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•CF - Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir
contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do
serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e
III.

Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se
refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica.
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• À União compete a instituição de: i) contribuições
sociais; ii) contribuição de intervenção do domínio
econômico; e iii) contribuições de interesse das
categorias profissionais ou econômicas.
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• Parte da doutrina costuma definir as contribuições especiais
como tributos finalísticos, caracterizados por sua finalidade, não
pelos respectivos fatos geradores (como é a regra). Por este
ponto de vista, podemos distinguir impostos de contribuições
destinadas à seguridade social, que muitas vezes possuem o fato
gerador idêntico. É o caso do IR e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, que têm o mesmo fato gerador, mas cuja cobrança
não configura bitributação ou bis in idem indevido.
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• Embora o caput do art. 149 fale em competência exclusiva da
União, cabe salientar que seu § 1º prevê a instituição de
contribuição pelos Estados, pelo DF e pelos Municípios, cobrada
de seus servidores para custeio, em benefício destes, de regime
previdenciário, com alíquota não inferior à da contribuição dos
servidores titulares de cargos efetivos da União.
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3.2.5.1. Contribuições Sociais

• CF – ART. 145. Art. 195. A seguridade social será financiada por
toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais:
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I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na
forma da lei, incidentes sobre:

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço,
mesmo sem vínculo empregatício;

b) a receita ou o faturamento;

c) o lucro;
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II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência
social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e
pensão concedidas pelo regime geral de previdência
social de que trata o art. 201;

III - sobre a receita de concursos de prognósticos.

 IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de
quem a lei a ele equiparar.
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(...)

§ 4º - A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a
manutenção ou expansão da seguridade social, obedecido o
disposto no art. 154, I.

(...)

§ 6º - As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser
exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei
que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o
disposto no art. 150, III, "b".
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(...)

§ 9º As contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste
artigo poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em
razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão-de-
obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado
de trabalho.
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(...)

§ 11. É vedada a concessão de remissão ou anistia das contribuições
sociais de que tratam os incisos I, a, e II deste artigo, para débitos
em montante superior ao fixado em lei complementar.

§ 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as
contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput,
serão não-cumulativas.
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(...)

§ 13. Aplica-se o disposto no § 12 inclusive na hipótese de
substituição gradual, total ou parcial, da contribuição incidente
na forma do inciso I, a, pela incidente sobre a receita ou o
faturamento.
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ATIVIDADE

1) QUAL O CONCEITO DE TRIBUTO CONFORME O CTN (CÓDIGO 
TRIBUTÁRIO NACIONAL)?

2) EXPLIQUE CADA ITEM DO CONCEITO DE TRIBUTOS. EX: 
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA OBRIGATÓRIA, NÃO É SANÇÃO DE 
ATO ILÍCITO.

3) QUAIS AS ESPÉCIEIS DE TRIBUTO?

4) O QUE É UM IMPOSTO?

5) O QUE É UMA TAXA?
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6) O QUE É CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA?

7) O QUE É EMPRESTIMO COMPULSÓRIO ?

8) O QUE É PODER DE POLÍCIA?

9) QUAIS AS CARACTERÍSTICAS DE UM SERVIÇO PÚBLICO PARA 
SE COBRAR A TAXA?
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