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Princípio da Legalidade 

O que é “TIPO”? 
“Tipo é a ordenação dos dados concretos existentes na realidade 
segundo critérios de semelhança. Nele há abstração e 
concretude, pois é encontrado assim na vida social como na 
norma jurídica. Eis alguns exemplos de tipo: empresa, 
empresário, trabalhador, indústria, poluidor. O que caracteriza o 
tipo “empresa” é que nele se contêm todas as possibilidades de 
descrição de suas características, independentemente de tempo, 
lugar ou espécie de empresa. O tipo representa a média ou a 
normalidade de uma determinada situação concreta, com as suas 
conexões de sentido. (...) 
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O que é “TIPO”? 
“Segue-se, daí, que a noção de tipo admite as dessemelhanças e 
as especificidades, desde que não se transformem em 
desigualdade ou anormalidade. Mas o tipo, embora obtido por 
indução a partir da realidade social, exibe também aspectos 
valorativos. O tipo, pela sua própria complexidade, é aberto, 
não sendo suscetível de definição, mas apenas de descrição. 
A utilização do tipo contribui para a simplificação do direito 
tributário. A noção de tipo é largamente empregada também nas 
ciências sociais: Marx Weber utilizou o conceito de tipos ideais; 
Jung fez circular a ideia dos tipos psicológicos.” Ricardo Lobo 
Torres 
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Tipicidade Cerrada 

Alberto Xavier 

 

Entende o autor que a tipicidade é o próprio princípio da 
legalidade, “é a expressão mesma deste princípio quando se 
manifesta na forma de uma reserva absoluta de lei, ou seja, 
sempre que se encontre construído por estritas considerações de 
segurança jurídica.” 
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Tipicidade Cerrada 

Alberto Xavier 

 

Desta feita, entende que a tipicidade do direito tributário é uma 
tipicidade fechada e que a lei deve “conter em si todos os 
elementos para valoração dos fatos e produção dos efeitos, sem 
carecer de qualquer recurso a elementos a ela estranhos e sem 
tolerar qualquer valoração que se substitua ou acresça à contida 
no tipo legal.”  
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Tipicidade Cerrada 

 

Misabel de Abreu Machado Derzi  
 
Denunciou o equívoco de Alberto Xavier ao analisar a obra de 
Karl Larenz, chegando à conclusão de que o autor alemão, a 
partir da terceira edição de sua obra, abandonou a tese do tipo 
fechado, defendendo que a estrutura tipológica é sempre aberta. 
Contudo, termina a autora por defender a não utilização do tipo 
aberto no direito tributário, mas o uso do conceito fechado. 
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Tipicidade Cerrada            Princípio da Determinação 

 

O princípio da determinação relaciona-se com a clareza legal 
dos elementos essenciais dos tributos.  
 
“O sujeito passivo, o núcleo da hipótese de incidência, a base de 
cálculo e a alíquota devem conter as informações necessárias 
para a exigência do tributo pelo fisco e para conhecimento da 
extensão da obrigação pelo contribuinte” – Ricardo Lobo Torres 
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Tipicidade Cerrada            Princípio da Determinação 

 

O princípio da determinação relaciona-se com a clareza legal 
dos elementos essenciais dos tributos.  
 
“A determinação é um ideal não completamente atingível, 
nomeadamente porque como referimos no ponto seguinte, a 
linguagem jurídica é constituída por conceitos vagos e 
indeterminados (mais ou menos vagos e indeterminados).” – Ana 
Paula Dourado 
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Tipicidade Cerrada x Aberta 

As Leis 7.787/89, art. 3º, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, 

satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a 

obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para o regulamento 

a complementação dos conceitos de ‘atividade preponderante’ e 

‘grau de risco leve, médio e grave’, não implica ofensa ao princípio 

da legalidade genérica, CF, art. 5º, II, e da legalidade tributária, CF, 

art. 150, I." (RE 343.446, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 04/04/03) 
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