
PROFESSOR: EDER FABENI

CONTEÚDO: DEFINIÇÃO E 
ESPÉCIES TRIBUTÁRIAS

DATA: 25.09.2018



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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• As contribuições sociais servem para financiar a seguridade
social, ao lado dos recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art.
145, CF). A seguridade social engloba a (i) previdência social, a
(ii) assistência social (programas de inclusão social, renda
mínima etc.) e a saúde (hospitais, postos de saúde, vacinação
etc.)
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• As contribuições sociais são devidas pelos empregadores, pelos
trabalhadores e demais segurados da previdência social. Incidem
também sobre as loterias (concursos de prognósticos) e,
atualmente, sobre as importações de bens ou serviços.
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• As contribuições sociais devidas pelos empregadores, pela
empresa e entidade a ela equiparada incidem: i) sobre a folha de
salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem
vinculo empregatícios; ii) sobre a receita ou faturamento; e iii)
sobre o lucro. Como exemplos, no primeiro caso temos a chamada
contribuição patronal ao Instituto Nacional de Seguridade Social –
INSS; no segundo, temos a Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social – COFINS; e no terceiro, a Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL.
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ATIVIDADE

1) QUAIS AS ESPÉCIES DE TRIBUTO?

2) O QUE É EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO?

3) QUAIS AS SITUAÇÕES EXTRATORDIÁRIAS QUE CARACTERIZAM 
O EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO?

4) O QUE SÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS?

5) QUAL A DIFERENÇA ENTRE IMPOSTO E TAXA?
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