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Ingressos Tributários 

Estado Democrático e Social de Direito: vive precipuamente 
dos ingressos tributários, reduzindo, pela privatização de 
suas empresas e pela desregulamentação do social, o 
aporte das receitas patrimoniais e parafiscais. Procura, na 
via da despesa pública, reduzir as desigualdades sociais e 
garantir as condições necessárias à entrega de prestações 
públicas nas áreas da saúde e da educação, abandonando a 
utopia da inesgotabilidade dos recursos públicos. 
 
Atualmente é possível afirmar que no Brasil a fonte 
primordial de aporte de recursos é o patrimônio do 
contribuinte, através dos ingressos compulsórios obtidos na 
cobrança de tributos. 
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A receita proveniente da arrecadação de tributo, pela Lei 
Federal nº 4.320/64 (Lei das Normas Gerais de Direito 
Financeiro) é classificada como Receita corrente, instituída 
pelas entidades de direito público, compreendendo os 
impostos, as taxas e contribuições nos termos da 
constituição e das leis vigentes em matéria financeira. 
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Caso, determinado ente da Federação aja com negligência 
no dever de arrecadar e instituir os impostos de sua 
competência devidamente previstos, fica vedada a 
realização de transferências voluntárias ao referido ente, 
mas não as decorrentes de determinação constitucional, 
como as previstas no art. 158 da Constituição Federal, que 
não se classificam como transferências voluntárias. 
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-Tributo  
 
Existem dois conceitos legais de "tributo" na ordem jurídica 
brasileira:  
 
a) art. 3o. do CTN: "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";  
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b) art. 9o. da Lei n. 4.320, de 1964: "Tributo é a receita 
derivada, instituída pelas entidades de direito público, 
compreendendo os impostos, as taxas e contribuições, nos 
termos da Constituição e das leis vigentes em matéria 
financeira, destinando-se o seu produto ao custeio de 
atividades gerais ou específicas exercidas por essas 

entidades".  
 

Observe-se que a definição de tributo prevista no art. 9o. da 
Lei n. 4.320, de 1964, indica a característica "receita 
derivada", não presente na definição posta pelo CTN. Essa 
particularidade é importante.  
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Segundo decisão do STF, a contribuição para o FGTS não é 
tributo justamente por não se caracterizar como receita 
pública. Veja a emenda da decisão com destaque para esse 

ponto:  

 

RE 100249. Relator Ministro OSCAR CORREA. Ementa: 
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. SUA 
NATUREZA JURÍDICA. CONSTITUIÇÃO, ART. 165, XIII. LEI N. 
5.107, DE 13.9.1966. AS CONTRIBUIÇÕES PARA O FGTS NÃO 
SE CARACTERIZAM COMO CRÉDITO TRIBUTÁRIO OU 
CONTRIBUIÇÕES .SUA SEDE ESTA NO ART. 165, XIII, DA 
CONSTITUIÇÃO. ASSEGURA-SE AO TRABALHADOR 
ESTABILIDADE, OU FUNDO DE GARANTIA EQUIVALENTE.  
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A CONTRIBUIÇÃO PELO EMPREGADOR, NO CASO, DEFLUI DO 
FATO DE SER ELE O SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO, DE 
NATUREZA TRABALHISTA E SOCIAL, QUE ENCONTRA, NA 
REGRA CONSTITUCIONAL ALUDIDA, SUA FONTE. A ATUAÇÃO 
DO ESTADO, OU DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 
EM PROL DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO FGTS, 
NÃO IMPLICA TORNA-LO TITULAR DO DIREITO A 
CONTRIBUIÇÃO, MAS, APENAS, DECORRE DO 
CUMPRIMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE OBRIGAÇÃO DE 
FISCALIZAR E TUTELAR A GARANTIA ASSEGURADA AO 
EMPREGADO OPTANTE PELO FGTS.  
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NÃO EXIGE O ESTADO, QUANDO ACIONA O EMPREGADOR, 
VALORES A SEREM RECOLHIDOS AO ERARIO, COMO 
RECEITA PÚBLICA. NÃO HÁ, DAI, CONTRIBUIÇÃO DE 
NATUREZA FISCAL OU PARAFISCAL. OS DEPOSITOS DO 
FGTS PRESSUPOEM VINCULO JURÍDICO, COM DISCIPLINA 
NO DIREITO DO TRABALHO. NÃO SE APLICA AS 
CONTRIBUIÇÕES DO FGTS O DISPOSTO NOS ARTS. 173 E 
174, DO CTN. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, 
POR OFENSA AO ART. 165, XIII, DA CONSTITUIÇÃO, E 
PROVIDO, PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA 
AÇÃO. 
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-Espécies de tributos  
 

O art. 5o. do Código Tributário Nacional e o art. 145 da 
Constituição Federal elencam 3 (três) espécies de tributos. 
No entanto, a própria Constituição disciplina, no Título XI - 
DA TRIBUTAÇÃO, outras 2 (duas) modalidades, tipos ou 
espécies tributárias. Assim, vem se generalizando o 
entendimento, já consagrado pelo Supremo Tribunal Federal 
(RE 138.284, RE 146.733, entre outros), de que existem 5 
(cinco) modalidades ou espécies de tributos, a saber:  
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a) impostos, definidos no art. 16 do CTN; 
b) taxas, definidas no art. 77 do CTN; 
c) contribuições de melhoria, definidas no art. 81 do CTN;  
d) empréstimos compulsórios, caracterizados pela 

restituibilidade e pela causalidade; 
e) contribuições sociais (especiais ou parafiscais), também 

sem definição legal e caracterização pela afetação ou 
destinação. As contribuições sociais comportam uma 
complexa divisão e subdivisão. 

 
-A lei 4.320/64 classifica a receita tributária como derivada 

e corrente. 
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RECEITA TRIBUTÁRIA 
 
 
Art. 9º Tributo é a receita derivada instituída pelas 
entidades de direito publico, compreendendo os impostos, 
as taxas e contribuições nos termos da constituição e das 
leis vigentes em matéria financeira, destinado-se o seu 
produto ao custeio de atividades gerais ou especificas 
exercidas por essas entidades.  
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a)Impostos. 
 
 
São tributos que correspondem à contribuição monetária 
que os poderes públicos exigem da sociedade para 
atendimento de serviços não específicos, independente de 
qualquer tipo de compensação entre fisco e o contribuinte. 
 
Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador 
uma situação independente de qualquer atividade estatal 
específica, relativa ao contribuinte. 
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b) Taxas. 
 
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. (art. 77, CTN) 
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c) Contribuições de Melhoria. 
 
A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos 
Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no 
âmbito de suas respectivas atribuições, 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 acréscimo de valor que 
da obra resultar para cada imóvel beneficiado. (art. 81, 
CTN) 
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RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  
 
Decorre de contribuições para a previdência social. 
Compete exclusivamente á União instituir contribuições 
sociais. Exceção: Estados, Municípios e Distrito Federal 
poderão instituir contribuições, cobrada de seus servidores, 
para o financiamento, em benefício desses, da previdência e 
assistência social. 
 
-Empréstimos compulsórios 
Os empréstimos são simples entradas de caixa ou ingressos, 
porque não criam novos valores positivos para o patrimônio 
público: a cada soma, que o ativo do Tesouro recebe,  
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a título de empréstimo, corresponde um lançamento, no 
passivo, contrabalançando-o. 

 
Não se incluem, pois, os empréstimos entre as receitas, 

ou, quando muito, são receitas impropriamente ditas.  Mas, 
perderam o caráter de medida extraordinária e ingressam no 
orçamento fiscal (ao contrário do que ocorria anteriormente 
– artigo 3.º, da Lei n.º 4.320/64), juntamente com a 
previsão para o pagamento dos juros e das amortizações, 
sem que se prejudique o princípio constitucional da 
exclusividade (....). *** 


