




FUNÇÃO SOCIAL DOS TRIBUTOS

A política não deveria ser a 

arte de dominar, mas sim a 

arte de fazer justiça.

Aristóteles 



OBJETIVOS DA FORMAÇÃO

Gerais

Conscientizar o cidadão da importância do tributo na manutenção

do Estado e de sua obrigação de contribuir e de sentir-se

partícipe na relação Estado-Cidadão.

Aprendizagem

Compreender o Sistema Tributário Nacional e sua finalidade.

Perceber o seu papel de cidadão contribuinte. Assumir uma

atitude fiscalizadora contra a corrupção, a sonegação fiscal, o

desperdício e o descaso com os bens públicos.



1.1 Tributo, a principal fonte de financiamento do Estado.

1. Obtenção de recursos

Atividades 

empresariais

Arrecadação 

tributária

Emissão de títulos 

do governo 

Emissão de 

moeda 



1.2 Princípio de solidariedade e sua relação com o tributo

1. Fontes de recursos

Erradicar a pobreza, a 

marginalização e reduzir 

as desigualdades sociais.

Promover o bem de todos, sem

preconceitos de origem, raça,

sexo, cor idade e quaisquer

outras formas de discriminação.

Garantir o 

desenvolvimento 

nacional.

Construir uma sociedade 

livre, justa e solidária.

Art. 3º da Constituição Federal



2.1 História do Tributo no Brasil

2. Como surgiu o tributo e sua história no Brasil

República 

Velha

1889 - 1930

Brasil 

Independente

1822 - 1889

Corte 

Portuguesa e do 

Reino Unido

1763 - 1822

Descobrimento 

do Brasil

1500 - 1532

Capitanias 

Hereditárias

1532 - 1548

Governo Geral

1548 - 1763

Industrialização 

do Brasil

1950 

Governo 

Militar

1964 - 1985 

Constituição 

Federal

1988

A História dos Tributos.mpg
A História dos Tributos.mpg


A Constituição Federal de 1988

consagra os princípios gerais do

Sistema Tributário Nacional,

definindo as limitações ao poder

de tributar; a competência para a

instituição de tributos; e a

repartição das receitas tributárias.

3. Conhecendo o Sistema Tributário Nacional



3.1 A Legislação Tributária Nacional

Aos entes federados (União,

Estados, Distrito Federal e

Municípios), a Carta Magna

outorgou o poder de criar,

modificar ou extinguir os

tributos, por meio de lei, de

acordo com as diretrizes

estabelecidas. Hierarquia da legislação 

tributária nacional



3.2 Princípios constitucionais tributários

Princípios tributários

previstos na

Constituição Federal,

de forma a proteger

os direitos e garantias

fundamentais do

contribuinte.

02
Princípio da capacidade con-

tributiva (CF, art. 145, § 1º) 

Princípio da 

anterioridade da lei 

(CF, art. 150, III, b e c) 

03
Princípio da proibição de 

confisco (CF, art. 150, IV) 

Princípio de 

irretroatividade da lei 

(CF, art. 150, III, a) 

04

Princípio da Transparência 

Tributária (CF, art. 150, §5º)Princípio da isonomia

(CF, art. 5º )  

01
Princípio da uniformidade

da tributação (CF, art. 151, I) 

Princípio da legalidade

(CF, art. 150, I) 
05

06

07

08



3.4 Outras limitações constitucionais

Nenhum imposto poderá ser

criado além daqueles

expressamente previstos no texto

constitucional. Essa garantia

admite apenas uma exceção.

Trata-se da competência residual

da União para instituir:

02

Impostos extraordinários, “na iminência 

ou no caso de guerra externa, 

compreendidos ou não em sua 

competência tributária, os quais serão 

suprimidos, gradativamente, cessadas 

as causas de sua criação.” 

(CF, art. 154, II).

01

Outros impostos, “desde que sejam não 

cumulativos e que não tenham fato 

gerador ou base de cálculo próprios dos 

discriminados na Constituição.” 

(CF, art. 154, I) 



4. Tributo e suas espécies

“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.” (Art. 3º. CTN, Lei 5.172/66).

De acordo com o art. 5º, CTN, os

tributos são impostos, taxas e

contribuições de melhoria.

Todo pagamento obrigatório ao Estado.4.1 Conceito de Tributo
O pagamento é efetuado em dinheiro, mas a lei

poderá admitir que ele seja feito por meio de algo

de valor equivalente à moeda ou nela conversível.

Tributo não é penalidade por infração; multa, sim,

constitui sanção pecuniária decorrente de ato

ilícito.

Sem lei que o institua, não existe tributo (princípio

da legalidade).

A cobrança deve ser realizada conforme determina

a lei, não comportando discricionariedade do

administrador público.

1

2

3

4

5



4. Tributo e suas espécies

02

01

4.2 Características dos Tributos

03

São devidos a um ente público (União, 

Estado, Distrito Federal ou Município). 

Têm fundamento jurídico no poder 

soberano do ente tributante. 

Sua finalidade é servir de meio para o 

atendimento às necessidades 

financeiras do Estado de modo que 

este possa realizar sua função social.

Os tributos são contribuições que

precisam conter as

seguintes características para ser

cobrados do contribuinte: Prestação

pecuniária: os tributos serão cobrados

em espécie (dinheiro). Compulsórios: é

uma imposição estatal; havendo o fato

gerador, será cobrado o tributo.



4. Tributo e suas espécies

4.3 Classificação dos Tributos

Os tributos vinculados são aqueles cuja

cobrança se justifica pela existência de uma

determinada atividade do Estado, voltada

diretamente para o particular que pagou o

tributo, beneficiando-o de alguma forma.

Ou seja, exigem uma contraprestação

estatal. São tributos vinculados, as taxas e

as contribuições de melhoria. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 

TAXA 



Os tributos não vinculados são aqueles

cobrados pelo Estado sem a exigência da

contraprestação de serviços ou obras ao

contribuinte em específico. O Estado, pelo seu

poder de império, cobra esse tipo de tributo

para obter recursos para financiar suas

atividades.

IPTU 

IPVA 

4.3 Classificação dos Tributos

4. Tributo e suas espécies



4.3.1 Competência para tributar

02

IMPOSTOS 

Tributos que não estão 

vinculados a uma prestação de 

serviço específica. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA 

Cada imposto é de competência 

específica de um ente tributante. (União, 

Estados Distrito Federal e Municípios)

01

TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE 

MELHORIA 

Tributos que estão vinculados a 

uma prestação de serviço 

concreto. 

COMPETÊNCIA COMUM 

Podem ser instituídos por qualquer ente 

tributante: União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios.

4. Tributo e suas espécies



4.4 Espécies de tributos

5. Imposto o principal tributo

Observe na tabela a

seguir os tipos de

tributos e a legislação

que ampara cada um

deles:

01 Art. 5º CTN e Art.145, 

CF/1988 

Impostos, taxas e as 

contribuições de 

melhoria

02
Art 148, CF/1988 

Art 149, CF/1988 

Empréstimos 

compulsórios,

contribuições especiais 

ou parafiscais 

Base legalTributos 



O imposto nada mais é que a quantia

em dinheiro legalmente exigida pelo

poder público, que deverá ser paga

pela pessoa física ou jurídica a fim de

atender às despesas feitas em

virtude do interesse comum, sem

levar em conta vantagens de ordem

pessoal ou particular.

5. Imposto o principal tributo



5.1 Tabelas dos tipos de impostos e suas definições:

5. Imposto o principal tributo

Direto

Impostos 

Progressivo

É aquele em que a pessoa que paga 

(contribuinte de fato) é a mesma que 

faz o recolhimento aos cofres 

públicos (contribuinte de direito). 

Exemplos: IRPJ, IRPF, IPVA e IPTU. 

O percentual do tributo aumenta de 

acordo com a capacidade econômica 

do contribuinte, por meio de 

alíquotas diferenciadas. 

Exemplos: IRPF, IRPJ e IPTU. 



5.1 Tabelas dos tipos de impostos e suas definições:

5. Imposto o principal tributo

Indireto

Impostos 

Regressivo

É aquele em que o contribuinte de fato não 

é o mesmo que o de direito. O exemplo 

clássico é o ICMS. 

Exemplos: ICMS, IPI e ISS. 

O tributo é regressivo em relação à renda 

do contribuinte quando a proporção entre o 

imposto a pagar e a renda decresce com o 

aumento do nível de renda, ou seja, não 

considera o poder aquisitivo nem a 

capacidade econômica do contribuinte. 

Exemplo: ICMS. 



As taxas “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.” (CTN, art. 77).

5. Imposto o principal tributo

5.2 Taxas



5. Imposto o principal tributo

Taxas de fiscalização

Modalidades de taxas (Art. 77 – CTN)

Taxas de serviços

São aquelas que decorrem do exercício do 

poder de polícia pelo ente estatal. 

Exemplos: taxas de publicidade, de 

localização de estabelecimento 

comercial e taxa de licença para 

construção de imóveis, cobradas pelo 

Município. 

São aquelas que têm como fato gerador a 

utilização de determinados serviços 

públicos. 

Exemplos: taxa de emissão de 

passaporte, taxa de coleta de lixo, taxa 

para emissão de certidão de bons 

antecedentes. 



A contribuição de melhoria é instituída

para fazer face ao custo de obras

públicas de que decorra valorização

imobiliária, tendo como limite total a

despesa realizada e como limite

individual o valor que da obra resultar

para cada imóvel beneficiado.

5. Imposto o principal tributo

5.3 Contribuição de melhoria



5.4 Contribuições especiais ou parafiscais

5. Imposto o principal tributo

Espécies Definição

Contribuições sociais 

Contribuições de interesse de 

categorias profissionais 

Contribuições de interesse de 

categorias econômicas 

PREVIDENCIÁRIA, FGTS, PIS, PASEP, 

COFINS,CSLL

CREA, OAB, CRA, CRM, CRA

Entidades de ensino e de serviço social 

(SENAI, SESI, SENAC, SESC, SEBRAE). 



5.5 Empréstimos compulsórios (restituíveis)

5. Imposto o principal tributo

ENTE IMPOSTO FATO GERADOR FUNÇÃO 

DA UNIÃO 

Art. 153, CF 

II - Imposto sobre a Importação de Produtos

Estrangeiros

Entrada no território nacional de bens

estrangeiros.
Extrafiscal

IE - Imposto sobre a Exportação de

Produtos Nacionais e Nacionalizados

Saída do Brasil de produtos nacionais ou

nacionalizados.
Extrafiscal

IR - Imposto sobre a Renda e Proventos de

Qualquer Natureza

Aquisição de renda, decorrente do capital ou do

trabalho.
Fiscal

IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados
Sobre produtos nacionais ou estrangeiros

sujeitos á industrialização.
Extrafiscal/Fiscal

IOF - Imposto sobre Operações de Crédito,

Câmbio, Seguros, ou Relativas a Títulos ou

Valores Mobiliários

Operações de crédito, câmbio, seguros, títulos

e valores mobiliários.
Extrafiscal

ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial

Rural
Propriedade Rural Extrafiscal

IGF - Imposto sobre Grandes Fortunas Sobre grandes fortunas – não instituídos. Fiscal/extrafiscal



5.5 Empréstimos compulsórios (restituíveis)

5. Imposto o principal tributo

ENTE IMPOSTO FATO GERADOR FUNÇÃO 

DOS 

ESTADOS 

E DO 

DISTRITO 

FEDERAL 

Art. 155/CF 

ICMS - Imposto sobre Circulação de

Mercadorias e Prestações de

Serviço de Transporte Interestadual

e Intermunicipal e de Comunicação.

A circulação de mercadorias, a

prestação de serviços de transporte

interestadual e intermunicipal e de

comunicação.

Fiscal

IPVA - Imposto sobre a Propriedade

de Veículos Automotores.

Propriedade de veículos au-

tomotores.
Fiscal/extrafiscal

ITCMD - Imposto sobre Transmissão

Causa Mortis e Doação de

quaisquer Bens ou Direitos

Pago por quem recebe heranças,

legados ou doações.
Fiscal/extrafiscal



5.5 Empréstimos compulsórios (restituíveis)

5. Imposto o principal tributo

ENTE IMPOSTO FATO GERADOR FUNÇÃO 

DOS 

MUNICÍPIOS 

E DO 

DISTRITO 

FEDERAL 

Art. 156/CF 

IPTU - Imposto sobre a Propriedade

Predial e Territorial Urbana.

Sobre a propriedade dos imóveis

urbanos.
Fiscal/extrafiscal

ISS - Imposto sobre Serviços.

Sobre a prestação de serviços não

compreendidos na área de

incidência do ICMS.

Fiscal

ITBI - Imposto sobre a Transmissão

de Bens Imóveis Inter Vivos

É um imposto que incide sobre a

transmissão de bens imóveis

intervivos, a qualquer título, por ato

oneroso, ou seja, decorrente da

operação de compra e venda.

Fiscal

Ficais aqueles que visam angariar recursos aos cofres públicos 

para que o Estado possa desenvolver suas atividades fins.
Extraficais aqueles que possuem o escopo de intervir 

ou regular a situação estatal. 



6.1 Repartimento das receitas tributárias

6. Repartimento das receitas

U

N

I

Ã

O

I. FPE - 22,5% do IPI e IR, já excluindo o IRRF que

pertence integralmente aos Estados.

II. FPM – 22,5% + 1% do IPI e do IR, já excluindo o IRRF

que pertence integralmente aos Municípios.

III. FNO, FNE, FCO - 3% do total da arrecadação do IPI e IR

IV. FPEX – Imunidade do ICMS - Viés compensatório

I. 100% do IR - Estados/DF

II. 25% - Impostos residuais (se criados)

III. 10% do IPI – Proporcional às exportações

IV. 29% - CIDE Combustível

V. 30% do IOF - Ouro

I. 100% do IR

II. 50% do ITR

E

S

T

A

D

O

S

I. 50% do IPVA - Veículos 

licenciados em seu território

II. 25% do ICMS

III. 25% do IPI dos recursos 

que foi arrecadados

M

U

N

I

C

Í

P

I

O

S
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7. Crimes contra a ordem tributária

Espécies Definição

É um crime tributário, definido pela Lei 4.729 de 1965, que ocorre 

após o fato gerador do tributo.

Comércio internacional de mercadorias proibidas por Lei. (drogas, 

armas, medicamentos e outros que sejam ilícitos) 

Sonegação 

fiscal

Contrabando

Descaminho
Não pagar total ou parcialmente as obrigações ou impostos 

devidos pela entrada e saída de mercadorias do país.

Contrafação
Reprodução não autorizada ou falsificação, passando a ser 

estendido aos crimes contra a Propriedade Intelectual. 

Pirataria
Reprodução de um objeto original para fins de comércio, sem 

a autorização do detentor de sua propriedade.



7. Crimes contra a ordem tributária

Redução de 

empregos

7.1 Efeitos sociais da pirataria

Fuga de 

investidores

Falência de 

indústrias nacionais

Desrespeito aos 

direitos autorais

Financiamento do 

crime organizado



7. Crimes contra a ordem tributária

Conscientização 

da população

7.2 Combate à pirataria

Ouvidoria

Ampliação das ações 

fiscais e policiais

Mecanismos de 

monitoramento

Desenvolvimento 

de sistemas

Trabalhos conjuntos da 

administração tributária



Segundo a Sistema Tributário

Nacional - STN, a carga

tributária bruta para o ano de

2020 foi de 31,64% do PIB,

configurando, portanto, o

segundo ano seguido de

redução. Nesse último caso, a

redução foi mais significativa.

8. Carga tributária no Brasil

Fonte: Observatório de Política Fiscal

8.1 Carga tributária



8. Carga tributária no Brasil

8.1 Carga tributária
Questionamentos Consequências

O atual Sistema não respeita o princípio da justiça fiscal.

A carga tributária bruta brasileira semelhante à observada em 

países de alta renda.

Regressividade e má 

distribuição da carga tributária 

Retorno social é baixo em 

relação à carga tributária 

Estrutura tributária desestimula as 

atividades produtivas e a 

geração de emprego 

Cidadania Tributária incipiente 

Sistema muito complexo e pouco transparente, com elevados 

custos para as empresas e pesada burocracia. 

Os contribuintes não estabelecem relações claras e diretas entre

o pagamento de tributos e a aplicação dos recursos

e qualidade dos serviços públicos.



Reflexões: em busca da Justiça Fiscal

Os principais problemas do atual Sistema Tributário Nacional são:

I. Regressividade e má distribuição da carga tributária, tendo em vista que a

maior carga tributária é oriunda da tributação indireta;

II. Retorno social é baixo em relação à carga tributária, ou seja, não se vê

uma contrapartida efetiva do Poder Público;

III. Estrutura tributária desestimula as atividades produtivas e a geração de

emprego, o que pode ser visto pela fragmentação legislativa e burocracia dos

Fiscos e, ainda,

IV. Cidadania fiscal incipiente, visualizada pela falta de informação e consciência

da sociedade em relação à função social do tributo.



Reflexões

Diante do que foi exposto até o momento, levantamos os 

seguintes questionamentos? 

I. A carga tributária no Brasil é

realmente elevada?

II. O sistema tributário brasileiro é justo?



Pense nisso:

A Cidadania Fiscal deve ser compreendida como um 

importante instrumento de conscientização da 

sociedade sobre os seus direitos e deveres fiscais. 

Dessa maneira, o cidadão é capaz de participar do 

processo de arrecadação, aplicação e 

fiscalização do dinheiro público.

O conhecimento da tributação possibilita o fomento da 

cidadania, proporcionando o aprendizado sobre a função 

social do tributo, como forma de redistribuição da renda 

nacional e elemento de justiça social. 


