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CONCEITO DE TRIBUTO 

Não há um conceito de tributo expresso na 
Constituição Federal, porém, o art. 146 da CF/88 
estabelece que é por meio de LEI 
COMPLEMENTAR que se fixa as normas gerais de 
direito tributário, dentre essas normas está a 
definição de tributo.  

 
O conceito expresso de Tributo no nosso 
ordenamento jurídico está no artigo 3º do Código 
Tributário Nacional – CTN, diploma legal que foi 
recepcionado pela CF/88 como LEI 
COMPLEMENTAR. 

 
 



 

Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária 

compulsória, em moeda ou cujo valor nela se 

possa exprimir, que não constitua sanção de ato 

ilícito, instituída em lei e cobrada mediante  

atividade  administrativa plenamente vinculada. 
 



 
 

PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA 
  
 

Consiste na obrigação de prestar dinheiro (moeda) ao 
Estado, proibido portanto, pagamento de tributo através de 
prestação de serviços (tributo  in labore) e fornecimento de 
bens (tributo in natura). 
 
Ninguém poderá entregar ao fisco, como forma de 
pagamento, algo que não seja dinheiro, salvo o caso do 
art.156, XI do CTN, que trata sobre a dação de bem 
imóvel, quando houver expressa previsão em lei.  
 
Observa-se que mesmo nesse caso, por se tratar de uma 
exceção, há necessariamente a previsão em lei para 
autorizar o pagamento do tributo com a entrega de bem 
imóvel. 

 



 
COMPULSÓRIA 

 
O dever de pagar tributo nasce diretamente da lei, 
sem que se interponha qualquer ato de vontade 
daquele que assume a obrigação.  
 
A vontade do contribuinte é irrelevante e por isso 
até mesmo os incapazes podem ser sujeitos 
passivos das obrigações tributárias.  
 
Assim, o tributo é uma prestação compulsória, ou 
seja, obrigatória. 



 
PRESTAÇÃO DIVERSA DE SANÇÃO 

 Ninguém paga o tributo por ter desrespeitado uma 
lei, tributo não é castigo. Ao contrário paga-se o 
tributo por incorrer em uma situação prevista em lei 
como hipótese de incidência tributária, ou seja, o 
legislador elegeu uma situação que uma vez 
praticada pelo sujeito, no mundo concreto, estará 
sujeita à incidência da norma tributária e por essa 
razão irá nascer a obrigação de pagar um tributo. 
 
O tributo não é multa, não tem caráter punitivo (arts. 
113, §1º, §2º e § 3º do CTN). 
 



 
O STF tem o entendimento 
majoritário de que praticado o 
fato gerador previsto em lei, deve 
ser pago o imposto, 
independentemente da atividade 
ser lícita ou ilícita, conforme 
podemos observar da ementa do HC 
77.530/RS da relatoria do Ministro 
Sepúlveda Pertence 



 
PRESTAÇÃO INSTITUÍDA POR LEI 

 Embora o tributo seja instituído por lei seja 
complementar ( EXCEÇÃO)  ou ordinária ( REGRA), 
a EC nº 32/2001 derrogou o art.3º do CTN, pois 
previu a possibilidade de instituição e majoração de 
imposto por MEDIDA PROVISÓRIA, ressalvados 
os tributos instituídos por lei complementar (art. 62, 
§1º, III da CF/88).  
 
IMPORTANTE: O STF compreende que a medida 
provisória, desde que observados os requisitos 
previstos no art. 62 da CF, poderá instituir e majorar 
qualquer espécie tributária, ainda que a Constituição 
se refira apenas aos impostos. 

 



ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 
PLENAMENTE VINCULADA 

A atividade vinculada é aquela em que não cabe ao 
intérprete da lei, qualquer margem de 
discricionariedade, não cabe análise de conveniência e 
oportunidade, devendo praticar o ato, conforme a 
determinação legal. 
 
Ocorrendo o fato gerador, o tributo deve ser cobrado 
em estrita conformidade com a lei (não há, tampouco, 
arbitrariedade).  
 
O lançamento é atividade vinculada, sob pena de 
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN) 
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