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LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, VIGÊNCIA 
 
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 Ideia de fonte para o direito 

 Fonte Formal do Direito Tributário =  Legislação 

Tributária 

2. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ( ART. 96-100, CTN) 

A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os 
tratados e as convenções internacionais, os decretos e as 
normas complementares que versem, no todo ou em parte, 
sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.” (Art. 
96, CTN.) 
 

Legislação Tributária = LEIS + TRATADOS E AS 

CONVENÇÕES INTERNACIONAIS + DECRETOS + 

NORMAS COMPLEMENTARES  

 
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA: LEI  

o Constituição Federal 

o Emendas Constitucionais 

o Lei Ordinária 

o Lei Complementar 

o Lei Delegada 

o Medida Provisória 

o Decreto Legislativo 

o Resoluções 

 

 Somente a lei pode estabelecer: (art.97, CTN)  

o A instituição de tributos, ou sua extinção; 

o A majoração de tributos, ou sua redução; 

o A definição do fato gerador da obrigação tributária 

principal e do sujeito passivo; 

o A fixação da alíquota do tributo e de sua base de 

cálculo; 

o A cominação de penalidades para as ações ou 

omissões contrárias a seus dispositivos ou para 

outras infrações nela definidas; 

o As hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de 

créditos tributários, ou de dispensa ou redução da 

penalidade.  

 
ESPÉCIES DE LEI TRIBUTÁRIA 

 CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

o Uma das principais fontes do Direito Tributário 

o Contém princípios orientadores do exercício da 

competência tributária 

o Trata da repartição das receitas tributárias 

o Estabelece limitações ao poder de tributar 

 

 EMENDAS CONSTITUCIONAIS 

o Classificação da CF/88: Dogmática (Modo de 

Elaboração)  e Rígida (Estabilidade/ 

Mutabilidade/Alterabilidade)  

o EC 29/2000 – Progressividade do IPTU 

o EC 42/2003 – Contribuição de Iluminação Pública 

 

 LEI ORDINÁRIA 

o Quórum com maioria simples/relativa 

o Em regra é a lei que institui os tributos. 

o Deve conter todas as informações necessárias para 

sua aplicação. 

 

 LEI COMPLEMENTAR 

o Quórum com maioria absoluta 

o Destinada pelo legislador aos temas polêmicos e que 

exigem maior consenso dos parlamentares. 

o Data a competência em razão de matéria não há que 

se falar em sua superioridade sobre a lei ordinária no 

Direito Tributário. 

o Excepcionalmente pode instituir alguns tributos. 

o Cabível para o tratamento tributário favorecido e 

diferenciado para as microempresas e empresas de 

pequeno porte. 

 

 LEI DELEGADA 

o Equipara-se à lei ordinária, diferindo desta apenas na 

forma de elaboração. 

o A delegação se dá via resolução do Congresso 

Nacional. 

o Sem aplicação prática na atualidade tendo em vista 

as MPs. 
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 MEDIDA PROVISÓRIA 

o Sua antecessora foi o decreto-lei. 

o Pode instituir ou majorar tributos (art.62, §2º, CF)  

o Não pode versar sobre matéria reservada à lei 

complementar.  

 

 DECRETO LEGISLATIVO 

o Não está sujeito à sanção do Presidente da 

República. 

o É quem trata das relações jurídicas decorrentes das 

MPs não convertidas em lei. 

o Não se confunde com o decreto. 

 

 RESOLUÇÕES 

o Ato legislativo emanado pelo Congresso Nacional, 

não sujeito à sanção presidencial, nos casos 

previstos na legislação. 

o É por meio da resolução que o Presidente recebe a 

delegação para elaborar a lei delegada 

o As resoluções mais importantes em matéria tributária 

são as do Senado Federal 

 
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA: TRATADOS E AS 

CONVENÇÕES INTERNACIONAIS  

 Finalidades dos tratados e convenções 

internacionais  

o A questão da soberania na Teoria Geral do 

Estado/Direito Internacional 

o Compromisso celebrado entre países ou organismos 

internacionais visando o estabelecimento, mediante o 

acordo de vontades, tendente a produzir efeitos 

jurídicos. 

o Papel do tratado em matéria tributária: ajudar os 

governos a reduzir tarifas alfandegárias ou 

aduaneiras e abolir as barreiras comerciais entre as 

partes contratantes. 

o Brasil é signatário da OMC 

 
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA: DECRETOS  

 Considerações básicas  

o Ato emanado pela autoridade máxima do Executivo. 

o Regulamentar o conteúdo das leis orientando os 

funcionários administrativos na aplicação da lei 

o Conteúdo e o alcance: Restringem-se aos das leis  

(art. 99 do CTN) 

o Exemplo de Decreto:  IR ( Decreto nº 3000/99) 

 
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA: NORMAS COMPLEMENTARES  

 Considerações importantes  

o Atos que explicitam o direito tributário, garantindo o 

fiel atendimento de seus propósitos. 

 

 São normas complementares: (art. 100, CTN) 

o Os atos normativos expedidos pelas autoridades 

administrativas; 

o As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de 

jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia 

normativa; 

o As práticas reiteradamente observadas pelas 

autoridades administrativas; 

o Os convênios que entre si celebrem a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

 
COMO SABER SE DETERMINADA PESSOA ESTÁ 

SUJEITA A PAGAR AQUELE NOVO TRIBUTO? 

 Um dos primeiros elementos a ser analisado é a 

vigência da norma tributária. 

 A vigência está ligada a ideia de validade; é o 

atributo permite a plena disponibilidade de aplicação 

lei. 

 A vigência produz efeitos  no espaço e tempo. 

 
 

2. VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA NO TEMPO 

 A data constante no próprio corpo da lei 

 Se não houver data observa-se 45 dias depois da 

publicação 

 É possível ainda a vacatio legis: Espaço temporal entre 

publicação e vigência.  
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 O QUE DIZ O CF SOBRE A VIGÊNCIA (Art. 150, III)? 

Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios cobrar tributos: 

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do 
início da vigência da lei que os houver instituído ou 
aumentado;  

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido 
publicada a lei que os instituiu ou aumentou; 

c) antes de decorridos noventa dias da data em que 
haja sido publicada a lei que os instituiu ou 
aumentou, observado o disposto na alínea b;  

 

 O QUE DIZ O CTN SOBRE A VIGÊNCIA (Art. 104)? 

Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele 
em que ocorra a sua publicação os dispositivos de lei, 
referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda: 
I - que instituem ou majoram tais impostos; 
II - que definem novas hipóteses de incidência; 
III - que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei 
dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte, e 
observado o disposto no artigo 178. 
 

 Há duas posições: 

o Posição 01: Estão revogados os incisos I e II 

o Posição 02: Estão válidos pois  estão contemplados 
dentro da proteção prevista na CF. 

 

 No tocante ao inciso III: 

o Regra do Art. 178: Isenção tem revogabilidade 

plena. 

o Regra do Art. 104: Revogação da isenção concedida 

com prazo certo e sob certas circunstâncias deve 

obedecer o próximo exercício financeiro. 

 

 O QUE DIZ O CTN SOBRE A VIGÊNCIA DAS 

NORMAS COMPLEMENTARES (Art. 103)? 

a) os atos normativos expedidos pelas autoridades 

administrativas, tais como portarias, ordens de 

serviço, instruções normativas e circulares, na data 

da respectiva publicação; 

b) as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de 

jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia 

normativa, 30 dias após a data de sua publicação; 

c) os convênios que entre si celebrem a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, na data 

neles prevista. 

 
3. VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA NO ESPAÇO 

A lei tributária estende seus efeitos de que forma no 

território? 

 
REGRAS APLICÁVEIS 

 Regra Geral: Territorialidade 

 Regra Excepcional: Extraterritorialidade 

Condições:  

o Existência de convênio entre as pessoas 

jurídicas de Direito Público Interno interessadas 

ou convenções/tratados firmados pela União 

 
4. APLICAÇÃO DA NORMA TRIBUTÁRIA 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 Diferença entre vigência e aplicação: Validade formal 

da norma/ Uso efetivo da norma considerando a 

realidade jurídico-social.  

 A legislação tributária, uma vez vigente, tem 

aplicação imediata sobre os fatos geradores futuros e 

pendentes. (art. 105, CTN) 

 Aplicação retroativa: Nova lei é interpretativa ou mais 

benéfica (art. 106, CTN) 

APLICAÇÃO RETROATIVA (art. 106, CTN) 

A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: 
I - em qualquer caso, quando seja expressamente 
interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração 
dos dispositivos interpretados; 
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: 

a) quando deixe de defini-lo como infração;  
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer 

exigência de ação ou omissão, desde que não tenha 
sido fraudulento e não tenha implicado em falta de 
pagamento de tributo; 

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a 
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. 

 
Pensar é o trabalho mais pesado que há, e, talvez, seja 
essa a razão para tão poucas pessoas se dediquem a 
tal tarefa". Henry Ford 


