
 
 
 

Princípios Tributários 
 
Legalidade (ou tipicidade cerrada) 
Os tributos são criados, em regra, por Lei Ordinária. 
Exceções: IGF, Emp. Compuls., Imp. Residual, Contrib. Previd. Resid., estes 
são criados por Lei Complementar. 
- Medida Provisória pode criar imposto, desde que este não seja reservado à 
Lei Complementar. 
- 6 tributos podem ter as alíquotas modificadas por ato do poder executivo 
(decreto e portaria, por exemplo), são eles: IOF, IPI, II, IE, CIDE Combustíveis 
e ICMS Combustíveis) 
- Não dependem de lei: a) definição de data para pagamento de tributo; b) 
atualização monetária da Base de Cálculo. 
 
Princípio da Anterioridade (não surpresa) 
- Anual 
- Nonagesimal 
 
- Tributos de Cobrança Imediata: IOF, II, IE, IEG, EC calamidade pública ou 
guerra. 
- Tributos que respeitam somente a anterioridade Nonagesimal: IPI, 
Contribuições Sociais, CIDE combustíveis e ICMS combustíveis. 
- Tributos que respeitam somente a anterioridade Anual: IR, Alteração da Base 
de Cálculo do IPTU e IPVA. 
 
Princípio da Irretroatividade 
Atinge fatos futuros e não Fatos Geradores já ocorridos. 
- 2 exceções: a) quando a lei tributária for expressamente interpretativa (explica 
a lei anterior, por exemplo); b) quando for mais benéfica em matéria de 
infração, desde que os atos não estejam definitivamente julgados. 
 
Princípio da Isonomia 
Proíbe-se o tratamento diferenciado. Este princípio está relacionado com a 
capacidade contributiva. 
 
Obs: Incapacidade Civil é irrelevante para o Direito Tributário. 
 
Princípio da Capacidade Contributiva 
- Não vale para Contribuições e Taxas, só para IMPOSTOS 
- Sempre que possível os impostos deverão ter caráter pessoal e serão 
graduados conforme a capacidade econômica de cada contribuinte. 
- Impostos Progressivos: IR, IPTU e ITR. (decorar !!!) 
 
Princípio da Uniformidade Geográfica 
- Tributos Federais devem ter a mesma alíquota em todo território nacional. 
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- Atenção: é possível a concessão de incentivos fiscais para estimular 
determinada região (como ocorre com a Zona Franca de Manaus). 
 
Princípio da Não-Diferenciação 
- CTN veda aos E, DF e M, estabelecer diferenças tributárias entre bens e 
serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. 
- Ex: Alíquotas seletivas do IPVA em função do tipo e uso do carro. Não pode 
haver diferenciação de alíquota apenas pelo fato do carro ser importado. 
 
Princípio da Vedação do Confisco: também vale para as multas tributárias 
Princípio da não-limitação ou liberdade de tráfego 
Princípio da Não Cumulatividade 
Princípio do “Non Olet”: não importa a origem do dinheiro (lícita ou ilícita), 
ocorrendo o Fato Gerador, há tributo. 


