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ATIVIDADE

1) O QUE É TRIBUTO?

2) QUAIS AS PRINCIPAIS ESPÉCIES DO TRIBUTO?

3) O QUE É OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA?

4) O QUE É FATO GERADOR?

5) O QUE SIGNIFICA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA COMPULSÓRIA?

6) QUANDO NASCE A OBRIGAÇÃO TRIBITÁRIA?

7) QUEM SÃO O SUJEITO ATIVO E O SUJEITO PASSIVO?
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• Quanto à graduação do imposto segundo a capacidade
econômica do contribuinte, é importante salientar que não se
trata de simples proporcionalidade, que sempre ocorre quando o
montante do tributo é calculado pela aplicação de um percentual
fixo (alíquota fixa) sobre uma base de cálculo variável.

• A graduação prevista no supracitado artigo significa alíquotas
progressivas, maiores conforme maior for a base de cálculo do
imposto. Um exemplo de progressividade é a do imposto de
renda.
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• O judiciário tem entendido que os chamados impostos reais
(sobre a propriedade) não possibilitam, em regra, a
progressividade. Assim, não cabe graduação de alíquotas no caso
do ITBI e do IPVA, exceto o IPTU e o ITR que constam com
expressão previsão constitucional de progressividade (arts. 153,
§ 4º, I e 156, § 1º, I da CF).
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• Embora a destinação do produto da arrecadação de
determinado tributo seja irrelevante para definirmos sua
natureza (art. 4, CTN), importante destacarmos, no caso
dos impostos a vinculação é vedada constitucionalmente.

• Assim, é considerada inconstitucional uma lei que vincule
parte da receita do ICMS a investimentos em habitação,
por exemplo.
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3.2.2. Taxas

• CF – Art. 145, II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou
pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

• Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito
Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições,
têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a
utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível,
prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.
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