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Finalidade dos Tributos

Fiscal

Extrafiscal

Parafiscal

Tributação Extrafiscal nos Municípios
CF, art. 182, § 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica
para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário
do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu
adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:
I - parcelamento ou edificação compulsórios;
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no
tempo;
Tributação Extrafiscal – ISS Ambiental e IPTU Verde
Ex.: LC 153/2010 – Campo Grande/MS
“Art. 2º Será concedido benefício tributário, consistente na redução do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU e ISS - Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, às pessoas físicas e jurídicas proprietárias de
imóveis residenciais e comerciais que adotem medidas que estimulem a proteção, preservação e recuperação
do meio ambiente,
Considerando:
I - Para a obtenção dos benefícios previstos no IMPOSTO ECOLÓGICO, no caso do IPTU deverão ser
adotadas as seguintes medidas:
a) Sistema de captação da água da chuva;
b) Sistema de reuso de água;
c) Sistema de aquecimento hidráulico solar;
d) Sistema de aquecimento elétrico solar;
e) Construções com material sustentável.
II - Em relação ao ISS de Construção, o benefício fiscal somente será concedido no caso de construções
novas e reformas edificações, obedecendo-se aos critérios previstos nas alíneas anteriores, desde que o
pagamento seja efetuado no ato da liberação do alvará da construção.
Tributação Extrafiscal – Revitalização de centro histórico
Lei 9215/2017 – Salvador/BA
Art. 1º Fica instituído o Programa de Incentivo à Restauração e Recuperação de Imóveis do Centro Antigo de
Salvador, destinado a promover sua revitalização - PROGRAMA REVITALIZA
(…)
Art. 2º Será concedido o benefício do diferimento do lançamento do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos
de Bens Imóveis - ITIV incidente sobre a aquisição de imóvel destinado à edificação, restauração,
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recuperação ou reforma em favor do contribuinte que aderir ao Programa Revitalizar, nos termos do
regulamento.
(...)
Art. 3º Fica concedida a isenção do ITIV incidente sobre a aquisição do imóvel a edificar, a restaurar, a
recuperar ou a reformar no âmbito do PROGRAMA REVITALIZAR, desde que as obras sejam concluídas nos
prazos estabelecidos no § 1º do art. 2º desta Lei.
(…)
BENEFÍCIOS FISCAIS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
Art. 4º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a remitir o crédito tributário relativo ao Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU e à Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos
Sólidos Domiciliares - TRSD incidentes sobre imóvel edificado, restaurado, recuperado ou reformado no
âmbito do PROGRAMA REVITALIZAR, nos termos do regulamento.
(…)
Art. 5º Após a conclusão das obras de edificação, restauração, recuperação ou reforma do imóvel, desde que
respeitados os prazos estipulados no § 1º do art. 2º, fica concedido o benefício da redução de 50% (cinquenta
por cento) do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU.
(…)
Art. 8º Fica acrescentada a Nota 5 no Anexo III - Tabela de Receita nº II, da Lei nº 7.186, de 27 de dezembro
de 2006, com a seguinte redação:
"Nota 5. Os serviços indicados nos Códigos 15.1, 15.2 e 15.4, prestados por empresa não optante pelo
Simples Nacional estabelecida em imóvel beneficiado no âmbito do PROGRAMA REVITALIZAR, terão
redução da alíquota do ISS para 2% (dois por cento). " (NR)
Conceito de Tributo – Regime jurídico decorrente
REsp Nº 149.654 - SP
“- Os serviços públicos de fornecimento de água e esgoto, essenciais à cidadania, se caracterizam pela
facultatividade e não pela compulsoriedade, prestado diretamente pelo Estado ou por terceiro, mediante
concessão, submetendo-se à fiscalização, princípios e regras condicionadores impostos pelo ente público, e
por isso remunerados por tarifas ou preços públicos, regendo-se pelas normas de direito privado.
(...)
- A prescrição da ação para cobrança de preços públicos rege-se pelo art. 177, "caput", do Código Civil de
1916, sendo portanto vintenária.”
Conceito de Tributo
CTN, Art. 3º 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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Tributo na Lei 4.320/1964
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.
STJ – Súmula 353 - As disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam às contribuições para o
FGTS.
Natureza Jurídica do Tributo
CTN, Art. 4º A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação,
sendo irrelevantes para qualificá-la:
I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei;
II - a destinação legal do produto da sua arrecadação.
Art. 5º Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria.
Natureza Jurídica do Tributo vs Destino da Arrecadação
O caso da Contribuição de Iluminação pública (STF - RE 573675 / SC)
“III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a
finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao
contribuinte”.
Conceito de Imposto vs. DRU, DRE e DRM
ADCT, Art. 76 São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2023, 30% (trinta por
cento) da arrecadação da União relativa às contribuições sociais, sem prejuízo do pagamento das despesas
do Regime Geral da Previdência Social, às contribuições de intervenção no domínio econômico e às taxas,
já instituídas ou que vierem a ser criadas até a referida data.
(...)
Art. 76-B. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2023, 30% (trinta por cento)
das receitas dos Municípios relativas a impostos, taxas e multas, já instituídos ou que vierem a ser criados
até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais, e outras receitas correntes.
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Impostos

Taxas

Contribuição de melhoria

Empréstimos compulsórios
Contribuições especiais

