
 
 
 

 
Competência Tributária 

 
 
 Cabe à CF determinar quem terá competência para tributar (a CF outorga 
feixes de competência a cada um dos entes políticos); 
 
 Somente os entes políticos têm competência para instituir tributos. Dado que 
tributo só pode ser instituído por lei, apenas os que detêm competência 
legiferante poderão fazê-lo. 
 
O exercício da competência tributária é facultativa, portanto, um ente não 
está obrigado a instituir um tributo que lhe foi conferido competência para fazê-
lo. 
 
A competência tributária é Indelegável 
 
A competência tributária é incaducável (= imprescritível) – pelo decurso 
temporal um ente não perde a competência para instituir um tributo. 
 
Ex: desde o advento da CF/88, a União ainda não instituiu o IGF. 
 
A competência tributária é irrenunciável – o ente não pode se recusar a 
receber o poder de tributar. Poderá deixar de instituir, uma vez que a 
competência é facultativa, mas não pode recusar o recebimento do poder de 
tributar. 
 
Quem recebe a competência tributária exerce atividade legiferante (pois é a 
lei que cria o tributo), atividade fiscalizadora e atividade arrecadatória. 
             

“Kit competência: legislar, fiscalizar e arrecadar.” 
 
A competência tributária é indelegável, já a capacidade tributária ativa é 
delegável. Compreendem as atividades da primeira a legiferante, a 
fiscalizatória e a arrecadatória; a segunda, apenas a fiscalizatória e a 
arrecadatória. 
 

- A competência tributária é fixada pela CF; 
- A capacidade tributária ativa é delegada mediante legislação infra-
constitucional. 
 

Competência Tributária é classificada de acordo com as espécies tributárias, 
portanto, 5: 
         Competência Privativa (impostos), comum (taxas e cont. de melhoria), 
especial (empréstimo compulsório e contribuições especiais), residual (permite 
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à União, e somente a ela, instituir novos impostos e novas contribuições 
sociais, mediante lei complementar), extraordinária (para a União instituir o 
Imposto extraordinário de Guerra) 
 
Com exceção à facultatividade da competência tributária, os Estados e o DF 
DEVEM instituir o ICMS, a União assim o fez para não incentivar a guerra 
fiscal. 
 
É possível o Município cobrar/arrecadar o ITR !!! 
 

- Nesse caso, a União, que tem a competência para instituir esse tributo, 
transfere a capacidade tributária ativa.  
- A transferência dessa capacidade tributária ativa é opcional aos 
Municípios, se eles não quiserem arrecadar não tem problema nenhum. 
- Se o Município passar a arrecadar e fiscalizar o ITR, poderá conceder 
isenções aos imóveis situados em área rural ? 

Resposta: NÃO. O ITR é um tributo de competência federal, e 
nesse caso, o Município possui apenas capacidade tributária 
ativa. 

 
Limitações ao poder de Tributar: art’s. 150 a 152 
 
 


