o fato gerador, é capaz 

de identificar a natureza jurídica do tributo.  

São exemplos de base de cálculo: o valor da renda auferida, no caso de imposto sobre a renda 

de pessoas físicas (IRPF); o valor venal do imóvel, no caso do imposto sobre a propriedade 

territorial urbana (IPTU); o valor venal do veículo automotor, na hipótese do imposto sobre a 

propriedade de veículos automotores (IPVA); o valor do serviço prestado, no imposto sobre 

serviços (ISS) etc. 

Ademais, registramos a distinção doutrinária tênue entre a base de cálculo e base calculada. A 

base de cálculo está no plano da lei, prevista no plano abstrato, ou seja, é uma definição ou 

descrição legal (mundo do direito). Já a base calculada é a base de cálculo aplicada no caso 

concreto, ou seja, é o simples valor em moeda numa situação prática (mundo dos fatos). Por 

exemplo, a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel e, numa situação concreta (“X”), a 

base calculada é de R$ 400.000,00. 

 

Importante: 

De acordo com a interpretação predominante da CF/88, a fixação da 

base de cálculo deve sempre ser estabelecida por meio de lei, sem 

qualquer tipo de exceção. Decerto, não foram recepcionados pela CF os 

arts. 21, 26 e 65 do CTN, no que estabelecem sobre a competência do 

Poder Executivo de alterar as bases de cálculo do imposto sobre 

importação (II), do imposto sobre exportação (IE) e dos impostos sobre 

operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores 

imobiliários (IOF), a fim de ajustá-los aos objetivos da política cambial e 

do comércio exterior. Por exemplo, afirma o STJ que a “instituição ou a 

fixação da base de cálculo de tributo, a que se refere o art. 97 do CTN, 
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que explicita o princípio constitucional da legalidade agasalhado no art. 

150, I, da Constituição, se faz mediante a edição de lei” (AGREsp 

465740/MG). 

 

4.2. Destinação legal do produto de arrecadação 

Ademais, devemos dizer ainda que algumas questões de concursos dificultam o tema um 

pouco mais e exigem do candidato o conhecimento do posicionamento de parte da doutrina, de 

que o critério do fato gerador (art. 4º, caput, do CTN) é insuficiente para a identificação da 

natureza jurídica das contribuições especiais e dos empréstimos compulsórios estabelecidos 

pela CF/88.  

Por exemplo, a contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) tem, em princípio, o mesmo 

fato gerador do imposto de renda das pessoas jurídicas (IRPJ), que é o lucro auferido, podendo-

se perceber com facilidade que o fato gerador não é suficiente para identificar a natureza 

jurídica da CSLL.  

Em relação às contribuições especiais e aos empréstimos compulsórios, destacamos também 

que a doutrina citada compreende que a destinação do produto da arrecadação é relevante para 

identificar a natureza jurídica destas espécies tributárias, uma vez que nestes dois tributos a 

CF/88 afetou a arrecadação a determinados fins.  

Como afirma Misabel Derzi: “A Constituição de 1988, pela primeira vez, cria tributos 

finalisticamente afetados, que são as contribuições e os empréstimos compulsórios, dando à 

destinação que lhes é própria relevância, não apenas do ponto de vista do Direito Financeiro ou 

Administrativo, mas, igualmente, do Direito Constitucional Tributário”. 

Como esse assunto foi cobrado em concurso? 

No concurso para Juiz Federal/TRF5/2007 foi considerado correto: “Consoante o CTN, a 

natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva 

obrigação, sendo irrelevantes, para qualificá-la, tanto a denominação e demais características 

formais adotadas pela lei quanto a destinação legal do produto da sua arrecadação. Todavia, 

com o advento da Constituição de 1988, os empréstimos compulsórios e as contribuições 

sociais assumiram o status de espécies tributárias. Algumas dessas exações, todavia, têm fato 

gerador idêntico ao dos impostos, o que torna inaplicável a citada regra do CTN”.  

Já no 15º Concurso para Procurador da República/MPF foi cobrada seguinte questão 

discursiva: “No intuito de fixar rigidamente as competências impositivas tributárias, a 
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Constituição Federal erigiu um outro componente a conjugar-se com a hipótese de incidência 

para melhor definir a natureza jurídica específica do tributo. Indique-o, exemplificando” 

(responder em até 20 linhas). 

 

Ademais, alguns autores ainda acrescentam o critério da restituição do tributo para fins de 

distinção das espécies tributárias. A restituição do tributo apenas acontece com o empréstimo 

compulsório.  

Para fins de simplificação deste ponto entendemos o seguinte:  

 

 

 

Para fins de 
simplificação 
deste ponto 
entendemos
o seguinte:

A destinação legal do produto da arrecadação
(art. 4º, inc. II, do CTN) é irrelevante para
qualificar o tributo como espécie de imposto, taxa
ou contribuição de melhoria, bastando-se, aqui, o
fato gerador (hipótese de incidência) e a base de
cálculo.

O fato gerador da obrigação tributária (art. 4º,
caput, do CTN) não é critério suficiente para
identificar a natureza jurídica das contribuições
especiais e dos empréstimos compulsórios.

Parte da doutrina entende acertadamente que a
CF/88 estabeleceu a relevância da destinação
legal do produto da arrecadação (vinculação da
receita) para identificação das contribuições
especiais e dos empréstimos compulsórios, não se
aplicando, neste caso, a regra do art. 4º, inc. II, do
CTN. Neste sentido, encontram-se superados os
arts. 4º e 5º do CTN.
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Importante: 

Sempre prestando bastante atenção no enunciado da questão do 

concurso, podemos resumir em três hipóteses as respostas corretas: (a) 

entendimento literal do art. 4º, inc. I e II, do CTN; (b) compreensão do 

mesmo art. 4º, inc. I e II, do CTN, acrescentando a importância da base 

de cálculo; (c) entendimento à luz do que dispõe a CF/88. 

 

Como esse assunto foi cobrado em concurso? 

No concurso para ADASA/Advogado/2009 foi considerado correto: “As espécies tributárias 

impostos, taxas e contribuição de melhoria são definidas pela análise do fato gerador, sendo 

irrelevante para tal a destinação legal do produto da arrecadação”. Por sua vez, no 24º 

Concurso para Procurador da República/MPF foi adotado como verdadeiro o entendimento de 

que os artigos 4º e 5º, do CTN, acham-se superados.  

Ademais, no concurso para Auditor TCU/2007 foi considerado verdadeiro:“As espécies 

tributárias se distinguem, originariamente, a partir do seu fato gerador. Todavia, com o 

advento das contribuições de mesmo fato gerador do imposto sobre a renda e proventos de 

qualquer natureza, o texto constitucional inaugurou novo critério de distinção, de natureza 

específica para os impostos e as contribuições sociais”. 

 

 

Na Prova de Procurador do TCM-RJ /2015, a respeito da natureza jurídica específica dos 

tributos, o item a seguir foi considerado correto: “(b) a vinculação de receitas tributárias é 

inerente a algumas espécies tributárias, como acontece com as contribuições de interesse 

de categorias profissionais ou econômicas”. Isso porque as contribuições corporativas 

estão no art. 8º, IV, segunda parte, da CF. São criadas pela União, por lei, com o fim de obter 

recursos destinados a financiar atividades de interesses de instituições representativas ou 

fiscalizatórias de categorias profissionais ou econômicas (corporações), ou seja, extrai- se 

daí que sua receita é vinculada ao financiamento de tais atividades, conjugando-se tal 

especificidade com a hipótese de incidência para melhor definir a natureza jurídica específica 

do tributo. 
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5. FUNÇÃO SOCIOECONÔMICA DOS TRIBUTOS 

A função socioeconômica dos tributos tem relação com a justa alocação dos recursos 

arrecadados pelo Estado com os tributos. Assim, é concretizada com a promoção da 

redistribuição da renda arrecadada, bem na atuação positiva do Estado para a satisfação dos 

direitos sociais do cidadão (alimentação, saúde, vestuário, moradia, educação, acesso ao 

trabalho, livre iniciativa etc.).  

A doutrina aponta também como forma de concretização função socioeconômica dos 

tributos: (i) a tributação justa, com respeito aos princípios tributários constitucionais; (ii) a 

democratização dos orçamentos, com o incentivo a participação popular na gestão pública. 

 

6. DIREITO TRIBUTÁRIO MATERIAL E DIRIETO 

TRIBUTÁRIO FORMAL 

 

A doutrina separa o direito tributário quanto à natureza da legislação em direito tributário 

material e em direito tributário formal. 

O direito tributário material ou substantivo cuida das normas tributárias reguladoras dos 

direitos e obrigações das pessoas, isto é, do nascimento e extinção da obrigação tributária, o fato 

gerador, a base de cálculo, a alíquota, o sujeito ativo, o sujeito passivo, a responsabilidade 

tributária etc.  

Tais normas, em rigor, devem seguir estritamente os princípios da legalidade tributária e da 

irretroatividade da lei. Isto é, não há grande dose de liberdade na atuação do poder tributário e 

as situações são regidas pela lei então vigente, mesmo que posteriormente modificada ou 

revogada, conforme disciplina o caput, do art. 144 do CTN. 

Assim sendo, por exemplo, sobrevindo lei de conteúdo material mais benéfica ao 

contribuinte, após a ocorrência do fato gerador e antes de efetuado o lançamento do tributo, não 

deve a autoridade administrativa aplicá-la, pois o lançamento reporta-se à data da ocorrência 

do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente. 

Por sua vez, o direito tributário formal ou adjetivo cuida da aplicação da norma material ao 

caso concreto, ou seja, dos deveres instrumentais, dos aspectos procedimentos de apuração e 

fiscalização do crédito tributário, tal como os poderes de investigação das autoridades 

administrativas. Por exemplo, a troca de informações entre autoridades fiscais ou o pedido de 
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informação ao contribuinte.  

Decerto, o direito tributário formal diz respeito à atuação da autoridade administrativa 

durante o procedimento de lançamento tributário. Neste sentido, aplica-se de forma imediata 

ao lançamento a legislação formal posterior à ocorrência do fato gerador da obrigação, de 

acordo com o §1º, do art. 144, do CTN. Assim, constatamos a aplicação imediata e retroativa 

da norma tributária formal a fato geradores do passado. 

Em síntese, a lei de conteúdo formal deve ser aplicada imediatamente e com efeitos 

retrospectivos, ao contrário da lei de conteúdo material que apenas deve ser aplicada para o 

futuro. 

 

Como esse assunto foi cobrado em concurso? 

No concurso para o Ministério Público/ES/2010 foi considerado verdadeiro: “Se uma nova lei 

for publicada após a ocorrência do fato gerador de imposto não lançado por período certo de 

tempo, ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas, o lançamento 

será regido pela lei em vigor na data da feitura do lançamento”. Isto é, o tema se refere ao 

direito tributário formal (ampliação de poderes de investigação), podendo retroagir para 

atingir fato gerador passado. Assim, aplica-se a lei do dia da realização do lançamento. 

 

 

 

Bons estudos! 

 


