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AS ESPÉCIES DE TRIBUTOS E O DEVER DE RECOLHIMENTO

 JULIANA VARIZ DA COSTA

Juliana Variz da Costa1

RESUMO

Este artigo discorre sobre as espécies de tributos e a importância do seu recolhimento para viabilizar
a  consecução  das  políticas  públicas  propostas  pelo  poder  público.  O  objetivo  é  demonstrar  a
importância  do  cumprimento  do  dever  do  contribuinte  no  recolhimento  dos  tributos  através  das
diversas espécies instituídas viabilizando a própria existência do Estado. A metodologia utilizada foi a
pesquisa bibliográfica, através do estudo de obras de autores como AMARO (2014), CANAZARO
(2015), ROCHA (2013),  entre outros,  trazendo a discussão das espécies tributárias e a importância
da  solidariedade  do  contribuinte  para  assegurar  o  bem estar  da  coletividade Concluiu-se  que  a
relação jurídica entre Estado e contribuinte é essencial  para a existência do Estado e o bem do
cidadão.

Palavras-chave: Tributo. Espécies. Dever. Estado. Solidariedade

Introdução

A proposta deste trabalho é analisar as várias espécies tributárias existentes

e a relação entre o Estado e o contribuinte no dever de recolhimento dos tributos

instituídos. A tributação é essencial para a dinâmica política, social e econômica e

tem  relevante  impacto  para  os  cidadãos.  Nesse  contexto,  o  Estado  tem  seus

objetivos para cumprir; o cidadão deseja que as políticas públicas sejam cumpridas.

Daí  nasce a relação entre o Estado e o cidadão,  que é obrigado a  recolher  os

tributos para viabilizar a atuação estatal. 

Dessa maneira, como o recolhimento de tributos torna-se um dever para o

cidadão, muitas vezes ocorrendo o choque dos interesses deste com os do Estado,

o Direito Tributário traz as regras e os limites de tributação, a fim de resguardar os

direitos do contribuinte, impondo limites à imposição, mas sem ignorar a importância

de recolhê-los. 

1 Servidora pública no Ministério Público Federal. Pós-graduada em Administração Pública pela Universidade 
Candido Mendes (UCAM). Graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Viçosa 
(UFV/MG).
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O dever de pagar tributos não se trata de punição ou sacrifício. Está pautado

no princípio da solidariedade e da capacidade contributiva. Quem tem mais contribui

com mais para o bem de toda a sociedade. Conforme Cardoso,

Contribui-se, então, consoante o princípio da capacidade contributiva, não só para
garantir o fruimento como indivíduo desses direitos. Mas preponderantemente para
permitir que o Estado os disponibilize para àqueles que não tem condições de, por si
próprios, terem acesso a eles. O dever de solidariedade surge como fundamento do
dever de contribuir. (CARDOSO, 2104, p. 135)

Assim, para viabilizar a sua própria existência o Estado institui os tributos, que

de  acordo  com  a  doutrina  predominante  e  entendimento  do  Supremo  Tribunal

Federal são classificados em cinco espécies:

 Impostos;

 Taxas;

 Contribuições de melhoria;

 Empréstimos compulsórios e

 Contribuições especiais.

A metodologia utilizada para alcançar os objetivos propostos foi a pesquisa

bibliográfica, sendo o texto fundamentado de acordo com as obras de Alexandre

(2015),  Amaro (2014),  Canazaro (2015),  Cardoso (2014),  Rocha (2013),  Paulo &

Alexandrino (2011).

Desenvolvimento

O Estado existe para a consecução do bem comum. A Constituição Federal

de 1988 aponta em seu art. 3° os seguintes objetivos fundamentais da República

Federativa do Brasil: 

I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II – garantir o desenvolvimento nacional;
III  – erradicar  a  pobreza  e a marginalização e reduzir  as desigualdades
sociais e regionais;
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação. (BRASIL, 2016)

Para o Estado cumprir esses objetivos, certamente precisará de dinheiro para

alcançá-los. Esse dinheiro pode vir da exploração do patrimônio do próprio Estado,

compondo as denominadas receitas originárias, ou advir do patrimônio do particular
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por meio de coação ao indivíduo, dando origem as chamadas receitas derivadas. Os

tributos são típicas receitas derivadas.

Os  direitos  assegurados  pela  Constituição,  principalmente  aqueles  que  a

doutrina aponta como Direitos de Segunda Geração, que envolvem as prestações

positivas do Estado, como os direitos econômicos, sociais e culturais, que têm como

valor fonte a igualdade, exigem do cidadão o dever de pagar tributos. Trata-se de

viabilizar a consecução da atuação do Estado para cumprir os objetivos propostos.

A  exigência  de  contribuições  dos  membros  de  uma  sociedade  para  sua

manutenção sempre acompanharam o ser humano, e evoluíram até os moldes dos

tributos que conhecemos atualmente. Segundo Amaro,

Tributo, como prestação pecuniária ou em bens, arrecadadas pelo Estado
ou pelo monarca, com vistas a atender aos gastos públicos e às despesas
da coroa, é uma noção que se perde no tempo e que abrangeu desde os
pagamentos,  em dinheiro ou bens, exigidos pelos vencedores aos povos
vencidos até a cobrança perante os próprios súditos, ora sob o disfarce de
donativos, ajudas, contribuições para o soberano, ora como um dever ou
obrigação. (AMARO, 2014, p. 38)

A partir do Estado de Direito a atividade tributária está estruturada em uma

relação jurídica em que o Estado, utilizando-se do seu poder de império, exige do

cidadão, mediante lei, o pagamento de tributos para a consecução do bem comum.

Esse  dever  de  pagar  tributos  por  todos  os  cidadãos  nos  traz  a  noção  de

solidariedade desse instituto.

Segundo o art.  3° do Código Tributário Nacional “Tributo é toda prestação

pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não

constitua  sanção  por  ato  ilícito,  instituída  em  lei  e  cobrada  mediante  atividade

plenamente vinculada”. (BRASIL, 2016)

A definição é extensa e merece análise individualizada de cada uma de suas

características:

 Prestação  pecuniária,  em  moeda  ou  cujo  valor  nela  se  possa  exprimir.

Significa que o tributo deve ser  pago em dinheiro,  ou seja,  não pode ser

realizado  “in  natura”,  pagos  em  mercadorias  ou  serviço.  De  acordo  com

Rocha (2013, p. 32) essa ideia é razoável considerando que para satisfazer

as  incumbências  que  lhe  são  próprias,  como  manutenção  da  saúde,

educação, previdência, segurança, encargos da dívida, etc., o Poder Público

carece de recursos em moeda corrente.
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 Prestação compulsória: o dever de pagar tributos independe da concordância

do  contribuinte.  É  imposição  legal,  caracterizando  a  natureza  de  receita

derivada.

 Instituído  em lei: De acordo  com o princípio  da  legalidade,  ninguém será

obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei , assim, se o

tributo é compulsório, deverá ser instituído por lei.

 Não é sanção por ato ilícito: O dever de pagar tributos decorre da ocorrência

do seu fato gerador e não devido à transgressão de alguma norma. Tributo é

diferente  de  multa,  essa  sim  decorrente  do  descumprimento  de  dever

estabelecido pela legislação. Sobre essa característica há uma observação

interessante:  há  incidência  de  imposto  de  renda  sobre  o  rendimento

decorrente de atividades ilícitas, como por exemplo, a renda auferida com o

tráfico de drogas. Essa hipótese é considerada pela doutrina como o princípio

da  pecúnia  non olet,  que traduzindo significa “dinheiro  não cheira”.  Como

comenta Alexandre (2015, p. 12) “A justificativa para o entendimento é que,

nesses casos, não se está punindo o ato com tributo.”  A cobrança ocorre

porque o fato gerador aconteceu.

 Cobrado  mediante  atividade  administrativa  plenamente  vinculada:  Não  há

julgamento de conveniência ou oportunidade por parte do agente público na

cobrança de tributos. Rocha (2013, p. 34) afirma “À autoridade fiscal restará

apenas um caminho válido”.

Além do conceito legal, a doutrina nos traz várias outras definições, sempre

respeitando  os  elementos  básicos.  Canazaro  apresenta  o  seguinte  conceito,

resumindo de forma bastante elucidativa o objeto em estudo:

[...] tributo é o dever fundamental materializado por meio de uma prestação
pecuniária de caráter compulsório, instituído por lei, devido à entidade de
direito  público  e  cobrado  mediante  atividade  plenamente  vinculada,  com
vistas à promoção dos direitos fundamentais, seja via geração de receita
pública,  seja  mediante  a  orientação  socioeconômica  dos  cidadãos.
(CANAZARO, 2015, p. 46)

O conceito proposto por Canazaro abrange os elementos básicos da atividade

tributária,  definindo  sua  natureza  constitucional  como  dever  fundamental;  o

instrumento formal para sua instituição, a lei; o regime jurídico ao qual está sujeito, o

público; quem é o titular desse dever, a entidade de Direito Público (União, Estados,



5

Municípios e o Distrito Federal) e a finalidade da cobrança do tributo, a promoção

dos direitos fundamentais.  Portanto, pagar tributos é um dever  fundamental  para

viabilizar a promoção dos direitos fundamentais.

O art. 146, III, a, da CF/88 afirma que as espécies tributárias são definidas por

lei complementar. Tais espécies estão expressas no art. 5° do CTN/66 da seguinte

forma:  “Os  tributos  são  impostos,  taxas  e  contribuições  de  melhoria”.  (BRASIL,

2016).

Contudo, após o surgimento da Constituição Federal de 1988, o entendimento

predominante, inclusive do Supremo Tribunal Federal, é que existem cinco espécies

tributárias: os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, cuja competência é

comum a todos os entes federados; o empréstimo compulsório e as contribuições

especiais, cuja competência é, via de regra, apenas da União.

Como já comentado, o dever de pagar tributos não decorre do cometimento

de uma infração, mas sim da ocorrência do fato gerador, que segundo Rocha (2013,

p.  440)  “significa o evento  concreto,  ocorrido no meio social,  que gera  contra  o

sujeito passivo a obrigação de pagar tributo”. 

Os impostos são os tributos não vinculados por excelência. Isso significa que

a sua cobrança não está vinculada a uma atividade estatal, ou seja, o pagamento

independe de  uma contraprestação  por  parte  do  poder  público,  sendo  por  esse

motivo,  chamados  de  tributos  não  contraprestacionais  e  contributivos.  Estão

relacionados a um ato do contribuinte, que é a manifestação de riqueza por meio de

renda,  patrimônio  e  consumo,  demonstrando  capacidade  contributiva.  Como  a

receita auferida com o recolhimento de impostos não está, em regra, vinculada a

qualquer  destinação,  permite  a  sua  utilização  em  benefício  da  coletividade,

remunerando os  chamados serviços  gerais  –  uti  universi,   como por  exemplo  a

segurança pública. Nota-se que o imposto, como comenta Rocha (2013), se assenta

no fundamento da solidariedade social, em que as classes mais favorecidas devem

contribuir de forma mais significativa para o bem de todos.

As  taxas  e  as  contribuições  de  melhoria,  por  sua  vez,  possuem  como

característica comum serem tributos vinculados a alguma atuação estatal, ou seja,

são  tributos  contraprestacionais  ou  ressarcitivos.  No  caso  dessas  espécies

tributárias,  o  contribuinte  tem o  dever  de  pagar  na  medida de alguma atividade

estatal dirigida a ele. Para Rocha (2013) elas são inspiradas na noção de justiça

retributiva ou comutativa. 
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As taxas podem ser de dois tipos: a) taxa de polícia e b) taxa de serviço. A

primeira é cobrada em razão do exercício do poder de polícia, que é a atividade

administrativa que consiste na fiscalização sobre certas atividades realizadas pelos

particulares  em  geral,  visando  reguardar  interesses  públicos,  garantindo  que  o

exercício dos direitos e da liberdade individual do particular não venha a prejudicar

direitos ou a liberdade da coletividade.  Como exemplos do exercício do poder de

polícia podemos citar a autorização, a licença e o alvará, todos remunerados por

taxa. 

Esses direitos (de construir, de portar arma, de viajar etc.), porque podem
afetar o interesse da coletividade, sofrem limitações e restrições de ordem
pública. A taxa de polícia é cobrada em razão da atividade do Estado, que
verifica  o  cumprimento  das  exigências  legais  pertinentes  e  concede  a
licença, a autorização, o alvará etc. (AMARO, 2014, p. 54).

As  taxas  de  serviço  têm  por  fato  gerador  uma  atuação  estatal

consistente na execução de um serviço público, específico e divisível, efetivamente

prestado  ou  posto  à  disposição  do  contribuinte  (CF,  art  145,  II).  São  divisíveis

quando  susceptíveis  de  ser  fruídos  isoladamente  por  cada  usuário.  Os  serviços

indivisíveis não podem ser remunerados por taxas. Importante frisar que o serviço

pode  ser  utilizado  pelo  usuário  efetivamente  ou  potencialmente.  A  utilização

potencial  pressupõe  que  o  serviço  foi  disponibilizado  mediante  atividade

administrativa em efetivo funcionamento. Ou seja, o contribuinte pode ou não utilizar

o serviço, mas para ser remunerado por taxa deve estar disponível. Como exemplo

de serviço público remunerado por taxa cita-se a coleta domiciliar de lixo, já que é

possível o Estado identificar os usuários do serviço. Em contrapartida, no serviço de

iluminação pública, como os beneficiários não são identificáveis, ou seja, abrange

indistintamente  a  coletividade,  não  pode  ser  remunerado  mediante  taxa.  Esse

entendimento é objeto da Súmula 670 do STF: “O serviço de iluminação pública não

pode ser remunerado mediante taxa”, citada por Alexandre (2015, p. 69).

As  contribuições  de  melhoria  são  tributos  que  surgem  da  valorização

imobiliária decorrente de uma obra pública. Assim, conforme já visto, são tributos

vinculados,  pois  sua  cobrança  depende  de  uma  atuação  estatal,  qual  seja  a

realização de obra pública que enseja um incremento na valorização dos imóveis

dos contribuintes.  O objetivo  desse tributo é  evitar  o  enriquecimento sem causa

daqueles  que foram beneficiados com a valorização decorrente  da obra pública.
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Repare que o fato gerador da contribuição de melhoria não é a realização da obra

em si, e sim a valorização imobiliária consequente. 

Como a contribuição é decorrente de obra pública e não para a realização
de obra  pública,  não  é  legítima a  sua  cobrança  com o  intuito  de  obter
recursos a serem utilizados em obras futuras, uma vez que a valorização só
pode ser aferida após a conclusão da obra. (ALEXANDRE, 2015, p. 41)

Pode-se notar que a respeito dessas três espécies de tributos – os impostos,

as taxas e as contribuições de melhoria – o fato gerador é que define o respectivo

tributo, sendo irrelevante o destino da arrecadação. Já para as duas espécies que

serão comentadas a partir de agora – as contribuições especiais e o empréstimo

compulsório – o destino da arrecadação é relevante, sendo por isso, chamados de

tributos finalísticos.

Os empréstimos compulsórios são instituídos pela União em três situações: a)

atender  despesas  extraordinárias  decorrentes  de  calamidade  pública;  b)  atender

despesas extraordinárias decorrentes de guerra externa ou sua iminência; c) atender

investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Em todos

os  casos,  o  empréstimo  compulsório  não  é  definitivo,  devendo ser  restituído  na

mesma espécie em que foi recolhido: “O empréstimo compulsório é um ingresso de

recursos  temporários  nos cofres  do Estado,  pois  a  arrecadação acarreta  para  o

Estado a obrigação de restituir a importância que foi emprestada”. (AMARO, 2014, p.

73).

Por sua vez, as contribuições especiais podem ser: a) contribuições sociais;

b) contribuições de intervenção no domínio econômico; c) contribuições corporativas

e d) contribuição de iluminação pública. Em regra são instituídas pela União como

instrumento de atuação nas respectivas áreas. Há duas exceções: 1) os estados,

municípios  e  o  Distrito  Federal  instituirão  contribuição  para  o  custeio  do  regime

próprio  de  previdência  dos  seus  servidores;  2)  a  competência  para  instituir  a

contribuição  para  o  custeio  do  serviço  de  iluminação  pública  é  exclusiva  dos

municípios e do Distrito Federal.

Nesse contexto, o dever do Estado de garantir a consecução das políticas

públicas e assegurar  os direitos sociais  desenvolve  a noção de cidadania fiscal,

colocando  o  cidadão  na  posição  de contribuinte  solidário,  respeitando  os  limites

constitucionais e os próprios direitos do cidadão contribuinte.
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Conclusão

Com base nas ideias e conceitos expostos, concluiu-se que a relação jurídica

existente entre Estado e cidadão, que impõe a este o dever de recolher tributos, é

essencial  para  garantir  a  viabilidade  da  consecução  dos  objetivos  daquele.   A

própria  existência  do  Estado  só  é  possível  a  partir  do  cumprimento  do  dever

fundamental do cidadão contribuinte de recolher os tributos.

Pautado  pelos  princípios  da  solidariedade  e  da  capacidade  contributiva  o

cidadão deve cumprir sua responsabilidade de contribuinte para que o poder público

cumpra  com  seu  papel,  assegurando  os  direitos  sociais  e  construindo  uma

sociedade livre, justa e solidária, de acordo com os objetivos propostos.

Não se trata, pois, de punição e sacrifício, mas sim de cumprimento do seu

papel  como  cidadão,  contribuindo  para  que  o  Estado  promova  o  bem  da

coletividade. Ressalta-se que essa atividade tributária deve sempre obedecer aos

limites  constitucionais  impostos  bem  como  garantir  os  direitos  do  cidadão

contribuinte.

Logo,  cabe  ao  poder  público  instituir,  sempre  mediante  lei,  as  diversas

espécies  tributárias,  como  instrumento  de  política  de  distribuição  de  riqueza,

obedecendo cada uma seus pressupostos jurídicos; e cabe ao cidadão cumprir seu

papel de contribuinte, recolhendo  tais tributos de acordo com sua capacidade de

contribuir solidariamente para o desenvolvimento da coletividade.
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