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As Contribuições no Sistema 
Tributário Brasileiro 
SCHUBERT DE FARIAS MACHADO 

Advogado. Diretor do Instituto Cearense de Estudos Tributários - ICET. 

Introdução 
Somente depois de iniciar a analise do tema que 

foi escolhido como objeto dos estudos promovidos 
pelo TCET e pela Dialética, pudemos aquilatar toda a 
sua importância. De início pensamos que fosse um 
tema relevante, como são todos os escolhidos pelo 

• -. Prof. Hugo Machado, mas não havíamos ainda alcan- 
- çado a sua real gravidade. 

Realmente, o tema das Contribuicões no Sistema 
."rlzu/'ert de Farias Tributário Brasileiro está a reclamar estudo e reflexão. 

Machado 
Passaremos a fazer algumas considerações pre- 

liminares, antes de adentrarmos nas respostas das questões formuladas. 

Considerações Preliniinares 
Nestas considerações preliminares ficará exposto o nosso perfil 

valorativo sobre o tema das contribuições sociais, que orientará 6 sentido das 
respostas a seguir apresentadas. 

O tributo é inerente ao poder político.' Assim, e em razão dos abusos 
que a história registra, o Estado de Direito erigiu uma teia de limites ao poder 
de tributar, como forma de defesa do cidadão contra as violências fiscais. A 
base dessa teia de limites é o princípio da legalidade tributária, com todas 
as suas decorrências diretas e indiretas. Os governantes, por sua vez, mau-
têm essa teia sob constante pressão, na tentativa de encontrar caminhos para 
incrementar sua receita, que nunca é o bastante para cobrir os gastos. 

Temos observado, contudo, que ao tratar das contribuições sociais parte 
da doutrina tem buscado evitar o conflito de interesses que sempre se faz 
presente na relação entre o Fisco e o contribuinte. Para tanto, a solidarieda-
de é colocada como a razão do dever de pagamento dessas contribuições.' 
Não haveria mais espaço para aquela antiga demanda entre Fisco e contri-
buinte no moderno Estado Social. Sendo assim, os limites tradicionalmen-
te colocados pelo ordenamento à exigência dos tributos deveriam ceder dian-
te da finalidade social da contribuição, passando a ter relevo apenas o prin-
cípio da solidariedade. Presente uma relevante necessidade de um determi- 
1  Aliomar Baleeiro, Limitações Constitucionais ao Poder de tributar, 3' ed., Rio de 

Janeiro: Forense, 1974, p. 1. 
2 Marco Aurelio Greco, Contribuições (uma Figura "sui Generis"), São Paulo: Dia-

lética, 2000. 

SCHUBERT DE 1 

nado grupo de pessoas, estaria abert 
pagamento de uma contribuição so 
necessidade, sem se submeter às dific 
a criação dos impostos. Até porque c 
tributar teriam chegado à exaustão, 1 

mais se utilizando da mesma norma 
ter a autorização que precisa para tr] 
e específico decorrente da necessái 
contribuições sociais superaria em e: 
jurídicos formais. 

O argumento é convincente. T 
limites jurídicos formais ao poder do] 
históricas da civilização, obtidas de1 
durecimento social. Conforme regist 
cesa e a Americana, em grande part 
do povo pela opressão fiscal, conduzi 
são basilares do Direito Constitucioi 

Por outro lado, o Estado é es. 
Becker, "sempre há de ocorrer, mais 
o agregado humano deverá, sob penE 
finalismo que o unifica e dos meios p 
objetivo social. E o momento em qui 
aura em sociedade estado de conscil 
te momento de estado de consciên 
Estado como ente de direito com pi 
indivíduos que compõem a sociedad 

Assim, entendemos que todo ti 
de social. Por isso, a finalidade ou d 
sos arrecadados com determinada cc 
rã a natureza de tributo e muito mel 
Geraldo Ataliba não conferia maior ii 
art. 217 do CTN, segundo o qual as 
possibilidade de outras contribuiçõe 
irreverência que lhe era peculiar, At: 
definissem alguma coisa em matéria 

Marco Aurelio Greco disse mi 
sentido, ou seja, procura estabelecer 
de instituir contribuições atribuindo a 

Victor Uckmar, Princípios Comuns de 
dução e notas de Marco Aurelio Greco, 
Alfredo Augusto Becker, Teoria Geral 
Rubens Gomes de Sousa, Geraldo Atali 
ao Código Tributário Nacional (parte 
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qüência, todo o modelo de controle tributário a elas se aplicaria.' Marco 
Aurelio desenvolve, todavia, teoria a partir da qual as contribuições estão 
sujeitas a um regime jurídico próprio e, por isso, sofrem limitações próprias 
desse regime que são distintas daquelas impostas aos tributos. 

Podemos então, modestamente, apresentar nossa opinião no sentido 
de que as diferenciações atribuídas às contribuições sociais pelo ordenamen-
to jurídico brasileiro não lhes retira a natureza tributária, mas lhes dá uma 
identidade própria como espécie de tributo, e, como conseqüência, os no-
vos limites relativos à finalidade somam-se aos antigos e tradicionais limi-
tes ao poder de tributar. Na verdade, nada impede que haja uma integração 
desses limites, de maneira a incrementar as condições necessárias para que 
o Estado possa validamente exercer o poder de tributar a sociedade através 
dessa modalidade de exação. Até porque, antes de muito valorizar a finali-
dade das contribuições sociais é importante lembrar o risco de se adentrar 
na ética dos fins absolutos, segundo a qual "os fins justificam os meios". 

A Constituição Federal de 1988 trata do Sistema Tributário Nacional 
nos seus artigos 145 a 162, que compõem o Capítulo 1, do Título VI, deno-
minado "Da Tributação e do Orçamento". 

As normas constitucionais que cuidam das contribuições, todavia, não 
se esgotam nos dispositivos acima referidos. Ao contrário, em seu maior nú-
mero estão contidas em dispositivos constitucionais que se situam fora do 
referido capítulo, restando ao art. 149 uma função de norma geral. 

Assim, entendemos que a análise do tema proposto deve partir da 
Constituição Federal, que identifica os meios pelos quais o Poder Público 
está autorizado a buscar recursos junto à sociedade, assim como estabelece 
os limites para o exercício do poder de tributar. 

Partindo dessas considerações preliminares, passaremos a responder 
as questões que nos foram formuladas pelo Prof. Hugo Machado. 

1. As contribuições cuja instituição é autorizada pelos artigos 149 e 195 
da vigente Constituição Federal são tributos? 

Entendemos que toda prestação pecuniária exigida compulsoriamen-
te pelo poder público, que não constitua sanção de ato ilícito, é tributo. Este 
é o modelo demarcado pelo Código Tributário Nacional,' que agrega ainda 
a explicitação da necessária reserva de lei e a conseqüência da plena vincu-
lação da atividade administrativa de cobrança. Embora traçado a partir da 
Emenda Constitucional n° 18, de 1° de dezembro de 1965, o modelo conti-
nua válido e atual, sendo perfeitamente compatível com os ditames da Cons-
tituição Federal de 1988 e por isto foi por ela não só recepcionado como 
incorporado ao seu texto todas as vezes que usou a palavra tributo. 

6 Marco Aurelio Greco, Contribuições (urna Figura "sui Generis"), São Paulo: Dia-
lética, 2000, p. 62. 
"Art. 30  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." 

SCHUBERT DE FARU 

Não temos dúvida, portanto, em a 
tas nos arts. 149 e 195 da Constituição, 
traçada pelo art. 3° do CTN, são tributo 
ção da jurisprudência do Supremo Tribu 

Aqui registramos, todavia, o resp 
doutrinária que assim não entende, enca 
que destaca uma natureza "sui Generis" 
conceito básico de solidariedade. Nas c 
boçamos acimajá demonstramos nossa d 
natureza não tributária das contribuiçõe 
todos os tributos têm um fim social, até] 
tado. Além disso, o poder de império nc 
tributos em geral, também é fundamento 
sição das contribuições. 

Ao dizer que as contribuições socia 
ferindo ao Estado a liberdade de as insti 
Sistema Tributário Nacional, o que implic 
das contribuições para tudo financiar, pe 
deveria ser de natureza social. A pergun 
para voltar a esse ponto. 

2. É relevante definir-se a contribuição e 
Os limites impostos ao Estado para 

ao longo dos tempos em razão da experiê 
Victor Uckmar tem precioso estudo sob] 
tias constitucionais conferidas ao ind ivídi 
destacamos a parte final da sua introduç 

"As liberdades - a História nos en 
disposições fiscais. Numa das pr 
titucional Tributário - a decisão 
ferida em 1819, no caso McCullo 
a advertência de que the power tc 
Tal advertência, até hoje bastan 
vezes esquecida por aqueles que 

No Brasil, essa advertência tem sid 
evitada, diante do apelo governamental,i 
menos atual, de que o País necessita de rec 
abrir mão. Por essa razão, os limites ao p 

RE 138.284-CE, DJU de 28.8.92, p. 13.45 
p. 26.031; e RE 178.144-AL, DJU de 28.9.2( 
Marco Aurelio Greco, Contribuições (urna F 
lética, 2000, p. 83. '° Victor Uckmar, Princípios Comuns de Direitd 
dução e notas de Marco Aurelio Greco, São1 
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mais por todos ressaltados e valorizados, em especial por aqueles que fazem A contribuição de melhoria previ 
a doutrina. especiais peculiaridades, presa que está 

o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a consistente na execução de obra pública 
"Lei Fundamental delineia, em prescrições revestidas do mais ele- lorização imobiliária no patrimônio do c 
vado grau de positividade jurídica, um verdadeiro estatuto do con- pero poder público, certamente em razão c 
tribuinte que, na lição da doutrina, impõe, em tema tributário, limites as obras públicas por ele custeadas, a coi 
insuperáveis aos poderes do Estado. O poder de tributar deferido funde com as demais contribuições que, 
às pessoas estatais investidas de capacidade política não deve, pois, mais utilizadas pelo Governo Federal pa 

ser exercido com desrespeito aos direitos públicos subjetivos dos sim, a contribuição de melhoria é espécie 

contribuintes ou com ofensa às limitações constitucionais que res- funde com as demais contribuições. 

tringem o desempenho, pelas entidades tributantes, de sua compe- O art. 149 da CF, prevê a possibili 
contribuições sociais, que se subdividem tência impositiva." 1  

É precisamente esse estatuto do contribuinte que impõe limites insu- de intervenção no domínio econômico; 2 

peráveis ao poder de tributar, que devemos aplicar a toda e qualquer exação 
categorias profissionais ou econômicas; 
art. 195 da CF. 

imposta pelo Estado à sociedade, tenha ela qualquer nome ou finalidade. O art. 195, por sua vez, trata das ci 
Por isso, entendemos que é muito importante definir-se a contribuição guridade Social. O referido dispositivo tr 

como espécie de tributo, deixando induvidosa a sua submissão ao referido para a instituição das contribuições de seg 
estatuto do contribuinte. Até porque, se assim não for, o Estado passará a e a base sobre a qual devem incidir, assi 
se utilizar cada vez mais das contribuições, com o único propósito de fugir mas particularidades relativas a tais cont 
aos limites ao seu poder de tributar. Por fim, cabe aqui invocar a lição de ciado para a anterioridade da lei que as ii 
Aliomar Baleeiro, que abordando o tema das contribuições parafiscais ad- No § 5°, dó art. 212, da CF, está pr 
vertiu "se é possível, a pretexto de delegação do poder tributário e aplica- lário-educação, identificando a empresa 
ção especial da receita, estabelecer-se uma finança excepcional paralelamen- O art. 239 da Carta trata da contribi 
te ao Fisco, sem que suas respectivas arrecadações sejam votadas pelos re- ção Social, criado pela Lei Complement 
presentantes do povo, nem suas aplicações sofram a fiscalização dos órgãos e para o Programa de Formação do Patrir 
de controle de contas, então as instituições democráticas receberam, em pela Lei Complementar n° 8, de 3 de de 
pleno coração, um golpe bastante perigoso". 12 constitucional confere uma destinação esr 

passa, a partir da promulgação da CF/88 
3. Quais espécies de contribuição podem ser identificadas em nosso dispuser, o programa do seguro-desempr 
sistema constitucional tributário? O que as diferencia umas das outras? deste artigo. O § 40, do mesmo art. 239 

A Constituição Federal em diversos pontos se refere às contribuições, contribuição adicional da empresa cujo i 

que se diferenciam essencialmente em razão da sua finalidade, trabalho superar o índice médio da r 
A contribuição corporativa prevista no inciso IV, do art. 8°, da CF, não estabelecida por lei. Entendemos que aq 

tem natureza tributária. E contribuição de natureza contratual que somente estabelecer um adicional à contribuição 
pode ser exigida da pessoa sindicalizada. Assim já decidiu o STF.'3 a contribuição para o PIS voltou a ser trata 

vés da Emenda Constitucional de Revisãc " 	Ac. un. da 1'T do STF - RE 143.882-7-RJ - Rei. Min. Celso de Mello - DJU-I 18.6.93 acrescentou dispositivos ao Ato das Disp 
p. 12.115. 

12 	Aliomar Baleeiro, Uma Introdução à Ciência das Finanças, 15 ed., atualizada por rias. Referida emenda confirma a nature: 
Dejalma de Campos, Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 292. PIS, como contribuição para a Seguridade 

13 	"Constitucional. Sindicato. Contribuição instituída pela assembléia geral: caráter não o mesmo tratamento para ela e para a coni 
tributário. Não compulsoriedade. Empregados não sindicalizados: impossibilidade do do das pessoas jurídicas, no que diz respeiti 
desconto. CF, art. 8°, IV. 1 - A contribuição confederativa, instituída pela assembléia prazo de noventa dias, estabelecido no § geral - CF, art. 8°, IV - distingue-se da contribuição sindical, instituída por lei, com 

O art. 240 da CF tratou de recepcic caráter tributário - CF, art. 149 - assim compulsória apenas para os filiados do sindi-
cato. II - RE não conhecido." (Ac. da 2 a T do STF - mv - rei. Carlos Velioso - RE sistema "5", ou seja, as contribuições inc 
190.128-SP - RTJ 165, p. 339) destinadas para o Sesi, Senai, Sesc. Senai 
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O art. 74 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias prevê 
que a União poderá instituir contribuição provisória sobre movimentação ou 
transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira. E a 
conhecida CPME O produto da sua arrecadação, por expressa determina-
ção constitucional, deve ser destinado integralmente ao Fundo Nacional de 
Saúde, para financiamento das ações e serviços de saúde. 

Como se vê, a distinção entre as contribuições se dá essencialmente 
pela sua finalidade, seja através da destinação do produto da sua arrecada-
ção ou pelo seu caráter instrumental de intervenção, tudo conforme indica-
do na Constituição. Realmente, a Constituição trata das contribuições des-
tinadas ao custeio da Seguridade Social; da contribuição destinada a finan-
ciar o ensino fundamental; da contribuição destinada a financiar programa 
de seguro-desemprego; das contribuições instrumentais da atuação da União 
Federal para intervenção no domínio econômico e no interesse das catego-
rias profissionais ou econômicas; e da contribuição destinada a compor o 
Fundo Nacional de Saúde. 

4. A Constituição Federal admite a instituição de contribuições sociais 
gerais, ou seja, outras além das expressamente previstas nos seus arts. 
149, 195, 212, § 50, 239 e 240? 

Além daquelas contribuições expressamente previstas no texto da pró-
pria Constituição (arts. 195, 1, II e III; 212, § 50; 239; 240 e 74 do ADCT), 
o art. 149 admite que a União Federal institua contribuições sociais de três 
tipos: 1 - as contribuições de intervenção no domínio econômico; 2 - as 
contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas; e 3 - 
as contribuições para a seguridade social previstas no § 4° do art. 195, todas 
mediante lei complementar, em razão mesmo da expressa referência que o 
art. 149 faz ao art. 146, III da CF. 

Disse com inteira propriedade o Ministro Carlos Velloso: 
"As contribuições parafiscais têm caráter tributário. Sustento que 
constituem essas contribuições uma espécie própria de tributo ao 
lado dos impostos e das taxas, na linha, aliás, da lição de Rubens 
Gomes de Sousa ("Natureza Tributária da Contribuição para o 
FGTS", RDA 112/27, RDP 171305).... A norma-matriz das contri-
buições parafiscais está contida no art. 149 e seu parágrafo único 
da Constituição: ... O citado artigo 149 institui três tipos de contri-
buições: a) contribuições sociais, b) de intervenção, c) corporativas. 
As primeiras, as contribuições sociais, desdobram-se, por sua vez, 
em a.1) contribuições de seguridade social, a.2) outras de seguri-
dade social e a.3) contribuições sociais gerais. ... As contribuições 
sociais, falamos, desdobram-se em a. 1 contribuições de segunda-
de social: estão disciplinadas no art. 195, 1, II e III, da Constitui-
ção. São as contribuições previ denciárias, as contribuições do 
Finsocial, as da Lei 7.689, o PIS e o Pasep (CF, art. 239). ... O PIS 
e o Pasep passam, por força do disposto no art. 239 da Constitui- 

SCHUBERT DE FARIAS 

ção, a ter destinação previdenciáF 
as contribuições de seguridade si 

Realmente, na Constituição Federal 
tribuição social geral. As contribuições id 
na jrópnia Constituição. Algumas precist 
é o caso daquelas destinadas ao custeio c 
Outras que necessitam de prévia lei con 
exatidão o seu âmbito de incidência, coi 
intervenção no domínio econômico. 

Parte da doutrina, entretanto, tem ac 
tribuições sociais gerais, para tanto, intel 
da CF como admitindo uma contribuição 
a Seguridade Social prevista no § 40, do 
poderiam ser instituídas para quaisquer f 
dos objetivos da ordem social.' 5  

Não comungamos com esse entendi 
Social", contém oito capítulos, com 38 ai 
sas matérias, que vão desde a Seguridade 
desporto, ciência e tecnologia, comunica 
lia, e os índios. Todos assuntos da mais 
exatamente porque relevantes para a soci 
de ser do Estado. E papel do Estado, com 
tos, custear sua atividade para alcançar o 

Caso se admita a possibilidade de e 
para atender aos custos da atividade estai 
feridas, restará desnecessária a cobrança 
a União Federal passará a concentrar seu 
buições, pois não terá que dividir o produi 
terá que enfrentar algumas limitações diri 
tos, como é o caso das imunidades previs 
nifestação doutrinária sustentando que n 
ciais alguns princípios fundamentais con 
como é o caso da capacidade contributi 
tais facilidades a União Federal, com tod 
e passaria a cobrar somente contribuições 
Sistema Tributário Nacional. 

Não podemos deixar de registrar, 
proferida naADIn 2556-DF, na qual o P14 
14  Voto do ministro Carlos Veiloso nojulgament 
15  Misabel Abreu Machado Derzi em nota de 

Limitações Constitucionais ao Poder de tribi 
- citada por Leandro Paulsen no Direito Tril 
rio e Lei de Execução Fiscal à luz da Dour, 
Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 149. 

6  Marco Aurelio Greco, Contribuições (uma 1 
lética, 2000, pp. 195 e 223. 
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rou válida a contribuição social devida pelos empregadores em caso de des- 7. Tendo-se em vista que a Constituição, 

pedida de empregado sem justa causa, incidente sobre o montante dos de- relação aos impostos, às taxas e à contrid 

pósitos do FGTS, instituída pela Lei Complementar 110. Para tanto, enten- estabelece o âmbito de incidência das co 
deu o STF que aquela exação tem as características de "contribuição social 149, poderia o legislador, ao instituí-Ias, 

geral", distinta das contribuições para a Seguridade Social e encontra seu hipótese de incidência da contribuição in 
fundamento de validade no art. 149 da CF. 17  inclusive um daqueles já incluídos no âm 

o art. 149 da Constituição não tece 
5. O que diferencia as contribuições dos impostos, taxas e contribuições to de incidência das contribuições. O leg 
de melhoria? Pode esta última, em razão de sua denominação, ser berdade para instituí-Ias. 
considerada uma espécie de contribuição? Já vimos que as contribuições socii 

A tradicional distinção entre as espécies tributárias, partindo da aná- também, que o ponto de identificação dess 
lise da respectiva hipótese de incidência, tem se mostrado insuficiente para finalidade ou da destinação constituciona 
se identificar as contribuições sociais. Conforme indica o debate entre por si só, de certa forma delimita o âmbit 
Rubens Gomes de Sousa, Geraldo Ataliba e Paulo de Barros Carvalho, tra- sociais, que deve se restringir aos fatos n 
vado ainda em 1972, as chamadas contribuições parafiscais, inclusive aquela soas que se beneficia ou sofre a intervenç 
cobrada com base na folha de pagamentos e destinada ao custeio da previ- Cabe ao legislador complementar, g 
dência social, eram tributos mas não apresentavam uma característica que de prevista na Constituição, delimitar cor 
lhes conferisse natureza própria e ora se identificam como impostos ora dência das contribuições sociais. 
como taxas.' 8  E exatamente por isso que o art. 149 

Com o advento da Constituição de 1988, em muitos casos as contri- CF. Sem lei complementar que previamer 
buições passaram a ter o mesmo âmbito de incidência dos impostos. 0 radores, bases de cálculo e contribuintes d 
art. 195 da CF, por exemplo, prevê a possibilidade de instituição de contri- venção no domínio econômico e de intere 
buições incidentes sobre o lucro e o faturamento típicas e tradicionais hi- econômicas, não pode a lei ordinária insti 
póteses de incidências de impostos (IR e ICMS). Ao mesmo tempo, a Cons- 
tituição estabeleceu um fim específico para cada uma das contribuições que 8. Qual o significado da referência feita j 
autorizou criar. 146, III, da mesma Carta? A referência a 

Assim, as contribuições sociais passaram a ser identificadas como in- 195 da CF? Em caso negativo pode a lei 
tegrando uma espécie tributária distinta da dos demais tributos a partir da decadência e de prescrição diferentes doi 
sua finalidade. Todavia, as contribuições sociais continuam a dever obediên- Já colocamos nossa opinião de que a 
cia aos ditames constitucionais que estabelecem limites ao poder de tribu- isso, estão sujeitas ao mesmo regime juríd 
tar. Caso os contrarie, obviamente, restarão inválidas. excepcionado pela Constituição. 

A contribuição de melhoria, como dito acima, não se identifica pro- Assim, as normas gerais de tributaçi 
priarnente como uma contribuição social ou especial. Tem perfil distinto dos butário Nacional sem dúvida se aplicam à 
demais tributos, constituindo, a nosso sentir, uma espécie própria de tribu- diz respeito aos institutos da decadência e 
to. A referência que o art. 149 da CF fa 

dida como a explicitação de uma condiçã 
6. Admitindo-se que as contribuições constituem espécie de tributo, o que contribuições sociais, cujo âmbito de mci 
existe no regime jurídico-constitucional das mesmas que lhes confere limitado no próprio texto constitucional. 
identidade especifica? ria para afastar a limitação contida na letra 

Conforme adiantamos na resposta da pergunta anterior, o que confe- restringe a sua aplicação exclusivamente 
re a identidade específica das contribuições é a sua finalidade previamente expressa indicação contida no art. 149 rest 
indicada e delimitada na Constituição. III, do art. 146, inclusive a sua letra "a", é 
17  Conforme Informativo do STF n° 285. 
18  

Hugo de Brito Machado Segundo ii 
 pelas quais a lei complementar e indispen Rubens Gomes de Sousa, Geraldo Ataliba e Paulo de Barros Carvalho, Comentários 

ao Código Tributário Nacional (parte geral), 2 ed., São Paulo: RT, 1985, pp. 45 a buições sociais e rejeita a tese de que a re 
55. contida no art. 149 da CF, seria uma mera r 
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chado Segundo afirma que "Na verdade, transformar um limite explícito ao 
poder tributário em possibilidade ou recomendação retira inteiramente a sua 
condição de norma jurídica. Destrói a norma constitucional, que, como qual-
quer outra, possui a sanção como uma de suas características. Tanto a 
hermenêutica clássica como a moderna hermenêutica constitucional, por 
quaisquer de seus elementos exegéticos, desautorizam esse entendimento." 19  

Entendemos, portanto, que é inconstitucional a norma veiculada por 
lei ordinária que tratar de normas gerais relativas às contribuições sociais, 
uma vez que é matéria privativa de lei complementar. Por isso, é inválida a 
fixação por lei ordinária do prazo de 10 anos para a decadência do direito 
da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos (art. 45 da Lei n°8.212/91). 

De todo modo, entendemos relevante discorrer brevemente sobre as 
conseqüências jurídicas que poderiam advir da eventual validade do referi-
do art. 45 da Lei 8.21219 1. 

Realmente, na medida que tomou para si as contribuições incidentes 
sobre o lucro líquido e o faturamento das pessoas jurídicas, a União Fede-
ral assumiu o encargo de constituir como seu o crédito respectivo. 

O art. 45, da Lei n° 8.212/91, trata do prazo o exercício do direito da 
Seguridade Social constituir seus créditos, a saber: 

"Art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus cré-
ditos extingue-se após 10 (dez) anos contados: 
1 - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito 
poderia ter sido constituído; 
II- da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anula-
do, por vício formal, a constituição de crédito anteriormente efetua-
da." (Grifo da Recorrente) 

Como se nota, a lei estabelece um prazo para o exercício de um direi-
to pela Seguridade Social. Como entidade com direitos e obrigações, patri-
mônio, personalidade e plena capacidade jurídica a Seguridade Social é per -
sonalizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Realmente, 
como sujeito de direito a Seguridade Social é o INSS, entidade inteiramen-
te distinta da União Federal e com esta não se confunde. Por isso, ao tratar 
do direito da Seguridade Social como entidade com capacidade para cons-
tituir seus créditos a lei obviamente se refere apenas ao INSS. A União Fe-
deral continua com seu direito de lançar tributos regulado pelo CTN. 

Tanto é assim, que ao disciplinar as diversas contribuições para a Se-
guridade Social a Lei n° 8.212/91 trata do direito do INSS arrecadar, fisca-
lizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previs-
tas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do seu art. 11, de forma 
distinta e separada do direito da Secretaria da Receita Federal arrecadar, fis-
calizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas 
nas alíneas "d" e "e" do parágrafo único do mesmo art. 11, cabendo a am-
bos os órgãos, na esfera de sua competência, promover a respectiva cobrança 

Hugo de Brito Machado Segundo, Contribuições de Intervenção no Domínio Eco-
nômico e Figuras Afins, coordenador Marco Aurelio Greco, São Paulo: Dialética, 
2001, p. 122. 
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e aplicar as sanções previstas legalmente. E 
da referida lei, que tem a seguinte redaçãc 

"Art. 33. Ao Instituto Nacional d 
arrecadar, fiscalizar, lançar e norir 
buições sociais previstas nas alín 
co do art. 11, bem como as contrib 
tituição; e à Secretaria da Receit 
dar, fiscalizar, lançar e normatizar 
sociais previstas nas alíneas 'd' e 
cabendo a ambos os órgãos, na es 
ver a respectiva cobrança e aplicar 

Nesse sentido é a firme orientação da 
selho de Contribuintes.` 

Portanto, não há a menor dúvida que 
8.212/9 1, se válido fosse, não se aplica ao 
e do PIS, que são contribuições que apena 
- SRF tem competência para arrecadar, fis 
colhimento, promovendo a respectiva cobi 
vistas em lei. 

9. Admitir-se a instituição, pela União, de 
sobre quaisquer fatos, inclusive os que co 
de impostos estaduais e municipais, não e 
subsistência da federação? 

Entendemos que a União Federal nã 
ções sociais sobre qualquer fato. 

"As contribuições sociais, dentre elas a refer 
elenco dos impostos, têm caráter tributário, c 
tributos, têm caráter tributário, devendo segu 
face do disposto nos arts. 146, III, 'b', e 149, 
do direito de lançar as contribuições sociais de 
tar. A falta de lei complementar específica dh 
nor recepcionada pela Constituição, a Fazend 
ducidade previstas no Código Tribunal Nacioi 
a lançamento por homologação, a contagem 
gra geral, prevista no art. 173 do CTN, para ei 
do mesmo código, hipótese em que o termo 
anos é a data da ocorrência do fato gerador. E: 
Pública tenha se pronunciado, considera-se h 
mente extinto o crédito." (Recurso n° 117.844 
- Relatora: Lina Maria Vieira) 
"CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro 
buto, mas tendo natureza tributária, conformi 
ral, a ela aplicam-se as regras previstas no Cód 
relativamente à decadência. Por outro lado, tra 
prévio exame da autoridade administrativa o 
150, § 40  do CTN (Lei n° 5.172/66). 0 prazo 
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536 	 As CONTRIBUIÇÕES NO SISTEMA TRIBUTÁRIO BRASILEIRO 

Os fatos sobre os quais podem incidir as contribuições sociais são 
aqueles elencados na própria Constituição e aqueles que venham a ser defi-
nidos em lei complementar (CF, art. 146, III, "a"). 

Além disso, a lei complementar também não pode livremente escolher 
os fatos que poderão ser objeto da incidência das contribuições. Realmen-
te, embora as contribuições possam ter caráter de tributo não vinculado, isto 
não lhes retira a necessidade de uma relação com o grupo de pessoas envol-
vido com os benefícios ou os efeitos proporcionados por tais contribuições. 

10. É facultado à União instituir contribuições que incidam sobre os 
mesmos fatos que compõem o âmbito de incidência de impostos federais 
partilhados com Estados-membros e Municípios, reduzindo as alíquotas 
destes últimos? Não há, com isso, fraude à repartição de receitas 
tributárias preconizada pela Constituição? 

Quando a Constituição traçou o Sistema Tributário Nacional cuidou 
de garantir a existência dos entes federados mediante a adequada repartição 
da receita tributária. 

A escolha da partição da receita proporcionada pelo IR e o IPI não se 
deu por acaso. Eram os dois impostos que então proporcionavam a maior 
receita tributária para a União Federal. 

Ao mesmo tempo, a competência para a União Federal instituir novos 
impostos foi fortemente limitada (CF, art. 154, 1). 

Das contribuições não se deveria cogitar na repartição da receita tri-
butária, pois todas, mesmo aquelas consideradas não vinculadas, tinham e 
têm destinação constitucional específica. 

Composto esse quadro, ficou garantida a manutenção dos Estados e 
Municípios, sobretudo daqueles situados nas regiões mais pobres, onde a 
falta de produção riqueza torna inútil a competência própria para instituir 
tributos. 

A teia traçada pelo ordenamento, contudo, não resistiu por muito tem-
po à pressão exercida pelo Governo Federal na busca de pontos de passa-
gem. O rompimento se deu com a criação da CSLL, que embora buscasse 
seu fundamento de validade no art. 195, 1, da CF/88, era arrecadada e ad-
ministrada pela Fazenda Nacional, passando a integrar o caixa único do 
Tesouro Nacional. Questionada pelos contribuintes a constitucionalidade 
dessa iniciativa da União Federal, o STF entendeu válida a cobrança, pois a 
Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de 1988, que instituiu a CSLL, determina-
va a sua destinação para o financiamento da Seguridade Social. Em segui- 

cido pelo artigo 45 da Lei n° 8.212191 não prevalece em relação à CSLL, à luz do 
que dispõe o artigo 146, III, letra 'b' da Constituição Federal. Por força de tal dispo-
sitivo cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação 
tributária, especialmente sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadên-
cia tributários." (Recurso n° 127.094 - Quinta Câmara - Sessão: 6.12.2001- Relatora: 
Maria Amélia Fraga Ferreira) 
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da veio a Cofins e depois a CPMF. A peqi 
passagem e hoje, com as chamadas cont 
romper com toda a contenção de segurança 
legislador constituinte originário. 

De fato, o uso das contribuições pari 
do Tesouro Nacional, perdendo-se o contr 
cia que torna o caixa da União uma verda( 
de relevância dos recursos arrecadados 
Cofins e PIS) que hoje superam o valor ai 
feceu o interesse da União por estes doi5 
diminuição de suas receitas. A isso acresc 
ções têm a mesma hipótese de incidência 
(Cofins e PIS) e do IOF (CPMF). Assim, 
quotas e bases de cálculo das referidas cc 
tes reservado àqueles impostos. E certo qt 
cício da competência da União Federal co 
esquecer, todavia, que essa autorização le' 
ceita com as contribuições sociais em tela 
Social. Essa separação jurídico-constitucio 
te, até para que a União Federal mantives 
dos referidos impostos. 

A análise do "Resultado do Tesouro 
tério da Fazenda em julho de 2002,21  dei 
considera de forma induvidosa como recc 
tribuições para o financiamento da Segurick 
to no art. 195, 1 da CF/88 - CSLL, Cofins 
mo documento destaca o superávit alcança 
Nacional, no valor de R$ 3,0 bilhões, pari 
extraordinárias oriundas da mudança da a 
0,38% a partir de 19 de março de 2001, q 
sistência das ações judiciais e conseqüent 
PIS, conforme a MP 38/2002. Ao mesmo 
vidência Social (RGPS) e aponta no mesni 
cit de R$ 1,3 bilhão .22 

Não resta a menor dúvida, portanto, 
definitivamente suas as receitas oriundas 
do PIS. O fato de o Tesouro Nacional, apeni 
cia política, custear despesas com saúde pi 
assistência sociais, não justifica esse desvi 
verno Federal é livre para custear suas des] 
a receita oriunda dos impostos. Destaque- 

21  http:llwww.tesouro.fazenda.gov.br 
22  Resultado do Tesouro Nacional, editado pela 

lho de 2002, p. 1. 
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538 	 As CONTRIBUIÇÕES NO SISTEMA TRIBUTÁRIO BRASILEIRO 

dos resultados do Tesouro e da Previdência não consta qualquer repasse de 
valores do Tesouro para a Previdência. 

Assim, a centralização da arrecadação das contribuições para a Segu-
ridade Social no caixa único do Tesouro Nacional, fez desaparecer o seu 
fundamento de validade constitucional, pois não mais se pode controlar o 
destino dos recursos oriundos de tais contribuições. O "Resultado do Tesouro 
Nacional" apontando o Tesouro como superavitário e a Previdência Social 
como deficitária, embora o Tesouro arrecade contribuições para a Seguri-
dade Social em valor muito superior ao apontado déficit da Previdência é 
uma prova inconteste dessa afirmação. 

A quebra do quadro constitucional acima apontada se deu com auto-
rização conferida pelo Supremo Tribunal Federal, que por decisão do Ple-
nário admitiu válida a arrecadação das contribuições de seguridade e assis-
tência social pela União Federal. 23  Essa orientação da jurisprudência do STF 
é muitas vezes invocada pela doutrina para considerar encerrado o uestio-
namento acima referido e evitar o seu aprofundamento. O STF, contudo, 
adotou como fundamento essencial de decidir a afirmação segundo a qual 
"O que importa perquirir não é o fato de a União arrecadar a contribuição, 
mas se o produto da arrecadação é destinado ao financiamento da Seguri-
dade Social (CF, art. 195, I).1124  Não é isso o que está de fato ocorrendo, como 
acima ressaltamos com base em documento divulgado pelo Ministério da 
Fazenda. 

Cabe aos estudiosos que fazem a doutrina do direito tributário brasi-
leiro, que não é o caso deste humilde escriba, denunciarem a distorção aci-
ma referida para que possa o STF ter oportunidade para uma nova e dife-
rente posição sobre a questão das contribuições sociais. E preciso alertar que 
o real e efetivo atendimento à finalidade constitucional é condição de vali-
dade das contribuições sociais, que não pode ser de forma alguma tangen-
ciada, antes que as chamadas contribuições sociais gerais solapem de vez 
todo o Sistema Constitucional Tributário brasileiro. 

11. Duas ou mais contribuições, destinadas ou não à mesma finalidade, 
podem onerar os mesmos fatos geradores e bases de cálculo? 

Na resposta à pergunta número 9 manifestamos nossa opinião no sen-
tido de que a União Federal não é livre para instituir contribuições sobre 
qualquer fato. Realmente, os fatos sobre os quais podem incidir as contri-
buições sociais são aqueles elencados na própria Constituição e aqueles 
definidos em lei complementar (CF, art. 146, III, "a"). 

Acrescente-se, apenas, que existem casos em que a Constituição au-
toriza expressamente a incidência de diferentes contribuições sobre o mes- 

23  RE 138.284-CE, DJU de 28.8.92, p. 13.456. 
24  Resumo dos fundamentos adotados pelo STF no RE 146.733, conforme voto do Mi-

nistro Moreira Alves na ADC 1-1 DF, na qual foi julgada constitucional a LC-70/91, 
que instituiu a Cofins (fl. 122 do acórdão). 
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mo fato. É o caso da Cofins e do PIS , 25  que 
ros impostos da União Federal, e das cont 
tência social destinadas ao INSS 26  e aquel 
das que exercem atividade paraestatal (Sés(  
sos excepcionais, que não justificam qualq 

12. Por que o art. 195 da Constituição deli 
das contribuições de custeio da Seguridad 
das demais contribuições, instituídas com 
Carta? 

Já nos posicionamos no sentido de ac 
identificador da espécie tributária contribu 
da CF. Nessa espécie estão incluídas as con 
cial previstas no art. 195. 

O legislador constituinte de 1988 dei 
Seguridade Social, certamente para garanti 
tação dos benefícios sociais que forma por 

Isso, contudo, não retira a natureza tril 
tas no art. 195 da CF, hoje assim reconhec 
pela jurisprudência do STF. Todas as exceç 
tributos, dirigidas àquelas contribuições de 
próprio art. 195, como é exemplo o distinto: 
aumentar ou onerar tais contribuições. 

13. Existem limites à criação de "adiciona 
sobre afolha de salários? Qual o significa 
válidas as contribuições destinadas ao Inc 

A folha de salários foi indicada na let 
CF, como um dos fatos suporte de incidênc 
dade e assistência social. Entendemos, por i 
cionais" sobre tal contribuição, até porque 
te disfarçado de adicional. Essas contribuiç 
tadas por lei ordinária, conforme já decidit 
davia, não daria margem para desvios de fi 
validade constitucional dessa contribuição. 
ção cuidou de excepcionar expressamente 
destinadas às entidades privadas de serviçc 
nal vinculadas ao sistema sindical? Não 
outras contribuições sobre a folha de salári 

25  CF, art. 195, 1, "b" e art. 239. 
26  CF, art. 195, 1, "a". 
27  CF, art. 240. 
28  RE 138.284-CE DJU de 28.8.92, p. 13.456. 
29  CF,.art. 240. 
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A contribuição destinada ao Incra, instituída pela Lei n° 2.613155, não 
encontra amparo na Constituição Federal de 1988. 

Antes de 1988, a contribuição ao Incra destinava-se ao custeio do cha-
mado Serviço Social Rural, desempenhado nos mesmos moldes do Senac e 
do Senai. 

Com o advento da Carta de 1988, porém, foi criado o Senar, ao qual 
foram atribuídas as funções do Serviço Social Rural - SSR, anteriormente 
desempenhadas pelo Incra. Para custear o Senar, foi instituída uma contri-
buição específica para o Senar, que, obviamente, substituiu a antiga contri-
buição para o Incra. 

Como o Incra não mais desempenha o Serviço Social Rural, a "con-
tribuição" que lhe é destinada desnaturou-se, perdeu seu fundamento cons-
titucional e não mais possui qualquer respaldo no ordenamento jurídico. 

Por sua vez, a contribuição para o Sebrae não se enquadra nos mol-
des previstos no art. 149 da CF. Realmente, não é contribuição de interven-
ção no domínio econômico, porquanto sua finalidade, o financiamento do 
Sebrae, não realiza quaisquer das intervenções a que se referem os artigos 
170 e seguintes da Constituição. Também não é contribuição no interesse 
de categoria profissional ou econômica, pois os contribuintes não se encon-
tram no mesmo grupo econômico dos beneficiários. Grandes e médias em-
presas pagam a contribuição para beneficiar micro e pequenas empresas, não 
havendo identidade entre o grupo econômico beneficiário e o grupo econô-
mico contribuinte. Por fim, a contribuição para o Sebrae obviamente tam-
bém não é contribuição previdenciária. 

Assim, por não encontrar amparo nos artigos 149 ou 195 da Consti-
tuição, nem em qualquer outro dispositivo da Lei Maior, as contribuições 
para o Incra e para o Sebrae não passam de mera manifestação da despreo-
cupação da União Federal com os limites constitucionais aos quais está sub-
metido o seu poder de tributar. 

14. As contribuições de custeio da Seguridade Social devem, 
necessariamente, ter o produto de sua arrecadação destinado ao Instituto 
Nacional do Seguro Social? 

De acordo com a Constituição, o sistema de Seguridade Social tem ad-
ministração e orçamento próprios (art. 165, § 5°, item III, art. 194, parágra-
fo único, item VII, e art. 195, § 2°). Os recursos daquele sistema não inte-
gram o orçamento fiscal da União (art. 165, § 50, item 1). Todas as contri-
buições para a Seguridade Social previstas no art. 195 da CF constituem re-
ceita deste orçamento e devem ser arrecadadas pela entidade que o admi-
nistra, que no caso é o Instituto Nacional do Seguro Social. 

Hugo de Brito Machado há muito já abordou esse tema com proprie-
dade, a saber: 

"Segundo o art. 195, da Constituição Federal, a Seguridade Social 
será financiada por toda a sociedade, deforma direta e indireta, nos 

SCHUBERT DE FARIAS 1 

termos da lei, mediante recursos 
União, dos Estados, do Distrito] 
contribuições sociais que express: 
A sociedade financia a seguridad 
pagamento das contribuições eler 
195; e deforma indireta, através 
Estados, do Distrito Federal e di 
Assim, é possível chegar-se a um 
buição para seguridade social soi 
II, e III do art. 195, cuja destinaç 
Constituição. 
Por forças de normas da Constitui 
cial tem gestão administrativa e o: 
item III, art. 194, parágrafo únicc 
recursos, portanto, não integram 
165, § 50, item 1). A Contribuição 
tui receita neste orçamento, arreca 
a administração do sistema. 
Assim, é da essência do regimeju 
para a seguridade social a sua c 
destinação legal do produto de su 
constitucional, vale dizer, o víncul 
tituição entre a contribuição e o si 
instrumento de seu financiamento 
pelos contribuintes. O fato de a le 
da União para a seguridade socia 
nanciamento desta pela sociedac 
virtude de transformar as exações 
tribuições sociais. 
Com efeito, a sociedade financia 
direta, com o pagamento dos tribi 
te, ao efetuar o pagamento de qua 
necer recursos financeiros, a qual 
dos Estados, do Distrito Federal 
indireta precisamente porque qu 
com a seguridade social, e a desti 
ceiros, fica a depender de lei. Qu 
nhum dever jurídico para com a 

E o que basta para excluir qualquer 
ção para a seguridade e assistência soci 

30  Hugo de Brito Machado, "Contribuição Socia 
Repertório IOB 18/89, set/89, p. 291. 
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integrar o orçamento da seguridade. Caso isso ocorra a exação perde a na-
tureza de contribuição social, que é ditada pela sua destinação constitucio-
nal. 

Assim, os valores arrecadados pela União Federal a título de CSLL, 
Cofins e CPMF, na medida que integram o seu patrimônio e não o da 
autarquia previdenciária - INSS, caracterizam-se, induvidosamente, como 
impostos, tendo de contribuição simplesmente o nome, que é, como se sabe, 
irrelevante para caracterizar uma espécie tributária (CTN, art. 4°). 

Destacamos, todavia, que assim não entendeu o STF, admitindo ser 
suficiente para guardar a natureza de contribuição social a referência na lei 
à posterior destinação para custeio da Seguridade Social. 

Abordamos esse mesmo assunto na resposta à pergunta de número 10, 
pelo que deixamos de aqui tecer maiores considerações. 

15. Qual o significado do art. 17 da Lei n°8.212/91, com a redação que 
lhe deu a Lei n°9.711, de 20 de novembro de 1998, segundo o qual a 
União poderá dar a sua contribuição para a seguridade social com 
recursos da Cofins e da CSL? Como é possível contribuir para a 
Seguridade com recursos que à mesma já pertencem por determinação 
constitucional? 

Entendemos que o art. 17 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela 
Lei 9.711/98, confirma nossa opinião no sentido de que a União Federal tem 
como suas as receitas oriundas das contribuições para a seguridade social. 
Isso decorre, como antes demonstramos, da grave distorção causada pelo fato 
de se ter admitido a possibilidade da União arrecadar contribuições cuja fi-
nalidade é o financiamento a seguridade social, e que, por expressa deter -
minação constitucional, deveriam integrar o orçamento próprio da seguri-
dade. 

16. Sendo a União Federal "mera arrecadadora" da Cofins e da CSLL, 
cujos recursos são, em tese, destinados à Seguridade Social, como é 
possível que a "perda na arrecadação" provocada pela correção da 
tabela do imposto de renda seja compensada com um aumento na 
contribuição social sobre o lucro na forma prevista pela Medida 
Provisória n°22, de 8 de janeiro de 2002? Esta Medida Provisória, nada 
obstante não tenha sido convertida em lei neste ponto, não implica 
confissão da União de que tais recursos não estão sendo destinados ao 
INSS? 

A tentativa de compensação de perda de receita da União que moti-
vou a edição da MP 2212002 é, sem dúvida, mais uma clara demonstração 
de que a União Federal há muito tem como seu o produto arrecadado a títu-
lo de contribuição para a seguridade e assistência social e que despreza por 
completo a sua finalidade, na medida que o confunde com os valores arre-
cadados com o IR, estes sim desvinculados de uma finalidade específica. 

SCHUBERT DE FARIAS 

17. Qual a conseqüência de eventual desv, 
contribuições? E se o desvio for apenas p 

Conforme vimos, as contribuições so 
cam a partir da finalidade indicada pela Cc 
plementar, não pode criar uma contribuiç 
recursos sejam destinados para um fim dis 
mesma contribuição. Caso esse desvio de 
constitucional, posto que não será uma coi 

O STF, todavia, considerou que a sirr 
ção dos recursos basta para definir a finali 
cial, conforme já referimos. 

Por essa razão, tornou-se muito imp 
tinação dos recursos arrecadados a título d 
exposto na resposta à pergunta número 10, 
dos com a CSLL, a Cofins e a CPMF está 
próprio Ministério da Fazenda, que não tei 
do Tesouro Nacional uma receita que, poi 
pertence à Seguridade Social. Além disso, 
de que estaria sendo coberto pelo Tesouro 

Assim, na medida que é desviada da 
a contribuição social é inconstitucional. 

Para efeito de aferição da validade d: 
ciais não vislumbramos diferença significa 
cial. Realmente, a intensidade desse desvi 
riar para mais ou para menos em curto in 
nor, o desvio de finalidade da contribuiçãc 
cionalidade. 

18. Tendo em vista que o art. 150, inciso 1 
refere-se a impostos, teria a imunidade pr 
aplicação às contribuições? 

Para entendermos a referência do ar 
devemos lembrar que são tributos não vin 
cadação não está constitucional ou legalni 
específica. Para tributos dessa espécie jus 
constituinte, que abriga algumas pessoa 
destrutivo dos tributos. 

As contribuições sociais, como vin 
determinada pela própria Constituição, o q 
cessária a proteção da imunidade. 

O problema surge com o alargamei 
Federal às contribuições sociais. Primeiro 
sas contribuições de seguridade (CSLL e 
finalidade constitucional passam a ter natu 
a CPMF e também dela se apropriou. Esta 
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SCHUBERT DE FARIAS I\/ 

imposto, até porque em nada difere do anterior IPMF. Comisso, o escudo 'O Estado do Rio Grande do No 
da imunidade tornou-se importante para conter o ímpeto arrecadatório das visando à declaração da não mci 
chamadas "contribuições sociais". mentação das contas bancárias d 

o STF, todavia, mantém a sua orientação, presa à interpretação literal L 	 tura do Estado - ESMARN -, órg 
da expressão impostos contida no item VI, do art. 150, da CF, no sentido de na! de Justiça local. 
que a imunidade aplica-se apenas aos impostos, afastando sua aplicação às Juiz Federal da Ia  Vara da Seção 
contribuições sociais. pação da tutela requerida pelo au 

'11. A argumentação apresenta 
19. Admitindo-se resposta negativa à questão anterior, e tendo-se em do Norte, diferentemente dos 
vista as alterações introduzidas no art. 195, inciso 1, da Constituição vindo a Juízo, não está, propria 
Federal pela Emenda Constitucional n°20, como se justifica estejam as tucional a cobrança da Contril 
receitas dos Estados e Municípios ao abrigo da imunidade recíproca, mentação ou Transmissão de \) 
prevista no art. 150, inciso VI, alínea "a", que também diz respeito de Natureza Financeira - CPMF 
apenas aos impostos? Ou a não-incidência das contribuições sobre tais obséquio ao princípio da imun 
receitas seria hoje decorrente apenas de dispositivos de leis federais? cobrada, das movimentações fir 

De fato, a Emenda 20 alargou o campo de incidência das contribui- lhimento da CPMF, porquanto 
ções de seguridade, que passou do faturamento das empresas para a receita de personalidade jurídica próp 
da entidade que a lei a estas equiparar. Assim, diante de uma interpretação estrutura organizacional do Tri 
literal do art. 195, 1, "b", combinada com a interpretação igualmente literal Rio Grande do Norte. 
do art. 150, VI, "a", da CF/88, podemos dizer que a União pode instituir por 12.Por conseguinte, exigir o re 
lei ordinária a Cofins sobre a receita tributária dos Estados e Municípios. da ESMARN, é instituir e cobra 

Todavia, o STF não tem admitido a incidência das contribuições so- que é vedado pela Constituição, 
ciais sobre o patrimônio e a renda dos entes federados. Destacamos o caso emenda constitucional nesse sei 
envolvendo a Escola Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do 13. O princípio da imunidade ti 
Estado do Rio Grande do Norte, que não se submeteu à incidência da CPMF dendo a União, os Estados, oDi 
e levou a questão até o Supremo Tribunal Federal . 3 ' Devido ao relevo que apresenta-se em análise mais ac 
cerca esse assunto, passamos a transcrever o voto do Ministro Sepúlveda jurídico integrante do sistema n 
Pertence, que restou referendado pelo Plenário do STF, por decisão unâni- ma federativa de Estado, daí por 
me, a saber: mo ao constituinte derivado, el 

"Este, o despacho pela qual restabeleci a decisão de primeiro grau, suprimindo essa cláusula. 
que concedera tutela antecipada ao Estado do Rio Grande do Nor- 14.A despeito do que aqui se di 
te - f. 354: ração, especialmente, a circunstâ 

' Ementa: samente, tornar defesa, de form 
"1. Supremo Tribunal Federal: competência originária (CF, art. 102, 1, j: ação pro- CPMF das entidades federadas e 
posta por Estado-membro contra a União em que se discute imunidade ou isenção e fundações. de tributo federal incidente sobre bens ou rendas de entidade não personalizada da 
administração direta estadual. 15. Dessa forma, integrando a E 
II. Tutela antecipada: cabimento em processo de competência originária do STF, ob- reta do Estado do Rio Grande d 
servado o disposto no art. 21, IV e V, do Regimento Interno a CPMF quanto às suas movimei 
III. CPMF: verossimilhança da alegação de isenção (L. 9.311196, art. 30,  1), quando qual defiro o pedido de tutela ar 
não de imunidade recíproca, da movimentação bancária de entidade da administra- pedição de ofício ao Banco do B 
ção direta de Estado-membro (Escola Superior da Magistratura do Tribunal de Jus- localizada no Centro Administra tiça): tutela antecipada deferida. 
IV.Agravo regimental: descabimento por falta de interesse contra decisão individual Rio Grande do Norte, afim de qu 
do relator que defere ou indefere medida cautelar ou tutela antecipada, porque su- colhimento da CPMF nas conta 
jeita a referendo do Plenário ou da Turma." e 309.030-2, de titularidade da E 
(ADI 2.024 MC - DF DJU de 1°.12.2000, p. 70) Grande do Norte - ESMARN.' 
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Posteriormente, contudo, a requerimento da União ao qual anuiu 
o Estado - o Juiz Federal, com base no art. 102, I,j da Constitui-
ção, declinou da competência para o Supremo Tribunal Federal. 
A competência do Tribunal, realmente, é induvidosa: cuida-se de 
demanda relativa a pretensão tributária da União contra o Estado-
membro, a envolver o vetusto princípio da imunidade recíproca, que 
o STF já reputou compreendido no núcleo essencial da 'forma fede-
rativa do Estado' e, como tal, oponível até ao poder de emenda cons-
titucional (ADIn 939, 15 de dezembro de 1993, Sanches, 151/755). 
A declaração de incompetência do Juízo em que aforada a ação, 
contudo, só acarreta a nulidade dos atos decisórios (C. Pr. Civ., art. 
113, § 3°) , no caso, apenas da decisão que deferiu a tutela anteci-
pada. 
Declarando-a nula, reexamino a pretensão, que defiro, acolhendo 
os fundamentos da irrepreensível decisão de primeiro grau. 
Comunique-se às instituições depositárias. 
Cis. 
Da decisão a União interpôs agravo regimental: contesta a pertinên-
cia ao caso da imunidade tributária recíproca - porque não se cui-
da de imposto, mas de contribuição social - e do art. 3°, 1, da L. 
9.311/96 - reportando-se, nesse último ponto, à contestação ofere-
cida no juízo originário, que pretende aplicável à Escola da Magis-
tratura de que se cuida o art. 173, § 2°, relativo às empresas esta-
tais. 
Para questão de ordem, em Mesa (Plenário)." 

Como se nota, o STF deu maior relevo aos fundamentos axiológicos 
da imunidade recíproca que a pretensão arrecadatória da União Federal. 
Fugiu o Supremo da interpretação literal e assegurou a verdadeira suprema-
cia do texto constitucional. 

Entendemos que essa posição do STF, manifestada na decisão acima 
transcrita, abre margem para o questionamento do alcance dos demais prin-
cípios e valores protegidos pela imunidade constitucional. De fato, não se 
pode diminuir a importância da liberdade de culto religioso, cuja ausência 
tem motivado tantos conflitos; da liberdade de opinião; da liberdade políti-
ca e sindical; enfim, de todo o feixe de proteção das liberdades do cidadão 
que certamente restará esvaziado de conteúdo e eficácia com a incidência 
de contribuições sociais cada vez mais onerosas. Não podemos admitir que 
as pseudocontribuições sociais incidam sobre o livro, jornais, periódicos e 
o papel destinado a sua impressão, sobre o patrimônio e a renda das igre-
jas, dos partidos políticos, sindicados, entidades de assistência social e es-
colas sem fins lucrativos, sobre os livros e papéis destinados à sua impres-
são, sob pena de se permitir uma evidente e descarada fraude aos princípios 
e valores que levaram o legislador constituinte originário a proteger essas 
liberdades do poder destruidor dos tributos. 

UNJ 
As Contribuições 

Tributário Bn 
VI1TORIO CASS 

Professor Universitário. Especialista em Direito 
Advogados de São Paulo. Membro do Conselho ( 

Direito Tributá 

O Supremo Tribunal Federal, na qi 
guardião da Constituição (art. 16 
decidir soberana e definitivame 
superadas eventuais divergênciai 
rias. Ao manter decisões firmada, 
mente, oferta segurança jurídica, 
que cumpre assegurar 

Honra-me o Prof. Hugo de Brito M 
qualidade de coordenador, ao convidar-me 
tar estudo, em obra conjunta intitulada "A 
butário Brasileiro", para composição de r 
Estudos Tributários, co-edição Instituto C 
ICET e Editora Dialética. 

Em sua carta-convite, o Prof. Hugo d 
autor aborde as questões na ordem que ir 
coletânea de estudos com conteúdos dive 
doutrinário de cada autor, mas formalmeni 
ao leitor uma fácil comparação entre as 
merece os mais calorosos aplausos. Para fi 
pleta abordagem no assunto, apresenta urr 
mos a examinar, na seqüência apresentada 

Responderemos tendo presente a re& 
ral, ou seja, até a Emenda Constitucional n 

1. As contribuições cuja instituição é autoi 
da vigente Constituição Federal são tribute 

Sim, são tributos. O Supremo Tribuna 
dimento. De minha parte, desde a ia edição 
cional (Atlas, janeiro de 1989, p. 21), adot 
dos tributos em: a) impostos; b) taxas; c) c 
tribuições especiais; e) empréstimos compi 

Em data posterior, o Supremo Tribun 
essa mesma classificação qüinqüipartida, 
tor do Ministro Moreira Alves (RE 146.733, 


