
DIREITO 

TRIBUTÁRIO 

Prof.  Marcello Leal 

Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar 

Princípio da Legalidade – Parte 2 

 

       



Princípio da Legalidade 

Hipótese (antecedente) Consequente 

Aspecto material Aspecto Pessoal 

Aspecto temporal Aspecto quantitativo 

Aspecto espacial   

Regra Matriz de Incidência Tributária 



Princípio da Legalidade 

CTN, Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:  
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;  
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto 
nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;  
III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, 
ressalvado o disposto no inciso I do § 3º do artigo 52, e do seu 
sujeito passivo;  
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, 
ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;  
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias 
a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;  
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos 
tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades. 



Princípio da Legalidade 

CTN, Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:  
 
§ 1º Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base 
de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso. 
 
§ 2º Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no 
inciso II deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva 
base de cálculo. 
 
Súmula nº 160 – É defeso, ao Município, atualizar o IPTU, mediante 
um percentual superior ao índice oficial de correção monetária. 



Princípio da Legalidade 

ATENÇÃO - Exceções 
Art. 153, § 1º, CF  
“É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os 
limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos 
enumerados nos incisos I, II, IV e V.” 
 
CIDE – Combustíveis  
art. 177, I – a alíquota da contribuição poderá ser:  
“b” – reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não 

se lhe aplicando o disposto no art. 150, III, “b” (EC 33/2001)  


