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Prefácio
Caro leitor,
Com muita honra e grata satisfação apresento a obra “Manual de
Direito Tributário”, de autoria do colega e experiente professor Carlos
Alexandre Domingos Gonzales, abalizado estudioso e profissional da
área tributária e fiscal, com o qual tive a grande virtude de compartilhar
o exercício de atuação profissional, tanto nos palcos acadêmicos, quanto na lida diuturna das nobres atribuições de defensor da causa pública,
nas competências do cargo de Procurador da Fazenda Nacional, o qual
exerce com maestria, contemplando funções que se mostram tão relevantes para a garantia de implementação das políticas públicas.
A obra, sem sombra de dúvidas, vem integrar o universo dos manuais mais abalizados voltados à formação dos estudantes do Direito
Tributário e representa, também, preciosa fonte de consulta e pesquisa,
em linguagem clara e objetiva, aos operadores do Direito, conquanto
o texto perpassa os temas fundamentais da disciplina jurídico-tributária
nacional, didaticamente apresentados e conectado com a leitura atualizada da matéria tributária.
Aos iniciantes do estudo do Direito Tributário costuma-se divisar
o estudo das matérias centrais dessa disciplina jurídica em dois grandes
blocos: o Direito Tributário Constitucional e a Relação Jurídica Tributária. Tais blocos temáticos respondem às exigências de conteúdo programático da grade curricular desse ramo jurídico, sob as nomenclaturas de Direito Tributário I e Direito Tributário II, na maioria dos cursos
de graduação em ciências jurídicas.
Por óbvio que precedente à análise dogmática da matéria tributária, os elementos introdutórios da teoria geral da tributação não escaparam à obra, que traz os diversos aspectos do tributo na linguagem
jurídica e a apresentação das normas gerais em matéria tributária, com
dedicação dos capítulos um, dois e sete a essa tarefa.
No grande bloco do Direito Tributário Constitucional estão inseridos
os eixos temáticos fundamentais do sistema tributário nacional, aos quais o
presente manual dedica análise em alta exposição, nos seus capítulos três a

seis. Compõem tais capítulos a apresentação do fenômeno da tributação e
sua análise no contexto do sistema tributário nacional.
O texto constitucional, ao tratar da matéria tributária, cuida de estabelecer postulados, princípios e regras fundamentais acerca do poder de
tributar, que compõem os dois grandes pilares das normas constitucionais
tributárias: competência tributária e limitações do poder de tributar.
De um lado a Constituição Federal traz normas que dotam os
entes federados com o poder de tributar e o distribui com a demarcação de competências tributárias a cada qual. Dessa matéria se ocupam
mais especificamente os capítulos três e quatro do manual, ao tratar
com profundidade da distribuição de competência tributária entre a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e dos aspectos
fundamentais do regime jurídico constitucional das espécies tributárias,
segundo a doutrina e a jurisprudência contemporâneas.
De outro lado, o constituinte tratou de estabelecer balizas e limitações do poder tributar, firme especialmente no princípio do Estado Democrático de Direito e nos direitos fundamentais de liberdade, propriedade e
isonomia, matéria desenvolvida nos capítulos cinco e seis do livro.
Em tais capítulos é possível claramente compreender as limitações do poder de tributar que se revelam por meio de uma vertente
principiológica tributária (princípios constitucionais tributários) e por
meio de uma vertente de blindagens constitucionais de determinadas
pessoas e ou situações ou objetos ao fenômeno da tributação (normas
de não-competência tributária), o que se denomina imunidades tributárias, bem trabalhadas na obra.
Já no que se refere ao bloco temático da Relação Jurídica Tributária, o manual desenvolve seus temas fundamentais nos capítulos
oito a doze, por meio dos quais, em alva linguagem, traz os elementos
estáticos e dinâmicos da relação jurídica tributária, nos campos de sua
formação, desenvolvimento e extinção.
Nesse contexto são trabalhados os conceitos de “fato gerador
tributário”, obrigação tributária e suas espécies, credor, devedor e objeto da relação jurídica tributária. Destaca-se dedicação pormenorizada
do texto, no capítulo nove, ao tratamento do relevante tema da responsabilidade tributária, o qual é, desde sempre, recheado de divergências jurisprudenciais e doutrinárias.

Os capítulos dez e onze cuidam da fase dinâmica da relação jurídica tributária, envolvendo a atividade de constituição do crédito tributário, as várias modalidades de lançamento tributário, as hipóteses
de extinção, exclusão e suspensão do crédito tributário, bem como o
inerente papel da administração tributária, seus limites e prerrogativas.
Por fim, o autor traz à luz, no derradeiro capítulo doze, considerações
sobre a atividade de inscrição do crédito tributário em dívida ativa e
seus efeitos jurídicos.
A obra que com júbilo prefacio configura um manual completo
acerca dos temas fundamentais do Direito Tributário para ser lido e
estudado pelos acadêmicos em formação nas letras jurídicas e também
dedicado a servir como valioso instrumento de consulta, prático, didático e atualizado, aos profissionais da área tributária.
Brasília, 25 de julho de 2021.
Mario Augusto Carboni

Professor Doutor no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa e
Procurador-Geral Adjunto na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

APRESENTAÇÃO
Ancorada numa abordagem essencialmente didática, a obra
Direito Tributário em Essência busca trazer ao leitor uma análise
normativa, doutrinária e jurisprudencial dos tópicos mais importantes
do Sistema Tributário Nacional.
A obra é dividida basicamente em dois tópicos: o Sistema
Tributário Constitucional e as Normas Gerais em Direito Tributário.
O primeiro aborda as normas constitucionais que veiculam temas
relacionados ao Direito Tributário. Já o segundo cuida da análise das
normas infraconstitucionais tributárias, sobretudo aquelas previstas no
Código Tributário Nacional.
Buscou-se a todo custo o equilíbrio entre didática e conteúdo.
Ao mesmo tempo que a obra prima pela clareza e objetividade, não
descuida da necessária densidade doutrinária e jurisprudencial, inerente
a esse ramo do Direito Público.
No que tange à legislação especial, a obra aborda temas
pontualmente relevantes de Direito Tributário relacionados à transação
tributária, à quebra de sigilo bancário pela autoridade fiscal, ao protesto
de Certidões de Dívida Ativa, bem como à Lei de Falência (Lei 13.043/14
e Lei 14.112/20), entre outros.
Carregada de versatilidade, a obra se destina tanto ao estudante
de Direito, quanto ao profissional das mais variadas áreas jurídicas
(advogados, juízes, procuradores, membros do Ministério Público,
auditores-fiscais, contadores etc.), auxiliando, inclusive, para a
preparação dos candidatos aos diversos concursos públicos que exijam
conhecimentos em Direito Tributário
.
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capitulo 1
O SISTEMA JURÍDICO

O Direito pode ser definido como um conjunto de normas coercitivamente impostas pelo Estado, com o fim de promover a organização
da sociedade.
Esse conjunto de normas é organizado sistematicamente, de forma
hierárquica e escalonada, de modo que as normas inferiores buscam seu
fundamento de validade nas normas superiores, tanto no aspecto formal,
quanto no aspecto material.
Todo esse arcabouço normativo, estruturado de forma piramidal,
converge para um único ponto, denominado por Hans Kelsen1 de norma
hipotética fundamental.
A norma hipotética fundamental, por sua vez, serve como fundamento de validade às Leis Constitucionais.
Esse aspecto, idealizado pela doutrina alemã, confere caráter
unitário a essa multiplicidade de normas, para o qual atribui-se a denominação de sistema.
Portanto, sistema jurídico é o conjunto de normas escalonadas de
forma hierárquica, inaugurada por uma Constituição, objetivando disciplinar a convivência social em seus mais variados âmbitos (civil, criminal,
empresarial, trabalhista, fiscal etc.).
1.1 O Sistema Tributário Nacional
No âmbito do direito tributário, denomina-se Sistema Tributário
Nacional o conjunto de regras e princípios destinados a regular a instituição, a cobrança, a arrecadação e a repartição dos tributos.
1

KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Trad. de João Baptista Machado. ed. Coimbra
Américo Amado, p. 272-85.
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Esse conjunto de regras e princípios vão desde as disposições constitucionais sobre direito tributário, passando pelas emendas constitucionais,
leis, decretos, portarias, instruções normativas, convênios, entre outros.
Excetuando a fase de repartição das receitas tributárias – cuja regulamentação legal e constitucional é mais afeta ao Direito Financeiro -, as
demais tarefas de instituição, cobrança e arrecadação de tributos são regidas
pelo Direito Tributário, impondo-se ao Estado Fiscal a observância de regras
bem definidas, compartimentadas em três fases normativas.
Em outras palavras, o ato de tributar, no Brasil, pressupõe que
o legislador percorra três etapas para criar e cobrar validamente um
determinado tributo, nas suas diversas espécies.
A primeira etapa normativa consagrada nesse sistema, por consequência lógica, se dá em âmbito constitucional.
Com efeito, a Constituição Federal de 1988 tratou no seu Capítulo
I do Título VI, da “Tributação e do Orçamento”, prevendo inúmeros
assuntos. Dentre esses, podemos citar os princípios constitucionais
tributários, as limitações ao poder de tributar, a titularidade dos
impostos das unidades federativas, bem como a forma de repartição da
arrecadação tributária perante a federação.
Importante destacar, nessa seara, que a Constituição Federal não
cria nenhum tributo. Na verdade, a Carta Magna outorga competência
legislativa tributária para que os entes políticos, através de lei2, possam
criar seus respectivos tributos.
Assim sendo, conquanto a Constituição Federal não tenha criado
nenhum tributo, é fato que o constituinte originário constitucionalizou a
tributação, à medida que previu um vasto detalhamento normativo no
texto constitucional, de observância obrigatória por parte do legislador3.

2

3

22

Como regra, a Constituição Federal conferiu à lei ordinária, a competência para a instituição
de tributos. Todavia, excepcionalmente, o Texto Constitucional exige lei complementar para a
criação de determinados tributos, quais sejam: 1) Empréstimos compulsórios (art. 148 da CF);
2) Impostos residuais da União (art. 154, I da CF); 3) Impostos sobre grandes fortunas (art.
153, VII da CF); e 4) Contribuições sociais residuais da Seguridade Social (art. 195, § 4º da CF).
Diferentemente da Constituição Brasileira, pródiga em detalhar o sistema tributário
nacional, a Constituição Portuguesa, por exemplo, trata sinteticamente do sistema fiscal
português em apenas 2 artigos (arts.103 e 104).
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Nota-se, portanto, que o ato de tributar pressupõe nessa primeira
etapa, por parte do legislador, um conhecimento profundo das normas
constitucionais sobre tributação e orçamento, sob pena de incidir em
irremediável inconstitucionalidade.
A segunda etapa normativa, prevista no sistema tributário nacional,
se dá em âmbito infraconstitucional, através do Código Tributário Nacional
(CTN) e das leis complementares que veiculam normas gerais em Direito
Tributário, aplicáveis a todos os níveis da federação, nos termos do artigo
146, III da CF/88.
Com efeito, o Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172/1966)
disciplina as normas gerais em direito tributário da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios.
De se observar, por necessário, que o CTN tampouco cria tributo;
pelo contrário, sua função é estabelecer as normas gerais em direito
tributário, nos termos do art. 146 da CF/88.
Por fim, numa terceira etapa normativa, encontram-se as leis –
ordinárias ou complementares -, que instituem e disciplinam a cobrança
de cada um dos tributos, nos diferentes níveis federativos.
É, portanto, nessa terceira etapa normativa que o tributo é
efetivamente criado. Entretanto, nessa terceira fase, o legislador estará
vinculado às disposições legais e constitucionais veiculadas nas etapas
antecedentes.
Caso tenha havido violações constitucionais ou legais, nas fases
antecedentes, o tributo recém-instituído padecerá, conforme o caso,
de ilegalidade ou inconstitucionalidade.
Nota-se, portanto, que devido a esse intrincado arcabouço
normativo, é certo afirmar que a instituição do tributo no Brasil não é
tarefa trivial, exigindo tanto do legislador, quanto dos demais operadores
do direito precisão jurídica na sua efetivação.
Em razão desse panorama normativo, a partir da promulgação da
CF/88, as questões tributárias têm preenchido, em boa medida, a pauta
do Supremo Tribunal Federal, na condição de guardião da Constituição.
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Segundo estatísticas dos temas objeto de julgamento perante o
STF , as causas tributárias estão entre as mais debatidas pelos juízes da
Suprema Corte Brasileira.
4

Esse complexo sistema jurídico foi idealizado para viabilizar a
cobrança da principal receita pública do Estado Moderno: o tributo.
Portanto, para a compreensão precisa desse sistema, cabe a detida
análise do conceito do tributo.

4
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No ano de 2019, por exemplo, as causas tributárias figuraram entre os três ramos do
direito mais abordados pelo STF. Depois das causas envolvendo Direito Público e Processo
Penal, as causas tributárias são as que mais preenchem a pauta do Pretório Excelso. (in
Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=pe
squisaRamoDireito>).

capítulo 2
CONCEITO DE TRIBUTO

O conceito de tributo é tema que sempre despertou acalorados
debates doutrinários.
Historicamente, o termo tributo tem origem no latim “tribuere”,
que significa dividir entre tribos ou repartir, e surge com a própria ideia
de sociedade.
Com o surgimento do Estado, o tributo passa a ser um instrumento
de receita pública, na busca da satisfação das necessidades públicas e
atingimento do bem comum.
Nesse período, portanto, o conceito de tributo levava à ideia de
mera quantia em dinheiro.
Modernamente5, o conceito de tributo, para além do mero
aspecto monetário, ganhou contornos de relação jurídica, assegurando,
de um lado, o direito subjetivo de que é titular o Estado de exigir o
cumprimento de uma obrigação, e de outro, o correspondente dever
jurídico imposto ao contribuinte de cumprir tal obrigação.
Entretanto, o próprio sistema jurídico tributário6, poupando maiores
divergências, tratou de definir tributo. Assim, nos termos do art. 3º, do
CTN7: 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.
Passemos, pois, à análise detalhada de cada um dos elementos
legais do conceito de tributo.
5
6
7

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário, 17. ed. 2005, p. 22-23.
A própria CF/88 em seu art. 146, III diz caber à lei complementar o estabelecimento de
normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a definição de
tributos e de suas espécies.
Além do CTN, encontramos também um conceito legal de tributo no art. 9º da Lei
4.320/64, segundo o qual tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito
público, compreendendo os impostos, as taxas e contribuições nos termos da constituição
e das leis vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu produto ao custeio de
atividades gerais ou específicas exercidas por essas entidades.
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2.1 Prestação
O termo prestação indica que o tributo é fruto de uma relação
jurídica, da qual participam duas partes (credor e devedor), tendo por objeto
o cumprimento de uma obrigação, pelo devedor, em relação ao credor.
Trata-se, portanto, de espécie de obrigação, similar às obrigações
do direito civil, com algumas peculiaridades. Aliás, com razão lecionou
Josserand8 “ao aludir que a teoria das obrigações se situa na base, não
somente do direito civil, mas de todo o direito, não sendo exagero afirmar
que o conceito de obrigação constitui a armadura e o substractum do
direito, e mesmo, de um modo mais geral, de todas as ciências sociais”.
Na relação obrigacional tributária, temos, de um lado, Estado
(sujeito ativo), representado pela Administração Tributária e, de outro,
o contribuinte (sujeito passivo).
Assim, ao nascer a obrigação tributária, forma-se um liame jurídico
entre as partes, assegurando, de um lado, o direito subjetivo de que é
titular o Estado Fiscal, de exigir o tributo, e de outro, o correspondente
dever jurídico imposto ao contribuinte de pagar o tributo. Ou seja,
através dessa relação jurídica, o sujeito passivo tem o dever jurídico de
recolher aos cofres públicos um valor em dinheiro, independentemente
de sua concordância.
Entretanto, nem toda obrigação, por si só, pode ser considerada
de natureza tributária, devendo possuir outras características. Vejamos:
2.2 Pecuniária: Em Moeda ou “Cujo Valor Nela se Possa Exprimir”
Para ser considerada tributária, a obrigação deve ser “pecuniária”,
já que satisfeita, necessariamente, “em moeda” ou “em valor que
nela se possa exprimir”. Assim, prestações que não tenham natureza
pecuniária9 não são consideradas de natureza tributária.
8
9
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JOSSERAND, Louis. Cours de Droit Civil Positif Français. v. 2. 2. ed. Imprenta: Paris,
Recueil Sirey, 1932, p. 2.
A título de ilustração, o serviço militar obrigatório, apesar de considerado uma obrigação
nos termos da lei e da CF/88 (art. 143), não pode ser considerado uma obrigação tributária, na medida em que não tem conteúdo pecuniário, sendo, pois, uma mera “obrigação
de fazer”, de cunho administrativo.
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Isso significa que a obrigação de pagar tributo tem necessariamente conteúdo monetário.
Além do dinheiro, o tributo também pode ser satisfeito em “valor
que possa ser expresso em moeda”. Cabe nesse particular a seguinte
observação: o CTN permite que o tributo seja expresso em algo que
não seja a moeda propriamente dita, mas que possa ser convertido
em dinheiro com facilidade, como é o caso das unidades fiscais usadas
para indexação (UFIR10).
Muito utilizado nos períodos inflacionários, o mecanismo permitia
que o valor do tributo -, cujo valor em moeda teria um correspondente
através dessa unidade fiscal de referência -, pudesse ser corrigido com
eficiência, sobretudo em tempos de hiperinflação.
Ressalte-se que a doutrina critica a redundância do CTN, na
medida em que “se a prestação é de caráter pecuniário, seu valor só
há de poder se expressar em moeda, pois inconcebível seria que se
exprimisse, por exemplo, em sacos de farinha” 11.
Sendo a prestação tributária de cunho pecuniário, é certo afirmar
que o direito positivo brasileiro afastou a possibilidade de pagamento
de tributos “in labore” ou “in natura”12. A propósito, a doutrina13 traz os
curiosos exemplos dessas formas de tributos, como no caso do imposto
de importação incidente sobre determinada bebida, cuja alíquota
seria de 50%. O importador, ao adquirir mil garrafas, poderia deixar
quinhentas na alfândega a título de pagamento do tributo (tributos in
natura). Ou, ainda, sendo permitido ao devedor de IPTU quitar suas
dívidas, através do trabalho, se eximiria de tais obrigações, pintando
prédios públicos ou podando algumas árvores espalhadas pela cidade
(tributos in labore).
10

11
12
13

A UFIR (Unidade Fiscal de Referência) foi um indexador de compensação inflacionária,
instituído pelo art. 1º da Lei nº 8.383/91, após os planos econômicos do Governo Collor
para corrigir e atualizar dívidas tributárias, multas e demais obrigações fiscais. A gradual
redução de sua necessidade permitiu que a UFIR fosse extinta definitivamente em 2001,
pela Medida Provisória nº 1.973-67, de 26 de outubro de 2001.
AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 20.
Tributos “in nature” e “in labore” são cobrados sem qualquer referência monetária, podendo
ser satisfeitos através da força do trabalho ou através da entrega, ao Fisco, de parte de produtos
ou mercadorias objetos de tributação.
ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário Esquematizado, 2017, p. 45.
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Tais figuras, conquanto criativas, não encontram guarida no ordenamento jurídico brasileiro.
Isso não afasta, todavia, a possibilidade de extinção do crédito
tributário, através da quitação por meio de outros bens que não o
dinheiro, pois o momento da extinção da obrigação tributária não se
confunde com o momento da sua instituição, que, em se tratando de
tributo, é exclusivamente pecuniária.
Em outras palavras: não se qualifica como prestação in natura
ou in labore, a possibilidade, por exemplo, do Fisco levar a leilão ou
adjudicar bens móveis ou imóveis no interesse da Fazenda Pública ou
mesmo aceitar, através da dação em pagamento, um bem imóvel.
O fato de a prestação poder ser satisfeita por outras formas que
não o dinheiro não afasta a característica do tributo ser considerado
como prestação pecuniária.
Registre-se, nesse passo, que a Lei Complementar 104/02 acrescentou mais uma hipótese de extinção do crédito tributário ao rol do
artigo 156 do CTN, prevendo a dação em pagamento de bens imóveis14.
2.3 Compulsória
O dever de pagar tributos é obrigatório, sendo irrelevante a vontade
ou a concordância do contribuinte.
Trata-se da característica mais marcante do tributo, na medida
em que, tanto o surgimento da obrigação, quanto o dever de pagar
tributo, independem da anuência do sujeito passivo.
Caso praticado o fato gerador pelo sujeito passivo, nasce a obrigação
tributária de pagar o tributo, ainda que tal sujeito não concorde ou mesmo
desconheça os desdobramentos tributários do seu comportamento.
Nota-se que a compulsoriedade diz respeito tanto à obrigatoriedade
do pagamento do tributo, quanto ao nascimento da obrigação pela prática
do seu fato gerador.
14
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A Lei nº 13.313, de 2016, em seu art. 4º, prevê que o crédito tributário inscrito em dívida
ativa da União poderá ser extinto, nos termos do Código Tributário Nacional, mediante
dação em pagamento de bens imóveis, a critério do credor, na forma da referida Lei e
desde que atendidas algumas condições.

CAPÍTULO 2
CONCEITO DE TRIBUTO

Ao contrário de outras obrigações jurídicas, regidas pelo direito
civil (compra e venda, locação, comodato etc.), nas quais a vontade do
sujeito passivo é fundamento de validade e de existência da prestação,
a obrigação tributária é qualificada como ex lege15, nascendo em virtude
da simples prática de um ato descrito em lei (circular mercadoria,
auferir renda, por exemplo) e não de ato de vontade dos sujeitos.
Nessa medida, a aquiescência do contribuinte é irrelevante para o
nascimento da obrigação tributária, bastando, por parte dele, a prática
de um ato que se amolda à descrição legal do fato gerador do tributo,
sendo tal ato suficiente para o surgimento da relação jurídica tributária.
A recusa em pagar o tributo devido acarreta consequências jurídicas
ao sujeito passivo, autorizando por parte do Estado o uso da cobrança
forçada, através do processo executivo fiscal judicial16.
Ainda não há no Brasil a denominada execução fiscal administrativa, cujo procedimento de cobrança se dá no âmbito extrajudicial.
2.4 Que não Constitua Sanção de Ato Ilícito
O tributo não se confunde com as penalidades pecuniárias (multas)
impostas pela violação a dispositivos legais. Essas, apesar de também
serem prestações pecuniárias, decorrem da prática de atos ilícitos.
Já os tributos possuem como hipótese de incidência fatos lícitos (ex.:
auferir renda, circular mercadorias, realizar operações financeiras etc.).
Com efeito, a doutrina17 explica a razão da distinção feita pelo CTN:
enquanto as penalidades pecuniárias e as multas fiscais têm a finalidade de
garantir a inteireza da ordem jurídica tributária contra prática de atos ilícitos,
sendo destituídas de qualquer intenção arrecadatória, o tributo sendo
receita pública derivada, visa atender às despesas essenciais do Estado.
15
16

17

AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 45.
Conforme reza a CF/88 (art. 5º, LIV) ninguém será privado de seus bens sem o devido
processo legal. Portanto, em caso de recusa do pagamento do tributo devido, o Estado
deverá se valer do processo de execução fiscal regido pela Lei 6.830/80. Todavia, é
facultado ao Estado o uso de meios indiretos de cobrança que, apesar de não acarretarem
a perda de bens ou direitos, restringe o exercício de alguns direitos do contribuinte. São
exemplos: o apontamento do nome do contribuinte em cadastros de inadimplência,
protestos de CDAs, recusa na emissão de CNDs etc.
TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. 10. ed. São Paulo:
Renovar, 2003, p. 291.
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Em decorrência disso, os tributos não podem ter, nas respectivas
hipóteses de incidência, condutas que contenham ilicitude ou que sejam
contrárias ao direito. Se assim o fizer, o legislador estaria, em verdade,
criando não um tributo, mas sim uma penalidade pecuniária ou uma multa.
Questão interessante que se apresenta, nessa altura, diz respeito
à incidência ou não de tributo quando o fato gerador seja precedido ou
mesmo relacionado a comportamentos ilícitos.
Vejamos o seguinte exemplo hipotético: suponha que um servidor
público tenha auferido vultosa quantia em dinheiro, fruto de conduta ilícita
(corrupção passiva), no desempenho de sua função pública e em razão
dela. Seria tal conduta (auferir renda decorrente de propina) enquadrável à
hipótese de incidência do imposto de renda18 (art. 43 do CTN)?
A resposta deve ser afirmativa. Apesar de o tributo não ser sanção
de atos ilícitos, em determinados casos, haverá a incidência do tributo,
mesmo que os fatos geradores sejam precedidos ou mesmo relacionados
a comportamentos ilícitos.
Isso porque, o próprio CTN, em seu art. 118, estabelece que “a
definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade
jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis,
ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos”.
Tal dispositivo legal trata de interpretação sobre o alcance da
definição legal da hipótese de incidência. Assim, para se saber se um
fato é ou não hipótese de incidência de determinado tributo, basta que
sejam analisados exclusivamente os elementos integrantes da norma.
Elementos outros que não constantes da definição legal do tributo devem
ser desconsiderados para fins de configuração do fato gerador, ainda que
tais elementos esbarrem em situações tidas pelo direito como ilícitas.
Destarte, a definição legal do fato gerador independe da validade
jurídica dos atos praticados e com ele relacionados.

18
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Art. 43 do CTN: O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica: I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
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Trata-se de dispositivo legal que veicula o importante princípio
do pecunia non olet19 (dinheiro não tem cheiro!). Segundo Ricardo Lobo
Torres20: “se o cidadão pratica atividades ilícitas com consistência econômica,
deve pagar o tributo sobre o lucro obtido, para não ser agraciado com
tratamento desigual frente às pessoas que sofrem a incidência tributária sobre
os ganhos provenientes do trabalho honesto ou da propriedade legítima”.
Nota-se, destarte, que tal cláusula está intimamente ligada ao
princípio da isonomia tributária, consagrado no art. 150, inc. II, da CF/88.
Portanto, não pode o contribuinte que auferiu renda ou proventos de qualquer natureza, mediante a prática de ilícitos (venda de drogas ou atos de corrupção), invocar sua própria torpeza para se furtar
ao pagamento de tributos, a pretexto de que o fato gerador não se
configuraria diante das irregularidades por ele praticadas.
2.5 Instituído em Lei
Decorrência do primado do Estado de Direito, todo tributo no
Brasil é instituído por lei em sentido estrito.
Trata-se da consagração do princípio da legalidade tributária,
segundo o qual é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.
Tanto a CF/88 (art. 150, I,) quanto o CTN (art. 97) consagraram,
cada um em seu nível, o princípio da legalidade tributária.
Todavia, enquanto a CF/88 se contentou apenas em estabelecer a
obrigatoriedade de o tributo ser criado e aumentado por meio de lei, o
artigo 97 do CTN foi mais além, estabelecendo um rol de assuntos que
somente podem ser veiculados por lei em sentido estrito.

19

20

A origem da Cláusula pecunia non olet possui suas origens históricas no Império Romano,
mais precisamente em um diálogo ocorrido entre o Imperador Vespasiano (século I
d.C.) e seu filho Tito, quando este, indagou Cesar no tocante a cobrança de tributos aos
usuários de banheiros públicos, sendo que, Vespasiano respondeu ao filho com a célebre
fase: pecunia non olet (o dinheiro não tem cheiro!).
TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional, financeiro e tributário. v.
2. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 372.
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