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1. INTRODUÇÃO

O Trabalho em questão visa analisar a legitimidade e as consequências da não obser-
vância da afetação das receitas oriundas das Contribuições Especiais, em razão das dis-
posições constantes no Sistema Constitucional Tributário Nacional.

O instituto das contribuições, na opinião deste acadêmico, que acreditamos estar 
bem acompanhado de muitos mestres do Direito Tributário, mostra-se o mais complexo 
e controvertido do Direito Tributário, pelos seguintes fatores: a) controvertida natu-
reza jurídica dessa espécie tributária, uma vez que apenas ingressou formalmente no 
Sistema Tributário Nacional na Constituição Federal de 1967, ou seja, após o advento 
do Código Tributário Nacional, com parte considerável e respeitada de grandes dou-
trinadores nacionais entendendo que tal espécie tributária pode ser imposto ou taxa, 
e outra advogando no sentido de que as contribuições sequer têm natureza tributária; 
b) inúmeras mudanças realizadas nas contribuições pelo Poder Constituinte Derivado, 
assim como o advento de uma criação sui generis, pela Emenda Constitucional 39/2002; 
c) características peculiares impostas pela Constituição Federal, no que diz respeito à 
aplicabilidade de alguns princípios e regras constitucionais, fato que, obviamente, dife-
rencia as contribuições das demais espécies tributárias. 

E é justamente sobre as características citadas no item c, anteriormente mencionado, 
que está o tema deste trabalho acadêmico, a ser analisado exclusivamente sob o prisma 
das contribuições especiais (englobando grande parte das espécies de contribuições), 
cuja afetação das receitas é requisito de eficácia da Finalidade Específica determinada 
pela norma atributiva de competência. Por óbvio, o trabalho em questão não tem a pre-
tensão de esgotar o tema, mas, sim, de fazer com o leitor um tour d’horizon sobre a ques-
tão, uma vez que a complexidade e a grande divergência doutrinária e jurisprudencial 
acerca da matéria são suficientes para compor um livro. A intenção, portanto, é incenti-
var o leitor a “lançar suas redes para águas mais profundas”.

2. ESPÉCIES DE CONTRIBUIÇÕES

O artigo 145, III, do nosso Texto Magno institui a contribuição de melhoria e os 
artigos 149 e 149-A da Constituição Federal mencionam expressamente quatro espé-
cies de contribuições, a saber: sociais, intervenção no domínio econômico (CIDE) e as 
de interesse das categorias profissionais ou econômicas. Dessa feita, dentro do nosso 
Ordenamento Jurídico, as contribuições podem ser classificadas em duas espécies, as 
contribuiç õ es por benefícios diferenciais e as contribuiç õ es especiais.

Pois bem, a primeira diferença entre as duas espécies de contribuição está na vincula-
ção de suas hipóteses de incidência a determinada atuação estatal. Assim, constataremos 
que as contribuiç õ es por benefícios diferenciais têm suas hipóteses de incidência vincula-
das a um serviço ou uma obra pública, enquanto as contribuiç õ es especiais estão desvincu-
ladas da atividade estatal, mas afetadas, juridicamente, às finalidades especificadas pela 
norma atributiva de competência.
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Ainda, as contribuiç õ es por benefícios diferenciais caracterizam-se como aquelas decor-
rentes de um benefício específico ao sujeito passivo, em razão de uma obra ou um serviço 
público, ainda que estes beneficiem a coletividade. Sendo assim, a hipótese de incidência 
de uma contribuição pertencente a essa espécie é integrada por um benefício especial, o 
qual o contribuinte recebe em consequência de uma ação estatal.

Enquadram-se nessa espécie as contribuições de melhoria e as contribuições para 
custeio da iluminação pública, a primeira decorrente da valorização do imóvel do contri-
buinte, em decorrência de uma obra pública. Aponta-se, aqui, que se trata de um tributo 
muito pouco usado pelos entes federados, quanto às contribuições para custeio da ilumi-
nação pública, como citado anteriormente, com inserção no nosso Texto Constitucional 
pela Emenda Constitucional 38/2002, cuja hipótese de incidência é a prestação de servi-
ços de iluminação pública1.

Inclusive, sobre as contribuições em questão, são as lições dos juristas Leandro Paul-
sen e Andrei Pitten Velloso:

“Em comum, a contribuição de melhoria e a de iluminação pública têm a característica 
de serem devidas por um benefício determinado que, embora favoreça a coletividade 
como um todo, é (ao menos deve ser) verificado pelos seus contribuintes de modo 
especial. Assemelham-se, portanto, às contribuições especiais da Espanha, concebidas 
como os tributos ‘cuja hipótese de incidência consiste na obtenção pelo sujeito passivo 
de um benefício ou de um aumento de valor dos seus bens, como consequência da 
realização de obras públicas ou do estacionamento ou ampliação de serviços públicos’ 
(art. 2º, 1, b, da LGT). 

Trata-se daquelas contribuições definidas por Geraldo Ataliba, na esteira dos ensi-
namentos de A. D. Giannini, como tributos cuja hipótese de incidência é integrada 
por um ‘benefício especial que [o contribuinte] recebe em consequência de uma ação 
estatal’.”2 (grifo do original)

 1. Entendemos que o artigo 149-A da CF nada mais é que constitucionalização da inconstituciona-
lidade da taxa de iluminação pública, visto que o serviço de iluminação pública constitui um 
serviço de caráter geral, o qual, em regra, somente poderia ser custeado pelas receitas oriundas 
de impostos. Portanto, a presente Emenda Constitucional consiste, de forma clara e cristalina, 
em uma afronta à decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal que julgou inconstitucional 
a cobrança de taxa de iluminação pública, em virtude da não ocorrência dos elementos justi-
ficadores das taxas, quais sejam, especificidade e divisibilidade. Não obstante, a contribuição 
em questão constitui uma garantia individual de caráter fundamental do contribuinte, em não 
ser tributado mediante taxa e/ou contribuição, para o custeio de despesas de serviços públicos 
destinados à coletividade. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal contrariando seu pretérito 
entendimento, outorgou constitucionalidade à malfadada Emenda Constitucional in casu, 
fato que pode acarretar, no futuro, a inserção de outras novas contribuições por benefícios  
especiais.

 2. PAULSEN, Leandro; VELLOSO, Andrei Pitten. Contribuiç õ es no Sistema Tributá rio Brasileiro. 
4. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 28-29.
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De outro giro, as contribuições especiais, ao contrário da espécie de contribuição 
supra dissertada, não têm a sua hipótese de incidência vinculada a uma atividade estatal, 
mas às finalidades especificadas pela norma atributiva de competência, com referência 
mediata ou imediata ao contribuinte.

O Prof. Dr. Tácio Lacerda Gama, de forma objetiva e precisa, assim define tal espé-
cie de contribuição: “[...] adota-se a seguinte definição para o conceito de contribuições 
especiais: tributos com destinação especificada em lei, hipótese de incidência desvincu-
lada de atuação estatal [...]”.3

Em suma, as contribuições especiais, apesar de não terem sua hipótese de incidência 
vinculada a qualquer atuação estatal, constituem um tributo juridicamente afetado à rea-
lização da sua finalidade específica.

Tais características diferenciam as contribuições especiais de todas as demais espé-
cies de tributos, pois essas características apenas existem na sua integralidade, bem como 
atuam de forma concomitante nas contribuições especiais.

As contribuições especiais, em razão do disposto no artigo 149 da nossa Constitui-
ção Federal, são compostas pelas contribuições sociais, corporativas e de intervenção do 
domínio econômico.

As primeiras são aquelas instituídas para o custeio da atuação estatal a fim de garantir 
e proporcionar os direitos constantes à Ordem Social, tais como educação, saúde, assis-
tência social, previdência, desporto, ordem social e demais direitos sociais arrolados no 
Texto Magno. 

As segundas, contribuições corporativas ou de categorias profissionais ou econômi-
cas, buscam custear a fiscalização e a regulamentação de atividades profissionais ou eco-
nômicas, por meio de autarquias profissionais. 

Por fim, as terceiras, contribuições de intervenção do domínio econômico, almejam 
custear a atuação estatal na Ordem Econômica, no intuito de promover e incentivar, na 
iniciativa privada, os objetivos dispostos no artigo 170 da Constituição Federal. 

Nota-se que as contribuições especiais albergam uma extensa gama de tributos cuja 
finalidade é alcançar objetivos constitucionalmente escolhidos pelo Poder Constituinte, 
em especial a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, assim como garantir o 
desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigual-
dades sociais e regionais, além de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Logo, justamente pela importância dessas finalidades, as afetações jurídicas das recei-
tas oriundas das contribuições devem ser respeitadas pelo Estado, fato que trataremos 
com mais propriedade oportunamente.

 3. GAMA, Tácio Lacerda. Contribuições especiais. Natureza e regime jurídico. In: SANTI, Eurico 
Marcos Diniz de (Coord.). Curso de Especializaç ã o em Direito Tributá rio: Estudos Analíticos em 
Homenagem a Paulo de Barros Carvalho. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 1145.



CARVALHO, Rafael Francisco. Os efeitos da não observância da afetação  
jurídica das receitas oriundas das contribuições especiais. 

Revista de Direito Tributário Contemporâneo. vol. 28. ano 6. p. 77-95. São Paulo: Ed. RT, jan./mar. 2021.

81DOUTRINA

3. REGIME CONSTITUCIONAL DAS CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS

Conforme dito anteriormente, a Constituição de 1967 inseriu as contribuições previ-
denciárias, de intervenção do domínio econômico e profissionais dentro do capítulo do 
Sistema Tributário Nacional, caminho trilhado pela atual Carta Magna.

Entretanto, por algum tempo após a promulgação da nossa Constituição vigente, 
alguns doutrinadores ainda insistiam na premissa de que as contribuições teriam perfil sui 
generis, uma vez que o artigo 145 da Constituição de 1988 teria especificado taxativamente 
o gênero tributo nas seguintes espécies: impostos, taxas e contribuição de melhoria.

E, para aqueles que advogam a tese supra, o artigo 149 da nossa Carta Republicana ape-
nas seria uma diretriz de aplicação de alguns limites ao Poder de Tributar também aplicados 
às contribuições, visto que, caso o Poder Constituinte Originário efetivamente quisesse a 
elas outorgar natureza tributária, teria o feito de forma expressa no artigo 145 da Lei Maior.

No que pese todo o respeito aos doutrinadores que militam nessa tese, tal linha de 
raciocínio não se convalida.

Primeiro, como é pacífico entre a boa doutrina, no que tange à matéria tributária, a 
nossa Constituição Federal, diferentemente de muitos outros textos constitucionais, é 
analítica e exaustiva, delimitando, de forma específica, todos os elementos essenciais da 
tributação, desde o exercício da competência até a fiscalização e a cobrança dos tributos.

Embora a Constituição Federal seja um instrumento de caráter político, inegavel-
mente se trata de uma norma sistematizada, ou seja, fora redigida e seus enunciados dis-
tribuídos em capítulos e títulos temáticos pensados para permitir que seus enunciados 
sejam interpretados, aplicados e semanticamente atualizados em total convergência para 
com os seus princípios e valores a serem concretizados, por representar a vontade sobe-
rana do povo brasileiro.

Ademais, a sistematização das normas constitucionais é de suma importância, visto 
que a Constituição Federal representa um elemento unificador do Sistema Jurídico 
Pátrio, a qual outorga condição de validade, seja na esfera sintática, seja na semântica, às 
normas jurídicas de hierarquia inferior.

Marco Aurélio Greco,4 em seu livro Planejamento Tributá rio, assevera, de maneira 
robusta, que o nosso atual Texto Magno é a “Constituição da Sociedade”, uma vez que ini-
cia o Poder Constituinte Originário, em seu preâmbulo, prevendo a busca por uma socie-
dade justa e igualitária, relatando, em seguida, os objetivos e Princípios da República, 
os direitos e deveres individuais e coletivos, e, somente após prescrevê-los (os “direi-
tos individuais e coletivos”), trata da Organização do Estado. Vê-se que, concordando 
ou não com o ponto do renomado autor, tal raciocínio foi propiciado por meio de uma 
inquestionável sistematização e organização dos enunciados constitucionais.

Melhor especificando, não há enunciados constitucionais vazios, sem contexto ou 
eficácia. Dessa forma, mesmo não estando as contribuições arroladas no artigo 145 da 

 4. GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributá rio. 3. ed. São Paulo: Dialética, 2011.
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Constituição Federal, tal espécie de tributo está inserida e sistematizada no Capítulo 
relativo ao Sistema Tributário Nacional, a fim de que a exação mediante as contribuições 
observe os limites e a sistemática do Poder de Tributar.

Portanto, em observância à sistematização dos enunciados do Texto Constitucional 
e do Ordenamento Jurídico Pátrio, as contribuições, por estarem inseridas no Capítulo 
destinado ao Sistema Tributário Nacional, ainda que não estejam citadas expressamente 
no artigo 145 da Lei Maior, possuem claro e cristalino o seu caráter tributário.

Inclusive, na seara jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal ratificou os precei-
tos constitucionais e reconheceu o caráter tributário das contribuições5, que, por conse-
quência, devem nortear-se pelas limitações ao Poder de Tributar.

3.1. Normas de competência

A norma de competência das contribuições especiais é o caput do artigo 149 da Carta 
Magna, o qual autoriza a União à instituição das contribuições sociais, interventivas e 
corporativas. Denota-se, da leitura do dispositivo em questão, que inexiste a indicação 
de fatos imponíveis, mas apenas a finalidade da norma de competência, o que estudare-
mos mais adiante.

Importante citar que a redação originária da norma constitucional em questão 
não continha os enunciados do § 2º, o qual fora inserido pela Emenda Constitucional 
33/2001. Essa Emenda delimitou expressamente as bases de cálculos possíveis das con-
tribuições especiais, quais sejam: i) faturamento; ii) receita bruta; iii) valor da operação 
ou valor aduaneiro.

Portanto, após a promulgação da Emenda Constitucional anteriormente citada, 
temos duas limitações ao alcance das competências para instituição de contribuições 
especiais, a primeira relativa à persuasão das finalidades determinadas pela norma cons-
titucional e a segunda determinando que incidam exclusivamente sobre o faturamento, 
a receita bruta, o valor da operação ou o valor aduaneiro.

Diante desses critérios, é de rigor o reconhecimento da inconstitucionalidade das 
contribuições INCRA, SEBRAE e APEX-BRASIL, as quais estão pendentes de análise do 
Supremo Tribunal Federal.

Por fim, o artigo 149 da Constituição Federal dispõe sobre competências específicas, 
enunciadas nos seus artigos 167, 177, 195, sem contar as contribuições recepcionadas, 
expressamente, nos termos dos artigos 212, 239 e 240 do Texto Magno.

3.2. Princípios constitucionais 

Muito embora o artigo 149 da nossa Carta Política cite expressamente os princípios 
da legalidade, anterioridade e irretroatividade, conforme anteriormente dissertado, é 

 5. Recurso Extraordinário 146.733/SP, Pleno, rel. Min. Moreira Alves, publicado no DJ de 06.11.1992.
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pacífico, na jurisprudência e também na boa doutrina, que as contribuições têm natu-
reza tributária, visto que inteiramente inseridas e sistematizadas no capítulo atinente ao 
Sistema Tributário Nacional.

Ora, o nosso Ordenamento Jurídico constitui um verdadeiro Sistema. Por isso, todas 
as normas jurídicas guardam entre si uma relação de subordinação e coordenação, seja 
na esfera sintática, seja no campo semântico, razão pela qual a interpretação de um enun-
ciado normativo – salvo exceções legalmente autorizadas – deve ser realizada de forma 
sistemática. 

Por consequência, inquestionável que as contribuições especiais devem nortear-se 
não só pelos princípios expressamente citados no artigo 149 da Constituição Federal mas 
também pelos demais princípios constitucionais explícita ou implicitamente elencados 
em nossa Constituição Federal. Aliás, os princípios constitucionais consistem em ver-
dadeiros limites ao Poder de Tributar, logo constituem uma garantia individual e funda-
mental do contribuinte, motivo pelo qual nenhum princípio, sem expressa autorização 
constitucional, pode ser excetuado de qualquer espécie tributária.

Não pretende este autor, bem como não é o objetivo deste trabalho, dissertar sobre 
cada princípio, mas apenas fazer breves considerações sobre outros dois princípios cons-
titucionais, os quais, ainda que não sejam especificamente de natureza tributária, são 
aplicados à presente espécie de tributos. Trata-se do princípio da solidariedade e do prin-
cípio da moralidade. 

Construir “uma sociedade livre, justa e solidária” é o primeiro dos objetivos funda-
mentais da nossa República (artigo 3º, I, da CF) e dessas assertivas constitucionais extrai-
-se o princípio da solidariedade, o qual também se apresenta como norma-regra, por meio 
dos mandamentos do artigo 195 do Texto Magno, o qual prescreve que “a seguridade 
social será financiada por toda a sociedade”.

A solidariedade, na dimensão de princípio ou de regra, é uma justificação do Poder 
de Tributar, mas, nas contribuições, ante suas finalidades majoritariamente voltadas ao 
custeio de direito sociais, irradia maiores efeitos. Tomamos como exemplo a seguridade 
social, na qual são chamadas para o custeio desse direito as pessoas físicas e jurídicas, 
independentemente de estas terem ou não uma relação direta com os segurados, quiçá de 
serem ou não destinatárias dos benefícios. Entre os contribuintes da seguridade social, 
destacamos as pessoas jurídicas, as quais jamais serão beneficiadas pela seguridade 
social, mas, por força da solidariedade (regra ou princípio), são obrigadas a contribuir.

Portanto, a afetação das receitas das contribuições especiais às Finalidades Especi-
ficadas pela Norma Atributiva de Competência decorre da solidariedade, uma vez que o 
contribuinte, ao permitir a transferência de uma parcela do seu patrimônio ao Estado e 
ao renunciar de parte da sua liberdade (normas indutoras – extrafiscalidade) em nome 
da “uma sociedade livre, justa e solidária”, tem o direito constitucional de exigir que o 
Estado respeite o destino constitucional das receitas das contribuições especiais, sob 
pena de flagrante inconstitucionalidade.
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Nesses termos, o princípio da moralidade também é aplicado nas contribuições espe-
ciais, visto que a não observação da afetação das receitas constitui um desprestígio do 
Poder Público à lealdade, à boa-fé e à justiça social. Sobre tal princípio, valiosíssimas as 
lições da Profa. Dra. Regina Helena Costa:

“O princípio da moralidade impõ e ao Estado o prestígio aos valores é ticos, à probidade, à 
honestidade, ao decoro, à lealdade, à boa fé e, em ú ltima aná lise, à  busca pela realizaç ã o, 
tanto quanto possível, da justiça social. [...] forçoso pensar-se numa ética tributária, 
assim entendida como o conjunto de princípios e regras que devem ser observados 
pelo legislador e pelo administrador tributários e que lhes impõem, mais que na estrita 
observância às leis, o prestígio aos valores de probidade, lealdade, boa-fé, decência e 
justiça, enfim.”6 (grifos nossos)

Em suma, não há que se falar em qualquer exceção às contribuições especiais, no que 
tange à aplicabilidade e à efetividade dos princípios constitucionais, não se limitando, 
portanto, à aplicação somente daqueles princípios expressamente citados no artigo 149 
da Constituição Federal. 

3.3. Espécie de veículo introdutor da norma impositiva da contribuição especial

Em razão da indiscutível natureza jurídica tributária das contribuições especiais, por 
certo, tais tributos estão submetidos às “normas gerais de direito tributário”, cuja finali-
dade é nortear a criação de qualquer tributo. Por essa razão, na doutrina, houve grande 
debate acerca da necessidade da Lei Complementar para a instituição das contribuições 
especiais.

Com todo o respeito àqueles que militam pela imprescindibilidade da Lei Comple-
mentar para a instituição das contribuições especiais, tenho que tal posição não repre-
senta os desígnios constitucionais, ante o fato de que a alínea a do inciso III do artigo 146 
da nossa Constituição Federal é restrita aos impostos.

O Supremo Tribunal Federal, instado a se manifestar sobre a necessidade ou não da 
instituição de contribuições especiais por via de Lei Complementar, decidiu que tal espé-
cie de tributo pode ser instituída por Lei Ordinária, sem a intermediação de Lei Comple-
mentar, pois, como asseverado anteriormente, o artigo 146, III, a, da CF somente exige 
tal veículo introdutor para a definição da hipótese de incidência, da base de cálculo e dos 
contribuintes dos impostos e não de contribuições7.

 6. COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 90.

 7. A COFINS, inicialmente, fora introduzida no nosso Ordenamento Jurídico por uma Lei Comple-
mentar, mais especificamente a Lei Complementar 70/91, mas, tendo em vista que a COFINS é 
uma contribuição com base econômica no artigo 195, I, da CF, na verdade, não se fazia necessária 
a utilização de Lei Complementar, tanto que, posteriormente, passou a ser disciplinada por leis 
ordinárias.
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Por outro lado, nossa Corte Suprema entendeu que as novas contribuições residuais 
de seguridade social, com base no art. 195, § 4º, da CF, devem ser instituídas por via de 
Lei Complementar.

3.4. Requisitos constitucionais de validade das contribuições especiais

Em uma análise sistemática do instituto das contribuições especiais, podemos extrair 
três requisitos constitucionais de validade, quais sejam: i) busca da finalidade especifi-
cada pela norma atributiva de competência; ii) necessidade; iii) referibilidade.

A nossa Constituição Federal, no que tange aos impostos, nas regras de competência 
distribuídas aos entes federativos, já enuncia as regras matrizes possíveis dos impostos a 
serem instituídos desses tributos.

Ao contrário dos impostos, a Constituição Federal não prescreve as regras matrizes 
possíveis para as contribuições especiais, apenas delimitando a finalidade a ser almejada 
por tributo. 

Nota-se que a primeira característica das contribuições especiais é a implementação 
da finalidade especificada pela norma de competência, sendo de rigor alertar que não 
é toda e qualquer finalidade a ser perseguida, mas, sim, aquelas a que, constitucional-
mente, o ente tributante está autorizado.

Decorrente do primeiro requisito, o qual outorga às contribuições especiais a qua-
lidade de tributos teleológicos, advém o segundo requisito (necessidade), consistente 
na assertiva de que a competência constitucional das contribuições apenas poderá ser 
exercida dentro das reais necessidades para o alcance das finalidades constitucionais 
do tributo. Logo, é vedado tanto o excesso na cobrança da contribuição quanto o des-
vio dos recursos obtidos das finalidades constitucionais, sob pena de perda do elemento 
necessidade.

Por fim, temos a referibilidade, a qual diz respeito à pertinência da contribuição a um 
grupo específico de contribuinte, o qual irá suportar o encargo desse tributo. Mais espe-
cificamente, trata-se do nexo de causalidade entre a finalidade da contribuição e o grupo 
dos sujeitos passivos. É importante registrar que esse liame/nexo de causalidade deve 
ser direto. Apenas em casos excepcionais, como na cobrança de contribuição da seguri-
dade social das pessoas jurídicas, admite-se o nexo indireto, e, nesse caso exemplificado, 
a exceção da referibilidade está autorizada pela regra da solidariedade, como iremos ana-
lisar adiante.

4. A AFETAÇÃO JURÍDICA DAS RECEITAS DAS CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS

4.1. Diferenciação entre impostos e contribuições especiais

Antes de tratarmos das diferenças entre as duas espécies de tributo, urge, por mais 
que possa parecer óbvio, conceituarmos o tributo imposto. Nos termos do artigo 16 do 
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Código Tributário Nacional, tal tributo é aquele com hipótese de incidência desvin-
culada de qualquer atuação direta do Poder Estatal, ou seja, trata-se de uma espécie de 
tributo não vinculado.

O conceito enunciado pelo artigo 16 do Código Tributário Nacional é condizente para 
com os preceitos constitucionais prescritos nos artigos 153, 155 e 156 da nossa Carta Polí-
tica, uma vez que tais normas constitucionais apenas indicam a materialidade do tributo.

Aliás, como bem elucidado pelo Prof. Dr. José Eduardo Soares de Melo,8 a hipótese de 
incidência do imposto não traduz qualquer comportamento estatal, mas, sim, limita-se a 
um signo de riqueza indicativo da capacidade econômica do contribuinte.

A inexistência de vinculação da hipótese de incidência do imposto a uma conduta do 
Poder Estatal importa em outra característica dessa espécie tributária, qual seja, a veda-
ção da destinação das receitas oriundas de impostos a qualquer órgão, fundo ou despesa 
pública, conforme determina o inciso IV do artigo 167 do Texto Magno, ressalvadas as 
hipóteses previstas primeiramente pelas Emendas Constitucionais 03/1991, 29/2000 e 
42/2003.

Em razão dessa característica, temos a primeira diferença entre os impostos e as con-
tribuições especiais, qual seja, a busca de uma finalidade específica. Os impostos visam 
tão somente gerar receitas aos entes tributante, mediante a tributação de materialida-
des constitucionalmente permitidas, enquanto as contribuições buscam custear aquelas 
finalidades expressas no artigo 149 da Constituição Federal, acarretando a inobservância 
dessas finalidades na inconstitucionalidade do tributo.

Importante salientar que exceções previstas no artigo 167, IV, da CF, as quais impõem 
destinação de parte das receitas oriundas de determinados impostos, não outorgam a 
estes a característica da busca da finalidade, uma vez que as normas de competência dos 
impostos apenas prescrevem a materialidade sobre a qual recaíra a exação, não impu-
tando qualquer finalidade a ser alcançada pelo ente tributante.

Outrossim, a regra do artigo 167, IV, da CF veda que o ente tributante, ao exercer sua 
competência tributária, editando a norma instituidora do tributo, imponha qualquer 
destinação dessa receita. As exceções, previstas pontualmente no artigo em questão, 
decorrem de políticas públicas constitucionalmente instituídas.

Desse modo, a essência constitucional do imposto prevalece sendo apenas receita, 
mediante a tributação de signos de riqueza, sem qualquer finalidade imediata específica. 
E, como veremos adiante, a afetaç ã o jurídica das receitas, embora correlata, não se con-
funde com a busca da finalidade especificada pela norma atributiva de competência.

Além disso, outro fator de diferenciação dos impostos para as contribuições está no 
âmbito da vinculação das suas receitas. Sobre essa questão, é forçoso citarmos a pontual 

 8. MELO, José Eduardo Soares de. Contribuiç õ es Sociais no Sistema Tributá rio. 7. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2018.
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observação do Prof. Dr. Geraldo Ataliba: “O preceito do inciso IV do art. 167 da Cons-
tituição veda à lei prescrever destinação ao produto da arrecadação de impostos. Essa 
vedaç ã o nã o é  aplicá vel à  lei que cuida de contribuiç õ es. Ela é , aliá s, a pró pria razã o de ser da 
instituiç ã o do tributo.”9 (grifos nossos)

Diferentemente dos impostos, a essência das contribuições é a vinculação das suas 
receitas.

Ora, se o Texto Constitucional determina que a instituição de uma contribuição deve 
estar atrelada à busca de uma finalidade específica, a persuasão dessa finalidade deve 
ocorrer de forma efetiva.

Melhor exemplificando, a cobrança de uma contribuição especial, sem a aplicação da 
finalidade constitucionalmente determinada, acarreta uma exação inconstitucional, seja 
pela inobservância da norma constitucional de competência, seja pela inobservância da 
solidariedade (na dimensão de regra ou princípio).

Não obstante a infração da solidariedade, tal desvio de recursos atenta ao princípio 
da moralidade pública e ao princípio da nã o observâ ncia do exercício de direitos fundamen-
tais por via de tributaç ã o, visto que o patrimônio e a liberdade do contribuinte constituem 
direitos fundamentais, nos termos do artigo 5º da Constituição Federal, que estariam 
sendo onerados por tributação, sem a observância dos propósitos constitucionais ati-
nentes à espécie.

Ante as premissas supra dissertadas, verifica-se que a Constituição Federal adotou 
critérios de validação distintos para os impostos e para as contribuições; mormente em 
relação ao primeiro, o critério de validação é casual, ou seja, a instituição do tributo será 
válida, desde que a norma instituidora observe, na íntegra, as condições prescritas na 
norma superior (Constituição Federal/Código Tributário Nacional).

Por outro lado, no caso das contribuições especiais, o critério de validação é finalís-
tico, visto que, além das condições formais de instituição da contribuição, é exigida a 
busca do objetivo e a afetação das receitas oriundas da exação na concretização da fina-
lidade perseguida.

Ressalto que a presente diferenciação de validação não é seguida por parte da dou-
trina pátria, destacando-se, desta, o Prof. Dr. Leandro Paulsen e o Prof. Dr. Andrei Pitten 
Velloso, os quais entendem pela existência também de outro elemento de validação, o 
critério de condicional.

Com o devido respeito ao entendimento dos nobres autores, entendo que os concei-
tos de validação finalística e condicional se assemelham.

Independentemente de questões terminológicas, a questão é: os tributos, ora compa-
rados, distinguem-se no âmbito de validação constitucional.

 9. ATALIBA, Geraldo. Hipó tese de Incidê ncia Tributá ria. 6. ed. 8. tir. São Paulo: Malheiros, 2006. 
p. 200.
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4.2. Diferenciação entre a afetação jurídica das receitas e a busca da finalidade 
especificada pela norma atributiva de competência

Conforme dissertado alhures, da leitura da nossa Carta Política podemos extrair três 
características das contribuições especiais, a busca da finalidade especificada pela norma 
atributiva de competência; a necessidade; e, por fim, a referibilidade.

De outro giro, em uma análise sistemática dessas três características, teremos a afeta-
ção jurídica das receitas das contribuições a sua finalidade específica, visto que, conforme 
lecionado anteriormente, a instituição de uma contribuição especial obrigatoriamente 
obedece à persuasão de uma finalidade específica. Tal persuasão, aliás, efetivamente deve 
ocorrer com a vinculação das suas receitas aos fins constitucionalmente determinados.

Contudo, necessário fazermos uma distinção entre afetação das receitas e busca da 
finalidade especificada pela norma atributiva de competência.

Pois bem, a primeira é um elemento conceitual da categoria das contribuições espe-
ciais, para diferenciá-las dos impostos, ou seja, havendo a afetação jurídica das receitas a 
qualquer finalidade especificada pelo legislador, portanto afetados os recursos pelo veí-
culo introdutor, teremos uma contribuição especial, e não um imposto.

Por outro giro, a segunda (busca da finalidade especificada pela norma atributiva 
de competência) é instituto relacionado ao critério de validação constitucional para a 
criação da contribuição especial. Trata, desse modo, de uma questão de observância às 
normas de competência constitucional, visto que somente poderão ser instituídas con-
tribuições dentro das finalidades constitucionalmente autorizadas.

E tal ideia decorre da premissa de que o legislador infraconstitucional, ao exercer 
a sua competência, deve nortear-se fielmente ao arquétipo constitucional do tributo 
criado, e, no caso das contribuições especiais, a finalidade é um elemento de identifica-
ção do regime dessa espécie de tributo, e a não observância dessa finalidade constitu-
cional acarreta a injuridicidade da exação. 

Em termos mais práticos, o legislador infraconstitucional, ao criar uma contribuição 
especial, precisa fazer mais que afetar suas receitas a qualquer finalidade, devendo afetá-
-las aquelas autorizadas pelo Poder Constituinte.

Assim, na remota hipótese de a União criar uma contribuição especial com afetação 
jurídica de suas receitas a uma finalidade diversa daquelas autorizadas pelo artigo 149 
da Constituição Federal, poderia ela ser qualificada como contribuição, mas não teria a 
validação constitucional da sua finalidade.

Por essa razão, constata-se que a Afetaç ã o Jurídica das Receitas e a Busca da Finalidade 
Especificada pela Norma Atributiva de Competê ncia, embora correlatas, diferenciam-se, 
uma vez que a primeira está na esfera conceitual das contribuições especiais e a segunda 
na esfera de validação constitucional do regime desses tributos.

Agora, a pergunta que fazemos é: a não aplicação dos recursos afetados da contribui-
ção especial pode acarretar inconstitucionalidade na cobrança desse tributo? É o que 
passaremos a responder no próximo item deste trabalho acadêmico.
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5. CONSEQUÊNCIA DOS EFEITOS DA DESAFETAÇÃO DAS RECEITAS DAS CONTRIBUIÇÕES 
ESPECIAIS

5.1. Desafetação decorrente de Emendas Constitucionais

Como sabemos, a nossa Constituição Federal é rígida, logo qualquer mudança dever 
ser realizada mediante processo de Emenda Constitucional, a qual dever observar os 
ditames do artigo 60 da nossa Constituição Federal, em especial as vedações do § 4º do 
dispositivo constitucional em questão.

Pois bem, a priori, não vislumbramos qualquer óbice de a competência tributária ser 
objeto de Emenda Constitucional, desde que respeitado o pacto federativo e a caracterís-
tica da inalterabilidade das competências dos entes federativos, o que significa que: não 
poderia haver a retirada de uma competência originalmente instituída pelo Poder Cons-
tituinte Derivado e quiçá a transferência de competências pretéritas entre entes.

Por essas razões, uma competência tributária pode ser objeto de Emenda Constitu-
cional, mas para fins de acrescer novos elementos no arquétipo tributário do tributo, por 
exemplo, para a inserção de novos elementos na base de cálculo do tributo.

O exemplo anteriormente exposto não é hipotético. A Emenda Constitucional 
33/2001 inseriu o § 2º do artigo 149 da Constituição Federal, estabelecendo novas bases 
de cálculos possíveis para as contribuições especiais, quais sejam, o faturamento, receita 
bruta ou valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro.

Mas a questão é: pode haver a desafetação dos recursos de uma contribuição especial? 
E, em caso positivo, tal desafetação pode acarretar uma inconstitucionalidade? A res-
posta dependerá da espécie de contribuição especial que terá seus recursos desafetados à 
finalidade, inclusive se a finalidade da contribuição também será modificada.

Uma das vedações constantes no artigo 60, § 4º, da CF é a supressão dos direitos e das 
garantias individuais, entre os quais estão a espécie dos direitos sociais. Como sabemos, 
por força constitucional, as contribuições sociais visam assegurar e custear tais direitos 
para todos os cidadãos. 

É importante registrar que, quando falamos em contribuições sociais, estamos inse-
rindo aquelas destinadas à manutenção da seguridade social e também aquelas destinadas 
a custear os demais direitos relativos à Ordem Social. 

Nesses termos, a desafetação das receitas das contribuições sociais de qualquer espé-
cie, mediante Emenda Constitucional, tornaria ineficaz o gozo e a fruição de direitos 
fundamentais do contribuinte, visto que a Busca da Finalidade Especificada pela Norma 
Atributiva de Competê ncia é proporcionar o gozo, a fruição e a manutenção das garantias 
e dos direitos fundamentais.

Ademais, a desafetação das receitas dessa espécie de contribuição seria uma afronta 
ao artigo 60, § 4º, da CF, assim como ao princípio da nã o observâ ncia do exercício de direi-
tos fundamentais por via de tributaç ã o e ao princípio da moralidade, pois a exação da con-
tribuição teria como finalidade constitucional garantir os Direitos da Ordem Social e da 
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Seguridade Social, mas sua receita seria aplicada a finalidade diversa. Em consequência, 
tal desafetação constituiria irremediável inconstitucionalidade.

Lado outro, quanto às contribuições interventivas e corporativas, poderiam elas ter 
suas receitas desafetadas das suas finalidades sem ocorrer em inconstitucionalidade? 
Entendo que poderia haver a desafetação das receitas, desde que a Emenda Constitu-
cional também modificasse a Busca da Finalidade Especificada pela Norma Atributiva de 
Competência, visto que, caso tal modificação não ocorresse, a modificação constitucional 
retiraria a eficácia constitucional da finalidade da contribuição.

Portanto, não vislumbramos qualquer empecilho na desafetação das receitas das 
contribuições corporativas e interventivas, desde que a finalidade constitucional tam-
bém seja modificada, em observância ao critério de validade constitucional atinente à 
necessidade.

Contudo, temos que registrar que, infelizmente, o Poder Constituinte Derivado não 
observou tais limitações quando da prolação da ECR 01/94 e das Emendas Constitu-
cionais 27/2000, 42/2003, 56/2007, 68/2011 e 93/2016, as quais desviaram as receitas de 
contribuições sociais e interventivas para outros fins.

E, pior, o Supremo Tribunal Federal10 validou tais desvios, asseverando que, mesmo 
que tais desafetações sejam inconstitucionais, o contribuinte não teria direito ao indébito, 
uma vez que a tributação isoladamente fora realizada dentro das balizas constitucionais.

5.2. Desafetação decorrente de normas infraconstitucionais

Como verificamos alhures, na seara da Emenda Constitucional, a desafetação das 
receitas pode gerar debates. Mas, quando efetuada na esfera infraconstitucional, a possi-
bilidade (desafetação) é, cristalinamente, inconstitucional.

No Ordenamento Jurídico Pátrio, o Sistema Tributário Nacional é regulado intei-
ramente pela Constituição Federal, obrigando o legislador infraconstitucional a obe-
decer aos nortes estabelecidos pelo Texto Magno, o qual autoriza o Poder Tributário, 
mediante determinadas regras/princípios, bem como limita tal poder por meio de: 
a) repartição de competências tributárias entre os entes federados; b) separação dos 
Poderes (ou seja, a lei oriunda do Poder Legislativo é condição necessária para criar 
os tributos e seus elementos constitucionalmente autorizados); c) direitos e garantias 
fundamentais.

Logo, a exação sem a observância dos preceitos constitucionais outorga a marca da 
inconstitucionalidade na cobrança do tributo.

Das lições anteriormente citadas, temos que recordar que, das premissas consti-
tucionais relativas às contribuições especiais, constatam-se três requisitos de validade. 
Entre estes, destacamos a necessidade.

 10. RE 566.007 RG, Pleno, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.11.2014.



CARVALHO, Rafael Francisco. Os efeitos da não observância da afetação  
jurídica das receitas oriundas das contribuições especiais. 

Revista de Direito Tributário Contemporâneo. vol. 28. ano 6. p. 77-95. São Paulo: Ed. RT, jan./mar. 2021.

91DOUTRINA

Ora, na hipótese de as receitas de determinada contribuição especial serem desviadas 
para outra finalidade, importa na desnecessidade na busca da Finalidade Especificada 
pela Norma Atributiva de Competência e, por consequência, na derrogação ou revoga-
ção da contribuição especial.

Nesse sentido, urge trazermos novamente as lições dos Professores Leandro Paulsen 
e Andrei Pitten Velloso:

“Como expusemos ao tratar dos requisitos específicos das contribuições especiais, 
elas somente podem ser cobradas na medida em que sejam efetivamente necessárias à 
realização das suas finalidades. E se os recursos são parcialmente desviados para outros 
fins, é porque eles não são inteiramente necessários à realização das finalidades que jus-
tificam a sua cobrança, o que vem a macular a sua própria validade (se a desnecessidade 
for originária) ou eficácia (se superveniente) [...] os desvios legislativos dos recursos 
angariados com as contribuições especiais não causam propriamente sua ineficácia. 
Denunciam-na. Indicam desnecessidade pretérita que tem o condão de, por si só, der-
rogar ou revogar a contribuição.”11

No que pese todo o meu respeito aos nobres e renomados Professores, ouso discordar 
parcialmente do entendimento deles. Não tenho que a desafetação da receita da contri-
buição especial às suas finalidades acarrete apenas a perda da eficácia do tributo.

Ora, conforme lecionado pelos nobres autores, a desafetação implica desrespeito ao 
critério constitucional da necessidade; dessa forma, ao violar um critério de validação 
constitucional, não ocorre apenas perda da eficácia mas também inconstitucionalidade 
da exação.

Por essas razões, tenho que a posição do Prof. Dr. Roque Antonio Carrazza seja mais 
apropriada à situação, ora analisada, vejamos:

“[...] a lei que instituir dada contribuição deve apontar, de modo expresso, a destinação 
a ser dada ao produto arrecadado, que há de ser, semper et ad semper, o adequado à con-
cretização da finalidade que o tributo deve alcançar. [...] Em suma, é a destinação do 
produto da arrecadação que preserva a natureza constitucional das contribuições.”12

Em resumo, a desafetação das receitas oriundas de contribuições especiais, em decor-
rência de ato normativo infraconstitucional, em qualquer hipótese, acarretará não ape-
nas a perda da eficácia do tributo mas também a sua inconstitucionalidade.

Tanto que o Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 2925, ao julgar a consti-
tucionalidade da abertura de crédito suplementar em rubrica estranha à destinação dos 
recursos arrecadados com a CIDE-Combustíveis, assim decidiu:

 11. PAULSEN, Leandro; VELLOSO, Andrei Pitten. Contribuiç õ es no Sistema Tributá rio Brasileiro. 
4. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 71.

 12. Idem.
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“Processo objetivo – Ação direta de inconstitucionalidade – Lei Orçamentária. Mostra-
-se adequado o controle concentrado de constitucionalidade quando a lei orçamentária 
revela contornos abstratos e autônomos, em abandono ao campo da eficácia concreta. 
Lei Orçamentária – Contribuição de intervenção no domínio econômico – Importação 
e comercialização de petróleo e derivados, gás natural e derivados e álcool combustí-
vel – CIDE – Destinação – Artigo 177, § 4º, da Constituição Federal. É  inconstitucional 
interpretaç ã o da Lei Orçamentá ria 10.640, de 14 de janeiro de 2003, que implique abertura 
de cré dito suplementar em rubrica estranha à  destinaç ã o do que arrecadado a partir do dis-
posto no § 4º do artigo 177 da Constituiç ã o Federal, ante a natureza exaustiva das alíneas 
‘a’, ‘b’ e ‘c’ do inciso II do citado pará grafo.”13 (grifos nossos)

Denota-se, dessa maneira, que, no âmbito da jurisprudência, também resta pacífico 
o entendimento da inconstitucionalidade da desafetação das receitas oriundas das con-
tribuições especiais.

Ainda, outra análise que merece nota diz respeito às desafetações decorrentes de des-
vios infraconstitucionais de natureza orçamentária, e, nessa hipótese, a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, no parágrafo único do seu artigo 8º, assim dispõe:

“Art. 8º Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser 
a lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea c do inciso I do art. 4º, 
o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução 
mensal de desembolso.

Pará grafo ú nico. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serã o utilizados 
exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculaç ã o, ainda que em exercício diverso 
daquele em que ocorrer o ingresso.” (grifos nossos)

Da leitura da norma anterior, reforça-se a premissa de que a afetação das receitas oriun-
das das contribuições também decorre do princípio da moralidade pú blica, logo as desafeta-
ções oriundas de normas orçamentárias não importam apenas em inconstitucionalidade 
mas também na reprovação das contas do gestor público e na incursão em ato de improbi-
dade administrativa, nos termos do artigo 11, I e II, da Lei de Improbidade Administrativa.

Portanto, temos que os efeitos da desafetação das receitas oriundas das contribuições 
importam em inconstitucionalidade da exação e, no caso das desafetações orçamentá-
rias, podem acarretar a reprovação de contas pública e a condenação do gestor em impro-
bidade administrativa. 

6. CONCLUSÃO

1) No Ordenamento Jurídico Pátrio, as contribuições podem ser classificadas em 
duas espécies, as contribuiç õ es por benefícios diferenciais e as contribuiç õ es especiais, sendo 

 13. STF, ADI 2.925, Pleno, rel. Min. Ellen Gracie, j. 19.12.2003.
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a principal diferença entre essas duas espécies de contribuição a vinculação de suas hipó-
teses de incidência a determinada atuação estatal. As contribuiç õ es por benefícios dife-
renciais têm suas hipóteses de incidência vinculadas a um serviço ou uma obra pública, 
enquanto as contribuiç õ es especiais estão desvinculadas de uma atividade estatal, mas afe-
tadas juridicamente às finalidades especificadas pela norma atributiva de competência.

2) A norma de competência das contribuições especiais é o caput do artigo 149 do 
Texto Constitucional.

3) As contribuições especiais, em razão do disposto no artigo 149 da nossa Consti-
tuição Federal, são compostas pelas contribuições sociais, corporativas e de intervenção 
do domínio econômico.

4) As contribuições especiais, em virtude da sistematização dos enunciados da nossa 
Constituição Federal, têm natureza tributária, e o Supremo Tribunal Federal ratificou 
os preceitos constitucionais, reconhecendo tal natureza a essa espécie tributária. Con-
sequentemente, esses tributos, seja na sua criação, seja na aplicação das suas receitas, 
devem nortear-se pelas limitações constitucionais atinentes ao Poder de Tributar.

5) As contribuições especiais devem nortear-se não só pelos princípios expressa-
mente citados no artigo 149 da Constituição Federal mas também pelos princípios cons-
titucionais tributários explícita ou implicitamente elencados em nossa Constituição 
Federal, em especial pelos princípios da solidariedade, da moralidade jurídica e da não 
observância do exercício de direitos fundamentais por via de tributação.

6) A alínea a do inciso III do artigo 146 da nossa Constituição Federal é restrita aos 
impostos, razão pela qual o veículo introdutor de contribuições especiais é a Lei Ordi-
nária; entretanto, nossa Corte Suprema pacificou o entendimento no sentido de que as 
novas contribuições residuais de seguridade social, com base no art. 195, § 4º, da Carta 
Política, devem ser instituídas por via de Lei Complementar.

7) Da Constituição Federal extraímos três requisitos constitucionais de validade, a 
saber: i) busca da finalidade especificada pela norma atributiva de competência; ii) neces-
sidade; iii) referibilidade.

8) As contribuições especiais são tributos teleológicos, visto que a busca das finali-
dades especificadas na norma de competência constitui o arquétipo constitucional dessa 
espécie tributária.

9) Os impostos e as contribuições têm como principal diferença a afetação jurídica de 
suas despesas a uma finalidade específica, pois, aos impostos, é vedada, por força consti-
tucional, a vinculação de suas receitas a qualquer fundo, órgão ou despesas, enquanto a 
essência das contribuições é a vinculação das suas receitas.

10) A Constituição Federal adotou critérios de validação distintos para os impostos e 
as contribuições especiais, uma vez que, para aqueles, o critério de validação é casual, e, 
para estas, o critério de validação é finalístico.

11) A Afetação Jurídica das Receitas e a Busca da Finalidade Especificada pela Norma 
Atributiva de Competência, embora sejam institutos correlatos, diferenciam-se, haja 
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vista que o primeiro constitui um elemento conceitual das contribuições especiais e o 
segundo está na esfera de validação constitucional do regime desses tributos.

12) A desafetação das receitas, via Emenda Constitucional, de qualquer espécie de con-
tribuição social é vedada pelo artigo 60, § 4º, da CF, pois constituiu grave ofensa ao princí-
pio da nã o observâ ncia do exercício de direitos fundamentais por via de tributaç ã o e ao princípio 
da moralidade, uma vez que a exação da contribuição social tem como finalidade consti-
tucional garantir os Direitos da Ordem Social e da Seguridade Social; logo, a destinação de 
suas receitas a finalidade diversa constituiria em irremediável ofensa à eficácia de direitos e 
garantias individuais não só dos contribuintes mas também de toda a sociedade.

13) Não há óbice na desafetação das receitas das contribuições corporativas e inter-
ventivas, por via de Emenda Constitucional, desde que a finalidade constitucional da 
contribuição também seja modificada, em observância ao critério de validade constitu-
cional atinente à necessidade.

14) A desafetação das receitas oriundas de contribuições especiais, em decorrência 
de ato normativo infraconstitucional, em qualquer hipótese, acarretará tanto a perda da 
eficácia do tributo quanto a sua inconstitucionalidade.

15) As desafetações de receitas das contribuições especiais oriundas de normas orça-
mentárias não importam apenas em inconstitucionalidade mas também na reprovação 
das contas do gestor público e na incursão deste em ato de improbidade administrativa, 
nos termos do artigo 11, I e II, da Lei de Improbidade Administrativa.
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