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Curso/Disciplina: Direito Tributário / Espécies Tributárias 

Aula: Direito Tributário / Espécies Tributárias – 09 

Professor (a): Vanessa Siqueira 

Monitor (a): Caroline Gama 

 

Aula 09 

 

Contribuições parafiscais:  

Elementos caracterizadores, espécies e cotejo com as contribuições do Direito Comparado. 

 

1. Disposições normativas 

 

 Art. 149 da CR/1988  

 

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no 
domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como 
instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, 
I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o 
dispositivo. 

 

 Competência exclusiva da União: 

 

 Contribuições sociais 

 Contribuição de intervenção no domínio econômico 

 Contribuições de categorias profissionais ou econômicas 

 

 Art. 149-A da CR/1988 

 

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.     

 

 Competência dos Municípios e DF: 

 

 COSIP – Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública 
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2. Características 

 

 Não tem fato gerador próprio; 

 O produto da arrecadação das contribuições parafiscais é vinculado a uma finalidade 

específica (afetação); 

 

3. Direito comparado 

 

As contribuições parafiscais existentes no Brasil possuem características distintas das existentes no 

direito comparado.  

 

Elementos caracterizadores no direito comparado1: 

 

I. Afetação: vinculação do produto arrecadado a uma finalidade específica (único elemento 

prestigiado pelo STF); 

 

II. Delegação da capacidade ativa tributária (descentralização da gestão): a administração das 

contribuições parafiscais é delegada (o ente competente para criar a contribuição respectiva 

delega a capacidade tributária ativa para uma pessoa jurídica de direito público) – no Brasil esse 

elemento não é concebido como especificador das contribuições parafiscais; 

 

Observação: Devido à criação da Receita Federal do Brasil – RFB (2007) foram fundidas a 

Secretaria da Receita Federal e a Secretaria da Receita Previdenciária (Super Receita). Após a 

criação da RFB, a União passou a ser o sujeito ativo da maioria das contribuições, ou seja, ela 

passou a administrar quase todas as contribuições. Antes disso, incumbia ao INSS (autarquia 

federal) a fiscalização e o ajuizamento da execução fiscal relacionadas às contribuições 

previdenciárias do empregador e do empregado e também com relação à contribuição RAT 

(contribuição do Risco de Acidentes do Trabalho). Logo, a União tem a competência tributária e 

a capacidade tributária ativa sobre as contribuições parafiscais.  

 

III. Exclusão das receitas oriundas da arrecadação de contribuições parafiscais do orçamento: 

esse terceiro elemento nunca foi aplicado no Brasil por conta de que as nossas constituições 

sempre previram o princípio da universalidade (art. 165, §5º da CR/1988 – princípio 

                                                             
1 BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à Ciência das Finanças. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.  
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orçamentário constitucional expresso). As receitas oriundas da arrecadação das contribuições 

parafiscais nunca estiveram alijadas da peça orçamentária.  

 

Art. 165 [...]§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá: 
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da 
administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; 
II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, 
detenha a maioria do capital social com direito a voto; 
III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, 
da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos 
pelo Poder Público. 

 

IV.  O quarto elemento é consectário do terceiro elemento: as contribuições parafiscais não estão 

sujeitas à fiscalização do Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas da União.  Esse 

quarto elemento nunca foi aplicado no Brasil, tendo em vista o princípio da universalidade 

previsto constitucionalmente.  

 

Observação: o tribunal de contas não tem como função principal a fiscalização da execução 

orçamentária, pois o poder legislativo (Congresso Nacional) é que tem essa incumbência.  

 

Referibilidade:  

 

 O professor Luciano Amaro2 entende que a referebilidade não é um elemento especificador 

das contribuições parafiscais no Brasil; 

 

 O professor Ricardo Lobo Torres3 complementa que a referibilidade não é elemento 

caracterizador das contribuições parafiscais no Brasil, mas deveria ser.  

 

Gênese das contribuições parafiscais: 

 

 Há um grupo na sociedade que é fiscalizado por exercer uma atividade econômica que 

demanda uma fiscalização; 

 

                                                             
2 Tributarista do estado de São Paulo.  
3 Tributarista do estado do Rio de Janeiro.  
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 Há um grupo (social, econômico) que recebe um serviço público indivisível (a fiscalização 

indivisível de polícia não recai sobre cada um dos indivíduos que compõem o grupo ou sobre 

cada uma das empresas que o compõem). Esse grupo gera gastos para o estado (lato sensu).  

 

Por essa razão é interessante a criação de contribuições que façam frente a esses gastos, os 

quais envolvem a prestação de serviço público dirigido para o grupo ou a fiscalização sobre 

as atividades empreendidas por ele. No direito comparado, as contribuições parafiscais são 

caracterizadas pela referibilidade e há a ideia de proporcionalidade as norteando.  

 

Exemplo: se o estado gastou X prestando serviço para um grupo, ele não poderá cobrar dos 

contribuintes que integram esse grupo mais do que X; se o estado gastou X fiscalizando as 

atividades empreendidas por um grupo, ele não poderá exigir dos contribuintes somados 

mais do que gastou para exercer a fiscalização de polícia.  

 

Observação: no Brasil, existe um grupo que demanda gastos do estado (lato sensu), seja 

pelo fornecimento da prestação de serviços públicos, seja pelo exercício da fiscalização 

sobre as atividades realizadas pelo grupo, que ensejam a criação de contribuições parafiscais 

para custear esses gastos. 

 

Diferentemente do exposto sobre o direito comparado, como a referibilidade não é um 

elemento caracterizador das contribuições parafiscais no Brasil, esses tributos não são 

exigidos dos integrantes do grupo, ou seja, nem sempre as empresas e integrantes do grupo 

são contribuintes da contribuição parafiscal respectiva, inexistindo também a 

proporcionalidade entre o que o estado gasta e o que ele arrecada dos integrantes do grupo 

(não há a limitação entre o custo e o benefício). No Brasil, o estado pode exigir essas 

contribuições de pessoas que não integram o grupo. Além disso, a quantia arrecadada pode 

ser superior ao que o estado gastou fiscalizando ou prestando o serviço público para um 

grupo.  

 

Alguns autores como Humberto Ávila e Ricardo Lobo Torres colocam luzes a esse “exotismo” 

que caracteriza a contribuição parafiscal brasileira, pois na prática elas se assemelham mais 

aos impostos, ainda que elas tenham destinações específicas.  
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O STF confirmou essa ideia quando admitiu a argumentação de que a solidariedade que 

informa as contribuições parafiscais brasileiras é a mesma solidariedade baseada na 

capacidade contributiva, que informa a criação de impostos.  

 

Crítica: isso é realmente espantoso, pois deveria existir no Brasil a solidariedade informada 

não pela capacidade contributiva, mas pelo custo e benefício a orientar a criação das 

contribuições parafiscais. Notaremos que muitas das bases de cálculo das contribuições 

parafiscais espelham riqueza. Existia a CPMF que foi extinta pela não prorrogação e cuja 

base para o cálculo era a movimentação financeira. Existe a CSLL – Contribuição Social sobre 

o Lucro Líquido, que é uma contribuição da seguridade social, cuja base de cálculo é o lucro 

líquido. Há também o PIS e a COFINS, contribuições da seguridade social, cuja base de 

cálculo é a receita bruta. São contribuições que são criadas com lastro em signos 

presuntivos de manifestação de riqueza do contribuinte, sendo que em verdade as 

contribuições parafiscais deveriam ser informadas pela solidariedade espeque no custo e 

benefício e não pela solidariedade com base na capacidade contributiva, que também 

informam a criação de impostos.  

 

4. Nomenclatura 

 

Observação1: a expressão “contribuições especiais” é utilizada pela corrente quadripartida (quatro 

espécies tributárias), a qual não foi adotada no CTN (adotou a corrente tricotômica) ou pelo STF 

(adotou a corrente pentapartida).   

 

Observação2: a corrente quadripartida considera como espécies tributárias os impostos, as taxas, os 

empréstimos compulsórios e as contribuições especiais que englobam as contribuições parafiscais 

dos artigos 149 e 149-A da CR/1988 e as contribuições de melhoria.  

 

A professora Vanessa entende ser mais adequada a expressão “contribuições parafiscais”, e não a 

expressão “contribuições especiais” para o previsto no art. 149 da CR/1988, tendo como motivação 

as duas observações supracitadas e as imprecisão terminológica que a expressão adotada pela 

corrente quadripartida possa acarretar.  
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5. Espécies  

 

 Contribuições sociais (art. 149 da CR/1988) 

 

 Contribuições sociais da seguridade social (art. 195 da CR/1988) 

 

 Anterioridade nonagesimal (art. 195, §6º da CR/1988). 

 

Art. 195 [...] § 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". 

 

 Contribuições sociais gerais 

 

 Anterioridade “clássica” (art. 150, III, b e c da CR/1988):  

 

 Anterioridade de exercício  

 Anterioridade de 90 dias (noventena) 

 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado 
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
III - cobrar tributos: 
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu 
ou aumentou;  
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que 
os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;                

 

 Contribuições de intervenção no domínio econômico (art. 149 da CR/1988) 

 

 Contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas (art. 149 da 

CR/1988) 

 

 Contribuição de Custeio para o Serviço de Iluminação Pública COSIP (art. 149-A da 

CR/1988)  

 


