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RESUMO 

NOBREGA, S. V. e JOAQUIM, S. Contribuic;ao Provis6ria sobre Movimentac;ao 
Financeira- Questionamentos Sobre o Gerenciamento dos Recursos. A partir de 
1994 o governo implantou um imposto, que viria a chamar-se de CPMF, para auxiliar 
na arrecadagao de fundos para area da saude. A questao analisada neste estudo eo 
gerenciamento dos recursos arrecadados pela CPMF e destinados ao Fundo Nacional 
de Saude, Previdencia Social e Fundo de Combate a Pobreza, no perfodo de sua 
v1gencia. A incidencia da contribuigao era exclusivamente sobre movimentagoes 
financeiras de pessoas ffsicas e jurfdicas. A arrecadagao foi muito eficiente para o 
Governo, principalmente pela forma que foi imposta, de urn tributo em cascata, tendo 
altos Indices de arrecadagao. Em 2007 a CPMF passou pela analise do Congresso 
Nacional, tendo sua prorrogagao encerrada em 31 de dezembro do mesmo ano. No 
decorrer de sua vigencia muitas mudangas foram efetuadas atraves de emendas, a 
principal delas foi a criagao da DRU, que ap6s a analise dos dados do orgamento do 
governo foi urn dos fatores que evidenciaram a falta de transparencia na gestao dos 
recursos da CPMF. Na eminencia de tentar criar uma nova contribuigao similar a 
CPMF (CSS) , este trabalho atingiu o objetivo de demonstrar que devem ocorrer 
muitas mudangas na forma principalmente de distribuigao de recursos captados, tendo 
visto analise dos dados captados, que os recursos foram dispersados entre diversos 
setores de forma e quantidade ineficiente e ate com finalidades questionaveis, o que 
leva a concluir que o gerenciamento dos recursos da CPMF nao alcangou seu 
objetivo.l 

Palavras-Chaves: Contribuigao, Provis6ria, Arrecadagao, Recursos e Destinagao. 



VII 

SUMARIO 

AGRADECIMENTOS ............................................................................................ . 

LIST A DE SIGLAS................................................................................................. II 

LISTA DE TABELAS............................................................................................. V 

RESUMO................................................................................................................ VI 

1. INTRODUCAO........................................................................................... 1 

2. METODOLOGIA........................................................................................ 3 

3. REVISAO DE LITERATURA..................................................................... 4 

3.1 SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL......................................................... 6 

3.1.1 Competencia da Uniao.... .. . . . . . . .. . .. . . . . . . .. .. . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . 6 

3.1.2 Competencia do Estado e Distrito Federal................................................ 7 

3.1.3 Competencia dos Municfpios............................... ................................... ... 7 

3.2 PRINCIPAlS TRIBUTOS........................................................................... 8 

3.2.1 lmpostos... ... ............................. .. ........ ............................ .......................... .. 8 

3.2.2 lmposto Sobre Circula<;ao de Mercadorias e Servi<;os.. ..... ............ ..... ...... 10 

3.2.3 lmposto de Renda Pessoa Jurfdica......... ................ ........................... ....... 11 

3.2.4 lmposto de Renda Pessoa Ffsica.............. .. .. ... .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . .. ........ 12 

3.2.5 Taxas......................................................................................................... 12 

3.2.6 Contribui<;6es............................. .... .............. ........ ... .. .. . .. ............. ......... ...... 13 

3.3 BASE DE CALCULO E CARACTERfSTICAS DOS TRIBUTOS 16 

3.4 HISTORICO DA NECESSIDADE DA IMPLANTAQAO DA 19 
CONTRIBUIQAO PROVISORIA SOBRE MOVIMENTAQAO 
FINANCEIRA ............................................................................................ . 



VIII 

3.4.1 Cria9ao da Lei 9311................................................................................... 21 

3.4.2 Base de Calculo e Perfodo de Pagamento.. .. .. .. .. ...... .. . . . . . . . . . . . . .. . . ... .... .. . . . . . 23 

3.4.3 Aplica9ao da Lei 9311/1996....................................................................... 23 

3.4.4 Fa to gerador.... ................................... .... ....................... .... .... ..................... 24 

3.4.5 Nao incidencia da contribui9ao.................................................................. 25 

3.4.6 Destina9ao de sua Arrecada9ao e Perfodo de lncidencia e suas 29 
Alfquotas ................................................................................................... . 

3.4.7 Alfquota zero e seu recolhimento.............................................................. 29 

3.5 RECURSOS PUBLICOS RECEBIDOS A TfTULO DE ADIANTAMENTO. 31 

3.5.1 Cheques e ordens de pagamento........... .. . .. . ... . . ... .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... . ...... .. .. . 32 

3.5.2 Entidades Beneficentes de Assistencia Social e Previdencia Privada.. .. . . 33 

3.5.3 Aplica96es financeiras de renda fixa, variavel e liquida9ao de opera96es 34 
de mutuo ................................................................................................... . 

3.5.4 Concessao de Credito e Contas de Cau9ao Vinculadas as Licita96es..... 34 

3.5.5 Entidades que Prestam Servi9o de Fiscaliza9ao de Profiss6es 35 
Regulamentadas ....................................................................................... . 

3.6 EMENDA CONSTITUCIONAL N° 31, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2000 ... 35 

3.6.1 Emenda Constitucional N° 37, de 12 de junho 2002......... .... .................... 37 

3.6.2 Emenda Constitucional no 42, de 19 de dezembro 2003.... ... . . ................. 38 

3.6.3 Proposta e Prorroga9ao................ ...... .. . ...................... .... ..... ..................... 39 

4 ESTUDO DA ARRECADAQAO E DESTINAQAO AO LONGO DE SUA 41 
VIGENCIA ................................................................................................. . 

4.1 CRONOLOGIA DA LEGISLA<';AO DA CPMF E ALfOUOTAS ................... 41 

- 4.2 ARRECADA<-;Ao...... ........................... ....... .... ........ ........ ... .... .................... 43 

4.3 DESTINO DOS RECURSOS..................................................................... 44 

5 CONSIDERAQOES FINAlS....................................................................... 49 

6 BIBLIOGRAFIA......................................................................................... 51 



1. INTRODU<;AO 

Desde meados de 1994, o Brasil tern convivido com urn impasto sobre as 

movimentac;6es financeiras. Na sua versao final atual, o tributo era designado como 

Contribuic;ao Provis6ria sobre Movimentac;ao ou Transmissao de Valores e de 

Creditos e Direitos de Natureza Financeira- CPMF. 

Conforme KOYAMA & NAKANE (2001, pg. 12) como seu proprio nome 

sugere, este impasto foi originalmente concebido como sendo em carater transit6rio. 

Porem, vemos que nao s6 este conceito foi sendo abandonado como tambem 

vemos que sua aHquota, que ja foi de 0,2%, continuou aumentando, ate chegar a 

0,38%. 

A CPMF foi criada num perfodo de dificuldade no financiamento do setor de 

saude, como ultimo recurso para garantir que o Sistema Unico de Saude pudesse 

continuar a _ser implantado no pafs, foi entao que o Ministerio da Saude a criou como 

uma fonte de recursos para o setor, sendo assim a CPMF se tornou urn " salva 

vidas" do Governo Federal . 

Os valores arrecadados a princfpio seriam destinados para uso exclusive do 

Fundo Nacional de Saude, mas ocorreu uma alterac;ao e atualmente abrange a area 

de Saude, Previd€mcia Social e Fundo de Combate a Erradicac;ao da Pobreza. No 

decorrer de seu desenvolvimento o volume arrecadado aumentou gradativamente, e 

apesar das reivindicac;6es de Estados e Municfpios, estes valores permaneceram na 

esfera da Uniao Federal, colocando em discussao o seu destino e aplicac;ao. 

Este aumento se deve a caracterfstica do tributo, que agia sobre todas as 

transac;oes financeiras e em cascata, o que afeta diretamente toda a sociedade, com 
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um poder enorme de captagao de recursos. Os recursos recolhidos deveriam ser 

distribufdos as areas selecionadas da melhor forma possfvel com objetivo de 

melhorar suas condig6es, ate entao precarias. 

Com isto, este trabalho tern como objetivo criar subsfdios e esclarecer aos 

interessados por este tema, a cerca da importancia do resultado, da arrecadagao e 

distribuigao da CPMF, com base nos pianos de orgamento anual e alocagao dos 

recursos fornecidos pelo Governo. 

0 trabalho apresentara a demonstragao de urn ciclo de arrecadagao, atraves 

de Leis, Normas, Decretos e volume captado consolidado, a fim de conflitar as 

informag6es levantadas, considerando a destinagao dos recursos. 
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2. METODOLOGIA DA PESQUISA 

Os Objetivos especfficos serao abordados atraves de pesquisas bibliograficas 

e indicadores referentes, aos recursos arrecadados junto ao Ministerio da Fazenda, 

Ministerio da Saude e Demonstratives de Contas do Governo (TCU), com a 

finalidade de visualizar a divisao e valores arrecadados pela CPMF. Atraves da 

analise do C6digo Tributario Nacional, Leis e Normas vinculadas a legalizac;ao e 

implantac;ao da contribuic;ao, desenvolve-se o cenario da criac;ao, legalizac;ao e 

evoluc;ao desde 1994 a 2007. 

Para que se consiga verificar a abrangencia e os impactos da arrecadac;ao 

serao USados OS dados coletados, junto as instituic;oes financeiras, alfquotas 

vigentes e aplica9ao das Leis de quais pessoas ffsicas, jurfdicas e transac;oes sao 

isentas ou obrigadas a pagar a CPMF. 

Como ponto principal sera demonstrada uma confronta9ao entre o montante 

arrecadado e sua distribuic;ao junto as areas de Saude, Previdencia e Fundo de 

Amparo a Pobreza, com base nos dados pesquisados, para que possamos visualizar 

o gerenciamento dos recursos ao Iongo do tempo estipulado. 
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3. REVISAO DA LITERATURA 

A Contribuigao Provis6ria sobre Movimentagao ou Transmissao de Valores e 

de Creditos e Oireitos de Natureza Financeira (CPMF), substituiu o lmposto 

Provis6rio sobre Movimentagao Financeira (IPMF) e entrou em vigor em 23 de 

janeiro de 1997, baseado na edigao da Lei no. 9311, de 24 de outubro de 1996. 

Art. 1° E institufda a Contribuigao Provis6ria sabre Movimentagao au Transmissao de Valores 
e de Creditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF. 
Paragrafo unico. Considera-se movimentagao ou transmissao de valores e de creditos e 
direitos de natureza financeira qualquer operagao liquidada ou langamento realizado pelas 
entidades referidas no art. 2°, que representem circulagao escritural au ffsica de moeda, e de 
que resulte ou nao transferencia da titularidade dos mesmos valores, creditos e direitos. 
(CODIGO TRIBUT ARlO NACIONAL, 2001, p. 245) 

A contribuigao foi extinta em 23 de janeiro de 1999, tendo sido substitufda 

pela IOF ate o restabelecimento em 17 de junho de 1999. A alfquota, que era 

originalmente de 0,25%, foi elevada na epoca de seu restabelecimento para 0,38% e 

posteriormente abaixada para 0,30% em 17 de junho de 2000 e novamente para 

0,38% em 19 de margo de 2001. A proposta de prorrogagao da contribuigao foi 

rejeitada pelo sen ado em dezembro de 2007. 

0 IPMF originou~se dos estudos do economista paulista Marcos Cintra 

Cavalcanti de Albuquerque, que, em urn artigo publicado na Folha de Sao Paulo de 

14 de janeiro de 1990, intitulado "Por uma Revolugao Tributaria", propos a ideia de 

realizar a integral tributagao das atividades economicas atraves de urn lmposto 

unico, por ele chamado lmposto sobre Transag6es (BARRETO, 1997, p.3 ). 0 Brasil 

nao inovou com a concepgao do IPMF. Tal tributo ja havia sido criado e testado em 

sistemas tributarios diversos. lnternacionalmente a CPMF e conhecida como urn 

imposto sobre debitos bancarios (lOB). A Australia, Argentina, Peru, Venezuela, 

Colombia eo Equador ja empregaram lOBs em seus sistemas tributarios. A Australia 
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foi, provavelmente, o primeiro pals a adotar urn IDB, em 1983, onde o imposto 

recebeu o ape lido de "BAD Tax", ou " Bank Account Debits Tax". 

Em quase todos os pafses citados os lOBs fracassaram como instrumento de 

arrecada<;ao, ou porque foram criado com alfquotas muito altas, ou porque suas 

bases de incidencia inclufam opera<;6es que inviabilizaram a existencia dos seus 

respectivos sistemas bancarios. 

Com uma grave crise fiscal sobre o sistema de saude publica, o Governo 

Federal tomou de emprestimo a base te6rica de Marcos Cintra e propos a cria<;ao do 

IPMF, porem nao como urn impasto unico, como queria a teoria original, mas como 

mais urn tributo a ser inclufdo nas tributa<;6es existentes. 0 IPMF, portanto, foi 

implantado atraves da Lei Complementar n°. 77, de 13 de mar<;o de 1993, com 

restri<;ao ate dezembro de 1994 e com uma alfquota de 0,25% que incidia sobre a 

movimenta<;ao ou transmissao de valores e de creditos e direitos de natureza 

financeira. 

Durante sua vigencia, o IPMF mostrou-se generoso, com cita<;6es de alguns 

autores em uma receita de cinco bilh6es de d61ares. Porem, a crise na saude 

continuou provavelmente devido a desvincula<;ao dos impostos a uma destina<;ao 

espedfica, conforme o art. 167, IV, da Constitui<;ao Federal, in verbis: "Sao vedados: 

( ... ) IV- a vincula<;ao de receita de impostos a 6rgao, fundo ou despesa ... " . Esta 

desvincula<;ao fez com que as verbas resultantes do esfor9o fiscal em torno da 

arrecada9ao do IPMF fossem, muitas vezes, desviadas para outros setores. 

0 entao ministro da saude Sr. Adib Jatene, na tentativa de sanar 

definitivamente o deficit do setor, propos a cria9ao da Contribui9ao Provis6ria Sobre 

Movimenta<;6es Financeiras (CPMF). 
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3.1.1 Competemcia da Uniao 

As principais diretrizes tributarias estabelecidas no Brasil sao regidas 

atualmente pela Constituigao Federal de 1988, Artigos 145 a 162. Estes artigos 

tratam dos princfpios gerais, as limitag6es do poder de tributar, as competencias e 

tambem sabre a repartigao das receitas tributarias. 

0 Sistema Tributario Nacional e institufdo pela Constituigao, estabelecendo 

que a Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municfpios poderao instituir as 

respectivos tributes (impastos, taxas e contribuig6es de melhorias) nela descritos. 

Conforme Constituigao Federal de 1988, Artigos 153 e 154, as impastos que 

sao de competencia da Uniao: Impastos sabre operag6es do comercio exterior -

sabre importag6es (II) e exportag6es (IE) de produtos e servigos; Impastos sabre a 

renda e proventos de qualquer natureza (IR); Impastos sabre produtos 

industrializados (IPI): impasto sabre valor agregado incidente sabre produtos 

manufaturados; Impastos sabre operag6es de credito, cambia e seguro, ou relativas 

a tftulos ou valores mobiliarios (IOF);Impostos sabre a propriedade territorial rural 

(ITR). 

A Constituigao Brasileira permite ainda a Uniao instituir emprestimos 

compuls6rios, sob condig6es especiais, por ela definida, e contribuig6es sociais, de 

intervengao no domfnio econ6mico e de interesse das categorias profissionais ou 

econ6micas. Os Estados, o Distrito Federal e os Municfpios somente poderao 

instituir as contribuig6es cobradas e seus servidores para o custeio de sistema de 

previdencia e assistencia social aos mesmos. 
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Dentre as contribui<;6es sociais vigentes, as principais, todas de competencia 

da Uniao, sao: Contribui<;ao para o Financiamento da Seguridade Social- COFINS; 

Contribui<;ao para o Programa de lntegra<;ao Social e para o Programa de Forma<;ao 

do Patrim6nio do Servidor Publico- PIS/PASEP; Contribui<;ao Social sobre o Lucro 

Uquido das Pessoas Jurfdicas - CSLL; Contribui<;ao Provis6ria sobre Movimenta<;ao 

Financeira - CPMF; Contribui<;ao para o Seguro Social incidente sobre folha de 

pagamento ( emprega/empregador) e sobre o trabalho aut6nomo. 

3.1 .2 Competencia do Estado e Distrito Federal 

Conforme Constitui<;ao Federal de 1988, Artigo 155, OS impostos que sao de 

competencia dos Estados e Distrito Federal sao: lmpostos de transmissao causa 

mortis e doa<;ao de quaisquer bens ou direitos (ITCD);Impostos sobre opera<;6es 

relativas a circula<;a<? de mercadorias e sobre a presta<;ao de servi<;os de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunica<;ao (ICMS): imposto sobre valor 

agregado incidente sobre bens em geral e alguns servi<;os; lmposto sobre a 

propriedade de vefculos automotores (IPVA). 

3.1.3 Competencia dos Municipios 

Conforme Constitui<;ao Federal de 1988, Artigo 156, OS impostos que sao de 

competencia dos municipios sao: lmpostos de propriedade predial e territorial urbana 

(IPTU); lmpostos sobre a transmissao inter vivos, a qualquer titulo, por ato oneroso, 
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de bens im6veis (ITBI); Impastos sobre servigos de qualquer natureza (ISS): 

exclufdos aqueles tributados pelo ICMS. 

3.2 PRINCIPAlS TRIBUTOS 

0 C6digo Tributario Nacional Brasileiro (lei no. 5.172/1996, alterada pel a lei 

complementar 118/2005), em seu art. 3° preceitua que "tributo e toda prestagao 

pecuniaria compuls6ria, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que nao 

constitua sansao de ato ilfcito, institufda em lei e cobrada mediante atividade 

administrativa plenamente vinculada". 

0 mesmo c6digo estabelece que, no Brasil, ha tres tipos de tributo: lmposto, 

taxa e contribuigao de melhoria. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) 

acresceu a estes duas subdivis6es: o emprestimo compuls6rio (art. 148 da 

Constituigao) e as contribuig6es denominadas ~e "Parafiscais" ou "Especiais", 

constantes do artigo 149 e 149-A da Constituigao, onde se.incluem as contribuig6es 

sociais, as contribuig6es previdenciarias, as contribuig6es de intervengao no domfnio 

economico (CIDE) e as contribuig6es de interesse das categorias profissionais. 

3.2.1 Impastos 

E o pagamento efetuado pelo cidadao para manter o funcionamento e 

prestagao de servigos do Estado, mas que independe de qualquer atividade estatal 

especffica em relagao ao cidadao contribuinte. 
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ART 16 da CTN diz que impasto e o tributo cuja obrigagao tern por fato gerador uma 

situac;ao independente de qualquer atividade estatal espedfica, relativa ao 

contribuinte. 

A expressao fato gerador e elemento fundamental para o nascimento do 

tributo, para gerar a obrigagao tributaria, o fato deve enquadrar-se rigorosamente 

dentro dos termos da lei, entao estara ele dentro do campo da incidencia tributaria. 

0 impasto e o tributo pago pelo contribuinte sem que ele receba diretamente 

a contraprestac;ao, pois se destina a custear despesas gerais do Estado ( Uniao, 

Distrito Federal e Munidpios), tais como estrutura administrativa, pagamento de 

funcionalismo, obras publicas, seguranc;a nacional, etc. 

Todos os impastos sao discriminados, urn a urn pela Constituigao Federal, 

nos artigos 153 a 156, cada urn expressa urn conteudo econ6mico, nao ha como 

tributar-se algo que nao tenha tradugao econ6mica. 

A sua incidencia pode ocorrer devido ao fato de alguem importar ou export~r 

produtos, auferir rendimentos, praticar operag6es de credito, proprietario de im6vel 

rural, praticar operag6es mercantis, ser proprietario de vefculos automotor, de 

im6veis urbanos, prestar servigos de qualquer natureza, etc. (CASSONE, 1999, p. 

37) 

Os impastos podem ser: 

a) Diretos 

Quando o valor econ6mico e suportado exclusivamente pelo contribuinte, area 

como onus do tributo, cujo valor nao e repassado a terceiros. Ex: ITBI, ISS, IR, IPTU 

e ISS. 
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b)lndiretos 

Quando a carga financeira tern condic;ao de ser transferida a terceiros como e 

o caso do ICMS, IPI e IOF. 

c) Pessoais 

Estabelecem diferenc;as tributarias em func;ao das condic;6es pr6prias do 

contribuinte. EX: lmposto de Renda Pessoa Ffsica. 

d) Reais 

Quando o montante do tribute leva em conta o valor do bern como e o caso 

do IPTU. 

3.2.2 lmposto Sobre Circulac;ao de Mercadorias e Servic;os 

0 lmposto sobre Operac;6es relativas a Circulac;ao de Mercadoria e Prestac;ao 

de Servic;os de Transporte lnterestadual e lntermunicipal e de Comunicac;ao (ICMS) 

e urn impasto estadual, ou seja, somente os Governos dos Estados do Brasil e do 

Distrito Federal tern competencia para institul-lo. (Art. 155, II, da Constituic;ao de 

1988). 

A Constituic;ao atribuiu competencia tributaria a Uniao para criar uma lei geral 

sobre o ICMS, atraves de Lei Complementar, chamada "Lei Kandir''. A partir dessa 

lei geral, cada Estado institui o tribute por lei ordinaria, o chamado "regulamento do 

ICMS" ou "RICMS", que e uma consolidac;ao de toda a legislac;ao sobre o ICMS 

vigente no Estado, e e aprovada por Decreto do Governador. 
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0 principal fato gerador para a incidencia do ICMS e a circulagao de 

mercadoria, mesmo que se inicie no exterior. 0 simples fato de a mercadoria sair do 

estabelecimento de contribuinte ja caracteriza o fato gerador. Nao importa se a 

venda se efetivou ou nao, mas sim se ocorreu a circulagao da mercadoria (ainda que 

para outro estabelecimento do mesmo titular); trata-se de uma situagao de fato, nao 

simplesmente de uma situagao jurldica. 

A prestagao de servigo de transporte, no ambito intermunicipal e interestadual 

tambem caracteriza o fato gerador, bern como a prestagao do servigo de 

telecomunicagao. 

3.2.3 Impasto de Renda Pessoa Jurldica 

0 Impasto de Renda da Pessoa Jurldica e uma obrigagao tributaria principal 

devida pelas empresas em geral. Sera determinado pelo lucro contabil ajustado pelo 

LALUR, se a empresa for optante perante o impasto de renda do Lucro Real, ou 

apurado com base em percentual da receita bruta mensal, caso a empresa seja 

tributada pelo Lucro Presumido. 

Sao contribuintes do Impasto de Renda Pessoa Jurldica (IRPJ): As pessoas 

jurldicas; As empresas individuais. 

As Pessoas Jurldicas, por opgao ou por determinagao legal, sao 

tributadas por uma das seguintes formas: Simples, Lucro Presumido, Lucro Real, 

Lucro Arbitrado. 

A Pessoa Jurldica, seja comercial ou civil o seu objeto, pagara o 

impasto a aHquota de 15% (quinze por cento) sobre o lucro real. 
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3.2.4 Impasto de Renda Pessoa Ffsica 

Impasto de Renda de Pessoa Ffsica (IRPF) e cobrado anualmente a todas as 

pessoas que obtiveram urn ganho acima de urn determinado valor mfnimo. E pago 

pelas pessoas ffsicas sobre a sua renda. A alfquota varia de 15% ate 27,5% e ate 

R$ 15.764,27 anuais sao considerados isentos do impasto. 

Tambem existe a possibilidade de restituigao parcial do IR, caso comprovada 

a despesa do contribuinte com gastos como: educagao, saude, doagao, etc. 

3.2.5 Taxas 

As taxas constituem tributes decorrentes da prestagao de servigos publicos 

especfficos prestados ao contribuinte ou postos a sua disposigao, ou relat6rios ao 

exercicio regular do poder de polfcia( art. 145, II, da Constituigao Federal). 

As taxas sao tributos que incide desde os tempos mais remotes da 

Antiguidade como os romanos, egfpcios, persas, etc., sao imposta uma cobranga 

com a finalidade de custear o relativo exercfcio do servigo. 

Elas se referem as atividades sujeitas ao poder de polfcia, ou seja, referentes 

a licengas exigidas para o funcionamento de estabelecimento comercial, licenga de 

publicidade, execugao de obras e construg6es e verificagao de pesos e medidas. 

Podem tambem atuar sabre os servigos publicos prestados como iluminagao 

publica, seguranga, diplomacia, defesa do pals, telefone, transportes e fornecimento 

de agua e gas. 
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Diferente de lmposto, a taxa nao possui uma base de calculo. Os valores 

dependem apenas do servi9o prestado. Taxas tambem sao vinculados a um destine: 

a manuten9ao e desenvolvimento do proprio servi9o prestado. 

3.2.6 Contribui96es 

Contribui9ao de melhoria, arrecadada dos proprietaries de im6veis 

valorizados por obras publicas, que tera como limite total a despesas realizada e 

como limite individual o acrescimo de valor que da obra resultar para cada im6vel 

beneficiado conforme CF/67 -69 (Art. 18, II). 

Conforme defini9ao da Lei no ART 81 da CTN a contribui9ao de melhoria 

cobrada pela Uniao, Estados, Distrito Federal e Municfpios, no ambito de suas 

respectivas atribui96es, sao institufdos para fazer face ao custo das obras publicas 

de que decorra valoriza9ao ir"!1obiliaria, tendo como limite total a despesa realizada e 

com limite individual o acrescimo de valor que Ada obra resultar para cada im6vel 

beneficiado. 

E um tributo simples, pois decorre de uma obra publica de beneffcio ao 

contribuinte, e sua finalidade e o custeio destas obras. 

a) Contribui96es de Servi9o e Sindical 

E uma forma de contribui9ao especial, pois consistem em contribui96es 

compuls6rias·exigidas dos empregadores para servi9o social e sistema sindical,afim 

de custear o servi9o social e forma9ao profissional. 

0 art. 149 da C.F. estabelece que compita exclusivamente a Uniao instituir 

contribui96es sociais, de interven9ao no domfnio econ6mico e de interesse, das 
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categorias profissionais ou econ6micas, como instrumento de sua atuagao nas 

respectivas areas. Abrange principalmente pesquisas tecnol6gicas, ensino e 

extensao nas universidades, para estimulara os processos de inovagao, capacitagao 

e geragao de emprego. Ex: SESI e SENAI. 

b) Contribuigao lnterventiva 

Tern base nos art. 170 a 181 da CF que deu a Uniao um poderoso 

instrumento interventivo, eficaz em toda economia, podendo se exercitado sempre 

que sua presenga for necessaria, mas este poder nao podera servir como meio para 

restringir a livre concorrencia ou mesmo praticar ato abusivo. 

c) Contribuig6es Sociais 

E o tributo exigido da Sociedade para assegura direitos relativos a Saude, 

Previdencia e Assistencia Social, com finalidade de financiar a Seguridade Social. 

Quanta as contribuig6es do inciso I do art. 195, a emenda complementar 

20/98 disp6s que poderao ter alfquotas ou bases de calculo _diferenciadas, em razao 

da atividade econ6mica ou utilizagao intensiva de mao de obra. 

Estas contribuig6es na area social podem abranger um vasto campo de 

atuagao com Previdencia Social, Saude e Assistencia a Pobreza e Fame. 

d) Contribuigao para o Financiamento da Seguridade Social 

Art. 195, I, b da CF disp6s sabre a contribuigao do empregador da empresa e 

da entidade a ela equiparada, na forma de lei, incidente sabre a receita e 

faturamento. 

Na verdade incidem em todas as operag6es que compreendem a receita 

bruta, ou seja, verbas ingressadas no patrim6nio da empresa, aplicag6es, juros, 

descontos, dividendos e resgates. 
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A Lei Federal num. 10833 de 29/12/2003 disp6e que a COFINS, com a 

incidencia nao cumulativa, tern como fato gerador o faturamento mensal, entendido o 

total das receitas auferidas, independente da classificagao contabil, proveniente da 

venda de bens e servigos nas operag6es em conta propria oi alheia e todas as 

demais receitas auferidas pela pessoa jurfdica. 

A determinagao do seu valor aplica-se sobre a base de calculo a alfquota 

7,6%, o valor apurado podera descontar creditos em relagao a inumeros bens e 

servigos. 

e) Programa de lntegragao Social 

Programa de lntegragao Social (PIS) conforme art. 239 da CF, destinado a 

financiar o programa de seguro desemprego e o abono para empregados, ate urn 

salario mfnimo anual. 

A Contribuigao incide sobre as operag6es realizadas pelas empresas, a 

totalidade das receitas auferidas como base de calculo, na mesma forma da Cofins. 

Estabelece que o credito seja determinado mediante a aplicagao da alfquota 

1 ,65% sobre o valor dos itens. 

f) Programa de Formagao do Patrim6nio do Servidor Publico 

A Lei Complementar numero 8 de 03/12/1971 0, instituiu o Programa de 

Formagao do Patrim6nio do Servidor Publico, mediante contribuig6es da Uniao. 

Estados e Municfpios, de especfficos percentuais aplicaveis sobre receitas 

correntes, deduzidas transferencias feitas a outras entidades de administragao 

publica. 

A Secretaria do Tesouro Nacional a responsavel por efetuar a retengao do 

PASEP eo BACEN e que apura o valor da contribuigao. 
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A all quota e de 1% aplicavel sobre a folha de salarios e sobre as receitas 

arrecadadas e transferencias recebidas. 

g) Salarios e Rendimentos 

0 art. 195, I, ada CF estabeleceu a contribui<;ao do empregador, da empresa, 

sobre a folha de pagamento de salarios e demais rendimentos do trabalho pagos a 

pessoa ffsica que preste servi<;o mesmo sem vfnculo empregatfcio. 

Tern seu representante a Contribui<;ao Previdenciaria, obriga<;ao das 

empresas, inclusive cooperativas no percentual basico de 15% calculado sobre o 

total das remunera<;6es. 

h) Contribui<;ao Sobre o Lucro Lfquido (CSLL) 

Art. 195, l,c da CF e equiparada ao imposto de renda, em razao de vislumbrar 

a mesma base de calculo, mas do lucro societario. 

A CSLL foi institufda, pela Lei 7689 E 15/12/88 que tern como contribuintes 

pessoas jurfdicas domiciliadas no pafs. lncide sobre o lucro com uma alfquota de 9% 

sobre o resultado ajustado. 

3.3 BASE DE CALCULO E CARACTERJSTICAS DOS TRIBUTOS 

Em Direito tributario, base de calculo e a grandeza economica sobre a qual se 

aplica a alfquota para calcular a quantia a pagar. 

Por exemplo: na venda de im6veis, a base de calculo do lmposto de Renda e 

a diferen<;a entre o valor da venda e o valor declarado do im6vel na declara<;ao 

anual de renda e patrimonio. 
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No ICMS, a base de calculo geralmente e o valor da venda da mercadoria 

(salvo disposic;ao em contra rio). 

0 Sistema Tributario Brasileiro e bastante complexo, para que possamos ter 

melhor clareza das diferenc;as, classificamos abaixo os principais tributos, forma de 

calculo, contribuintes , alfquotas e competencias, onde podemos ter uma noc;ao da 

abrangencia de urn tributo e principalmente o volume de tributos que estamos 

sujeitos. 

Tabela 01 - Caracterfsticas dos Tributos: 
Impasto de Renda- IR 

Tribute (Sigla) Impasto de Renda Retido na Fonte - IRF 
IRPF IRPJ 

Trabalho Capital Outros 

Tipo/Natureza 
Renda Renda Renda Renda Renda 

Premios e 
Diferen<;:a sorteios de 

Base de Calculo Salario e 
Lueras Salaries e entre o valor propaganda; 

proventos proventos de compra e remunera<;:ao de 
venda servi<;:os 

__grofissionais 

Contribuinte Pessoa Pessoa Pessoa Pessoa 
Pessoa Ffsica 

Ffsica e Ffsica Jurfdica Ffsica 
Jurfdica 

ou Jurfdica 

All quotas 
15% e 

15%e 25% 15% e 27,5% 
10%, 15% e 

30% e 1.5% 
27,5% 20% 

Competencia 
Uniao Uniao Uniao Uniao Uniao Tributaria 

Tributo (Siqla) 
COFINS PIS PASEP IPI FGTS 

Tipo/Natu reza Produ<;:ao Produ<;:ao Produ<;:ao Produ<;:ao Produ<;:ao 

Receita Bruta Receita Bruta 
Produtos 

Base de Folha de industrializados Folha de 
Calculo · 

(inclusive (inclusive 
Pagamento vendidos (valor Pagamento 

financeiras) financeiras) 
~egad~ 

Pessoa 
Pessoa 

jurfdica ou 
Contribuinte Pessoa Pessoa Jurfdica de Pessoa ffsica 

Jurfdica Jurfdica direito Jurfdica (empregador 
publico 

domesticol 
All quotas 3% 0,65% 1% 

Diversas, cfe. 
8% 

TIP I 
Competencia 

Uniao Uniao Uniao Uniao Uniao 
Tributaria 



Tribute (Sigla) 

TipoiNatureza 

Base de 
Calculo 

Contribuinte 

Alfquotas 

Competencia 
Tributaria 

Tribute 
(Sigla) 

Tipo I 
Natureza 

Base de 
Calculo 

Contribuinte 

Alfquotas 

Competencia 
Tributaria 

CSLL 

Renda 

Lueras 

Pessoa 
Jurfdica 

8% 

Uniao 

Operag6es 
de Credito 

Produgao I 
Consume 

Valor de 
Credito 

Contratado 

Pessoa ffsica 
e jurfdica 

Ate 1,5% por 
dia 

Uniao 

ITR 

Patrimonio 

Valor do 
lm6vel rural 

Pessoa 
Ffsica ou 
Jurfdica 

0,03% a 
20% 

Uniao 

Operag6es 
de Cambia 

Produgao I 
Consume 

Compra e 
Venda de 

divisas 

Pessoa ffsica 
e jurfdica 

Ate 25% 

Uniao 

IE II 

Produgao ProdugaoiConsumo 

Valor do 
produto ou 

servigo 
exportado 

Valor do praduto ou 
servigo importado 

Pessoa 
Jurfdica 

De0%a 
150% 

Uniao 

IOF 
Tftulos I 
Valores 

mobiliarios 

Produgao I 
Consumo 

Valor da 
Aplicagao 
financeira 

Pessoa ffsica 
e jurfdica 

Ate 1,5% por 
dia · 

Uniao 

Pessoa Ffsica ou 
Jurfdica 

De 0% a 35%, cfe. 
TEC 

Uniao 

Segura 

Pradugao I 
Consume 

Valor de 
Segura 

Contratado 

Pessoa ffsica 
e jurfdica 

DeO% a 7% 

Uniao 

Continuacao 

CPMF 

ProdugaoiCo 
nsumo 

Debitos em 
contas

correntes 
bancarias 

Pessoa 
Ffsica ou 
Jurfdica 

0,3% 

Uniao 

Continuacao 

Ouro- Ativo 
financeiro 

Produgao 

Aplicagao 
financeira em 

ouro 

Pessoa ffsica e 
jurfdica 

1% 

Uniao 

Contmuacao 
Contribuigao para Seguridade 

T ributo ( S i g Ia) 1--,-c_o-=-n_tr_ib_u_ig_a,o-=p=-a_ra_s_e_g-=-u_ro,S_oc--=i=-al_(_l N_S---,-S_) -+--:-:-.::::Sc:-oc:::i~a:_:l d:ro~S..:::e.:...:rv:_;.:id::.:o::.:r....:P--;:u::=b:.:.:li~co=:--:----1 
Autonomo Empreqado Patronal Uniao Estados e Municfpios 

Tipo I 
Natureza 
Base de 
Calculo 

Contribuinte 

Alfquotas 

Competencia 
Tributaria 

Renda 

Proventos 

Pessoa 
ffsica 

20% 

Uniao 

Renda 

Sa Iarios 

Pessoa 
Ffsica 

DeB% a 
11% 

Uniao 

Produgao 

Folha de 
Salaries 
Pessoa 

Jurfdica, ou 
ffsica 

(empregador 
domestico) 

15%, 17,5%, 
20% e 22,5% 

ou 12% 
(Empr. Dom.) 

Uniao 

Renda 

Proventos 

Pessoa 
Ffsica 

(servidor 
publico 
federal) 

11% 

Uniao 

Renda 

Proventos 

Pessoa Ffsica 
(servidor publico 

estadual ou 
municipal) 

Variavel por Estado 
ou Municipio 

Estados e Municfpios 

18 
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c ontmua<;;ao 

Tributo ICMS IPVA IT CD ISS IPTU ITBI 
(Siqla) 

Tipo/ Prodw;:ao I 
Patrim6nio Patrim6nio 

Produc;:ao/ 
Patrim6nio 

Patrim6ni 
Natureza Consumo Consumo 0 

Valor da 
Valor do 

Mercadoria e Valor do 
Base de Servic;:os 

Valor do bem, m6vel Valor do Valor do 
Bem 

Calculo Vendidos 
Vefculo ou im6vel, servic;:o lm6vel 

lm6vel 
(valor 

automotor doado ou prestado urbana 
Vendido 

agreqado) 
transmitido 

Pessoa 
jurfdica, 

Pessoa 
Pessoa 

Pessoa 
ou ffsica Pessoa Pessoa 

Contribuinte 
jurfdica 

ffsica ou 
ffsica 

(prestador ffsica ou ffsica ou 
jurfdica de jurfdica jurfdica 

servic;:os 
aut6nomo) 

4°/o, 7°/o, 
12%, 17%, 

Alfquotas 
18%,21%e De 1% a 

4% 
De 0,5 a De 0,3% a 

2% 
25% 4% 10% 3% 

(incidencia 
par dentro) 

Competenci 
Estados Estados Estados Municfpios Municfpios 

Municipio 
a Tributaria s 

Fonte: Receita Federal 

3.4 HISTORICO DA NECESSIDADE DA IMPLANTAQAO DA CONTRIBUIQAO 

PROVISORIA SOBRE MOVIMENTAQOES FINANCEIRAS 

A Contribui<;ao Provis6ria sobre Movimenta<;6es Financeiras - CPMF foi 

criada num perfodo de total irregularidade no financiamento do setor saude, como 

ultimo recurso para g~rantir que o sistema unico de saude pudesse continuar a ser 

implantado no pafs, dando prosseguimento aos esfor<;os de extensao da aten<;ao a 

saude a todos. A Saude havia perdido o vfnculo com a Previdencia Social em termos 

de partilha dos recursos da Contribui<;ao de Empregados e Empregadores sobre a 

Folha de Salaries e, alem disso, o financiamento do setor tinha safdo da arena do 
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poder previdenciario para o cora9ao da estrutura fiscal brasileira - a Secretaria do 

T esouro Nacional. 

Com isso, surgiu incerteza quanta ao arranjo polftico e institucional que 

proporcionasse urn adequado financiamento para 0 setor, deixando-o a merce das 

decis6es polfticas federais com urn todo, de acordo com os interesses e prioridades 

do governo federal. 

0 Ministerio da Saude envidou esfor9os para a cria9ao de uma nova fonte de 

recursos para setor, que nao estava sendo priorizado pelo governo federal. A CPMF 

seria criada como o "salva-vidas" do Ministerio da Saude, especificamente para 

atender ao financiamento do setor saude. 

A cria9ao da contribui9ao (ap6s o desgaste quanta ao impasto sobre o 

cheque que ja havia sido institufdo no ano de 1993, IMF), foi criticada por ser uma 

contribui9ao cumulativa sobre as movimenta96es financeiras (credito e debito), que 

feria a proposta de exclusao do requisito da nao-cumulatividade par~ o exercfcio da 

competencia residual da Uniao. Quando a CPMF foi criada, logo surgiram diversas 

contesta96es por parte dos tributaristas quanta a inconstitucionalidade da 

contribui9ao. 

Mas a pressao do setor saude, principalmente tendo como principal 

representante o entao Ministro da Saude Adib Jatene, possibilitou o que seria urn 

aHvio para o setor, mesmo contrariando as indigna96es de toda a popula9ao 

contribuinte do pals e do meio juridico. 

Para o ano de 1996, como a CPMF tao desejada pelo setor saude ainda nao 

havia sido aprovada, e como nao houve o socorro prometido com recursos do FEF, 

a solu9ao do setor foi efetuar emprestimos junto ao FAT (que deveriam ser pagos no 
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ano seguinte com os recursos da CPMF, ja estimados). No entanto, a amplia<;ao no 

volume de recursos para o setor saude que se almejava nao aconteceu. Houve uma 

substitui<;ao de fontes, entao o alfvio que aconteceria com a cria<;ao da CPMF foi 

esterilizado pela redu<;ao da participa<;ao de outros recursos. Por conseguinte, as 

metas previstas para atender as necessidades de financiamento da saude no Brasil 

nao se efetivaram. 

No volume total de recursos arrecadados pela Uniao, as contribui<;6es sociais 

tinham a cada ano uma maior representatividade, ao Iongo da decada de 90. As 

mudan<;as nas alfquotas cobradas e a reedi<;ao de leis sobre algumas das 

contribui<;6es sociais eram os principais fatores que permitiam este incremento na 

receita gerada. Quando se discutia, no infcio da decada de 90, sobre a possibilidade 

de amplia<;ao dos gastos sociais do pals atraves da cria<;ao e da amplia<;ao de 

algumas contribui<;6es sociais, que poderiam ter carater provis6rio, emergencial, 

como foi criada a CPMF, nao se imaginava o grau de importfmcia que estas 

contribui<;6es sociais teriam para o financiamento federal, em todas as areas, nao 

apenas o social. 

3.4.1 Cria<;ao da Lei 9311 

A origem da CPMF esta na Emenda Constitucional (EC) 3, cujo art. 2° 

autorizou que lei complementar institufsse o chamado lmposto Provis6rio sobre· 

Movimenta<;ao Financeira (IPMF) ate 31 de dezembro de 1994, fixando uma alfquota 

maxima de 0,25%. A arrecada<;ao do IPMF, iniciada em 26 de agosto de 1993, foi 

suspensa no perfodo de 15 de setembro a 31 de dezembro de 1993 por liminar na 
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Agao Direta de lnconstitucionalidade (ADIN 939-7/DF). 0 imposto voltou a ser 

cobrado a partir de 01 de janeiro de 1994 e vigorou ate 31 de dezembro do mesmo 

a no. 

A Lei 9.311, de 24 de outubro de 1996, que instituiu a CPMF define a 

movimentagao ou transmissao de valores e de creditos e direitos de natureza 

financeira como "qualquer operagao liquidada ou langamento realizado, pelas 

instituig6es financeiras, que representem circulagao escritural ou ffsica de moeda, e 

de que resulte ou nao transferencia da titularidade dos mesmos valores, creditos e 

direitos". 

0 art. 2° da Lei 9.311/1996 define o fate gerador da CPMF: 

Art. 2° 0 fato gerador da contribuic;ao e: 

I - o lanc;amento a debito, par instituic;ao financeira, em contas correntes de deposito, em 
contas correntes de emprestimo, em contas de deposito de poupanc;a, de deposito judicial e 
de depositos em consignac;ao de pagamento de que tratam os paragrafos do art. 890 da Lei 
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, introduzidos pelo art. 1 o da Lei no 8.951, de 13 de 
dezembro de 1994, junto a ela mantidas; 
II - o lanc;amento a credito, por instituic;ao financeira, em contas correntes que apresentem 
saldo negativo, ate o limite de valor da reduc;ao do saldo devedor; 
Ill - a liquidac;ao ou pagamento, por instituic;ao financeira, de quaisquer creditos, direitos ou 
valores, por conta e ordem de terceiros, que nao tenham sido creditados, em nome do 
beneficiario, nas contas referidas nos incisos anteriores; 
IV - o lanc;amento, e qualquer outra forma de movimentac;ao ou transmissao de valores e de 
creditos e direitos de natureza financeira, nao relacionados nos incisos anteriores, efetuados 
pelos bancos comerciais, bancos multiplos com carteira comercial e caixas economicas; 
V - a liquidac;ao de operac;ao contratadas nos mercados organizados de liquidac;ao futura; 
VI - qualquer outra movimentac;ao ou transmissao de valores e de creditos e direitos de 
natureza financeira que, por sua finalidade, reunindo caracterfsticas que permitam presumir a 
existencia de sistema organizado para efetiva-la, produza os mesmos efeitos previstos nos 
incisos anteriores, independentemente da pessoa que a efetue, da denominac;ao que possa 
ter e da forma jurfdica ou dos instrumentos utilizados para realiza-la. 
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3.4.2 Base de Calculo e Perfodo de Pagamento 

Ex: o lanc;amento a debito, por instituic;ao financeira, em contas correntes de 

deposito, em contas correntes de emprestimo, em contas de poupanc;a, de deposito 

judicial, o lanc;amento a credito, por instituic;ao financeira, em contas correntes que 

apresentem saldo negativo, etc. 

lnicialmente, o pagamento ou a retenc;ao e o recolhimento da contribuic;ao 

eram efetuados no mfnimo uma vez por semana. A partir de marc;o de 2006 a CPMF 

passou a ser cobrada somente tres vezes por mes. 0 valor da CPMF acumulada e 

calculado a cada dez dias, e cobrada dois dias depois. 

3.4.3 Aplicac;ao da Lei 9311/1996 

A Lei nQ 9.311, de 24 de outubro de 1996, instituiu a CPMF, considerando 

como movimentac;ao ou transmissao de valores e de creditos e direitos de natureza 

financeira qualquer operac;ao liquidada ou lanc;amento realizado pelas entidades 

referidas no seu art. 2~. que representam circulac;ao escritural ou Hsica de moeda e 

de que resulte ou nao transferencia de titularidade dos mesmos valores, creditos e 

direitos. 

A CPMF deveria incidir sobre os fatos geradores verificados no perfodo de 

tempo correspondente a treze meses, contados depois de decorridos noventa dias 

da data da publicac;ao da lei que a instituiu (art. 20 da Lei n°. 9.311, de 1996). 

Contudo, este dispositivo legal foi alterado pela Lei n~ 9.539, de 12 de dezembro de 
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1997, art.1Q, que dispos sabre a incidencia relativamente aos fatos geradores 

ocorridos no prazo de 24 meses, contados a partir de 23 de janeiro de 1997. 

A Emend a Constitucional nQ 21, de18 de margo de 1999, prorrogou esse 

prazo para o perfodo de 17 de junho de 1999 a 17 de junho de 2002, e a Emenda 

Constitucional nQ 37, de 28 de maio de 2002, determinou que a CPMF seja cobrada 

ate 31 de dezembro de 2004. Em 19 de dezembro de 2003, a EC no 42 prorrogou o 

prazo de incidencia da CPMF ate 31 de dezembro de 2007. 

3.4.4 Fato Gerador 

0 fato gerador da CPMF e (art. 2Q da Lei n.£ 9.311, de 1996): 

I - o langamento a debito, por instituigao financeira, em contas correntes de deposito, 

em contas correntes ·de emprestimo, em conta de deposito de poupanga, de 

deposito judicial e de depositos em consignagao de pagamento de que tratam os 

paragrafos do art. 890 da Lei n°. 5.869, de 11 de janeiro de 1973, introduzidos pelo 

art. 1Q da Lei n~ 8.951, de 13 de dezembro de 1994, junto a elas mantidas; 

II - o langamento a credito, por instituigao financeira, em contas correntes que 

apresentem saldo negativo, ate a· limite de valor da redugao do saldo devedor; 

Ill - a liquidagao ou pagamento, por instituigao financeira, de quaisquer creditos, 

direitos ou valores, por conta e ordem de terceiros, que nao tenham sido creditados, 

em nome do beneficiario, nas contas referidas nos incisos anteriores; 
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IV - o lan9amento, e qualquer outra forma de movimenta9ao ou transmissao de 

valores e de creditos e direitos de natureza financeira, nao relacionados nos encisos 

anteriores, efetuados pelos bancos comerciais, bancos multiples com carteira 

comercial e caixas econ6micas; 

V - a liquidactao de opera96es contratadas nos mercados organizados de liquida9ao 

futura; 

VI - qualquer outra movimenta9ao ou transmissao de valores e de creditos e direitos 

de natureza financeira que, por sua finalidade, reunindo caracterfsticas que 

permitam presumir a existencia de sistema organizado para efetiva-la, produza os 

mesmos efeitos previstos nos incisos anteriores, independentemente da pessoa que 

a efetue, da denomina9ao que possa ter e da forma jurfdica ou dos instrumentos 

utilizados para realiza-la. 

3.4.5 Nao lncidencia da Contribui9ao 

A CPMF nao incide (art. 3~ da Lei n£ 9.311, de 1996, e Lei n~ 10.306, de 8 de 

novembro de 2001 ): 

I - no lan9amento nas contas da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municfpios, suas autarquias e funda96es; 

II - no lan9amento errado e seu respective estorno, desde que nao caracterizem a 

anula9ao de opera9ao efetivamente contratada, bem como no lan9amento de 
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cheque e documento compensavel, e seu respective estorno, devolvidos em 

conformidade com as normas do Banco Central do Brasil; 

Ill - no lanc;amento para pagamento da propria CPMF, na condigao de contribuinte 

ou responsavel; 

IV - nos saques efetuados diretamente nas contas vinculadas do Fundo de Garantia 

do Tempo de Servic;o- FGTS e do Fundo de Participagao PIS/PASEP e no saque do 

valor do beneffcio do seguro-desemprego, pago de acordo com os criterios previstos 

no art. 5£ da Lei n£ 7.998, de 11 de janeiro de 1990; 

V - sobre a movimentac;ao financeira ou transmissao de valores e de creditos e 

direitos de natureza financeira das entidades beneficentes de assistencia social, nos 

termos do § 7'}_ do art. 195 da Constituic;ao Federal. 

VI - no debito efetuado na conta de passive de instituic;ao financeira que registre 

recursos de titularidade da Uniao, de Estado, do Distrito Federal ou de Municipio, 

utilizados para pagamento de restituic;ao de tributes por conta e ordem do sujeito 

ativo. 

VII - nos lanc;amentos a debito nas contas correntes de deposito cujos titulares 

sejam: 

a) miss6es diplomaticas; 

b) repartig6es consulares de carreira; 

c) representac;6es de organismos internacionais e regionais de 

carater permanente, de que o Brasil seja membro; 
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d) funcionario estrangeiro de missao diplomatica ou 

representagao consular, desde que nao tenha resid€mcia 

permanente no Brasil; 

e) funcionario estrangeiro de organismo internacional que goze 

de privilegios ou iseng6es tributarias em virtude de acordo 

firmado com o Brasil, desde que nao tenha resid€mcia 

permanente no Brasil; 

VIII - nos langamentos em contas correntes de deposito especialmente abertas e 

exclusivamente utilizadas pelas: 

a) camaras e prestadoras de servigos de compensagao e de 

liquidagao de que trata o paragrafo unico do art. 2£ da Lei n£ 

10.214, de 27 de margo de 2001, em operag6es relativas a 

transferencia de fundos, de tftulos, de valores mobiliarios e de 

outros ativos financeiros, inclusive moedas estrangeiras ou 

documentos representativos dessas moedas; 

b) companhias securitizadoras de que trata a Lei n£ 9.514, de 20 

de novembro de 1997, e sociedades an6nimas que ten ham por 

objeto exclusivo a aquisigao, nas condig6es fixadas pelo 

Conselho Monetario Nacional, de creditos oriundos de 

operag6es praticadas no mercado financeiro, em operag6es 

relativas a: 

1. captagao de recursos por meio de emissao de tftulos e 

valores mobiliarios; 
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2. resgates recompras e outras obrigag6es decorrentes 

da emissao de que trata o item anterior; 

3. cessao e aquisigao de direitos de credito; 

4. aplicagao de recursos nos mercados de renda fixa e de 

renda variavel; 

IX - nos langamentos em contas correntes de deposito relativos a operag6es que 

tenham por objeto ag6es ou contratos referenciados em ag6es ou Indices de ag6es: 

a) realizadas em mercados a vista e em mercados organizados 

de liquidagao futura, admitidos a negociagao em bolsas de 

valores, de mercadorias e de futuros; 

b) de compra e venda, a vista, em mercado de balcao 

organizado, assim considerado pela Comissao de Valores 

Mobiliarios; 

c) intermediadas por instituigao financeira, sociedade corretora 

de tftulos e valores mobiliarios, sociedade distribuidora de tftulos 

e valores mobiliarios e sociedade corretora de mercadorias. 

X - nos langamentos em contas de investidores estrangeiros relativos a entradas no 

Pafs e a remessas para o exterior de recursos financeiros empregados, 

exclusivamente, nas operag6es referidas no inciso anterior. 
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3.4.6 Destinac;ao de sua Arrecadac;ao e Perfodo de lncid€mcia e suas Alfquotas 

0 produto da arrecadac;ao da CPMF, para os exercfcios de 2002, 2003 e 

2004, tera a seguinte destinac;ao (Emenda Constitucional nQ 37, de 2001): I- 0,20%, 

relativamente aos fatos geradores ocorridos no perfodo de 23 de janeiro de 1997 a 

22 de janeiro de 1999; II - 0,38%, relativamente aos fatos geradores ocorridos no 

perfodo de 17 de junho de 1999 a 16 de junho de 2000; Ill - 0,30%, relativamente 

aos fatos geradores ocorridos no perfodo de 17 de junho de 2000 a 17 de marc;o de 

2001; IV - 0,38%, relativamente aos fatos geradores ocorridos no perfodo de 18 de 

marc;o de 2001 a 31 de dezembro de 2007. 

3.4.7 Alfquota Zero e seu Recolhimento 

A alfquota da CPMF fica reduzida a zero nas seguintes hipoteses: I - nos 

lanc;amentos a debito em contas de deposito de poupanc;a, de deposito judicial e de 

deposito em consignac;ao de pagamento de que tratam os paragrafos do art. 890 da 

Lei n~ 5.869. de 11 de janeiro de 1973, introduzidos pelo art. 1~ da Lei n~ 8.951, de 

13 de dezembro de 1994, .para credito em conta corrente de deposito ou conta de 

poupanc;a, dos mesmos titulares; II - nos lanc;amentos relativos a movimentac;ao de 

valores de conta corrente de deposito, para conta de id€mtica natureza, dos mesmos 

titulares, exceto nos casos de lanc;amentos a credito na hipotese de que trata o 

inciso II do art. 2~ da Lei nQ 9.311, de 1996 ; Ill - nos lanc;amentos em contas 
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correntes de deposito das sociedades corretoras de tftulos, valores mobiliarios e 

cambia, das sociedades distribuidoras de tftulos e valores mobiliarios, das 

sociedades de investimento e fundos de investimento constitufdos nos termos dos 

arts. 49 e 50 da Lei n~ 4.728, de 14 de julho de 1965, das sociedades corretoras de 

mercadorias e dos servic;os de liquidac;ao, compensac;ao e custodia vinculados as 

bolsas de valores de mercadorias e de futures, e das instituic;oes financeiras nao 

referidas no inciso IV do art. 22 da Lei n2 9.311, de 1996, bern como das 

cooperativas de credito, desde que os respectivos valores sejam movimentados em 

contas correntes de deposito especialmente abertas e exclusivamente utilizadas 

para as operac;6es relacionadas em ato do Ministro de Estado da Fazenda, dentre 

as que constituam o objeto social das referidas entidades; IV - nos lanc;amentos 

efetuados pelos bancos comerciais, bancos multiples com carteira comercial e 

caixas econ6micas, relatives as relacionadas em ato do Ministro de Estado da 

Fazenda, dentre as que: constituam o objeto social das referidas entidades; V - nos 

pagamentos de cheques, efetuados por instituic;ao financeira, cujos valores nao 

tenham sido creditados em nome do beneficiario nas contas referidas no inciso I do 

art. 2~ da Lei n2 9.311, de 1996; VI - nos lanc;amentos relativos aos ajustes diaries 

exigidos em mercados organizados de liquidac;ao futura e especffico das operac;6es 

a que se refere o inciso V do art. 2~ da Lei n2 9.311, de 1996. 

A CPMF sera recolhida ao Tesouro Nacional ate o terceiro dia util da semana 

subseqOente a de encerramento do perfodo de apurac;ao estabelecido no art. 12 da 

Portaria MF n2 227, de 2002, observados os seguintes codigos de receita: I - 5869, 

quando decorrer dos fatos geradores previstos nos incisos I, II, V e VI do art. 2~ da 

Lei n::: 9.311, de 1996; II - 5871, quando decorrer dos fatos geradores previstos no 
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inciso Ill do art. 2~ da Lei n£ 9.311, de 1996;111- 5884, quando devida pela institui<;ao 

na condi<;ao de contribuinte;IV- 7213, quando decorrer de lan<;amento de offcio; V-

7512, quando decorrer de deposito judicial; VI - 7662, quando decorrer de deposito 

administrative. 

0 prazo para recolhimento acima mencionado aplica-se em rela<;ao a CPMF 

devida pela institui<;ao na condi<;ao de contribuinte ou de responsavel. 

No caso de recolhimento de CPMF nao cobrada por for<;a de decisao judicial 

deve-se utilizar o codigo de receita 8536 - CPMF - Medida Judicial, nao havendo 

impedimenta para recolhimentos inferiores a R$ 10,00 (dez reais), a que se refere o 

art. 68 da Lei n~ 9.430, de 1996, nos casos de pagamentos, pelos proprios 

contribuintes, pessoas ffsicas ou jurfdicas (IN 173/02). E vedado o 

parcelamento do credito constitufdo em favor da Fazenda Publica com rela<;ao a 

CPMF. (art. 15 da Lei n£ 9.311, de 1996). 

3.5 RECURSOS PUBLICOS RECEBIDOS A TITULO DE ADIANTAMENTO 

A nao incidencia da CPMF nos lan<;amentos nas contas da Uniao, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios e de suas autarquias e funda<;6es nao 

alcan<;a a movimenta<;ao de recursos recebidos a tftulos de adiantamento, na forma 

do art. 68 da Lei n~ 4.320, de 17 de mar<;o de 1964, quando movimentados em conta 

de titularidade. da pessoa ffsica gestora desses recursos (IN SRF 173/02). 
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3.5.1 Cheques e Ordens de Pagamento 

lnclui-se na hip6tese de incidencia de ocorrencia do fato gerador prevista no 

inciso Ill, do art. 2.£ da Lei n.£ 9.311, de 1996, a liquida<;ao ou pagamento de cheques, 

emitidos por institui<;ao financeira, que sejam registrados na rubrica "Ordem de 

Pagamento" do Plano Contabil das lnstitui<;6es do Sistema Financeiro Nacional -

COSIF, cujo valor nao tenha sido: debitado diretamente na conta do tomador; ou 

creditado em nome do beneficiario em sua conta. (IN SRF 173/02, paragrafo 42, 

inciso Ill). 

A cobran<;a da CPMF neste caso somente sera dispensada se ocorrer o 

credito em nome do beneficiario em sua conta ou se o beneficiario apresentar a 

institui<;ao financeira responsavel pela liquida<;ao ou pagamento declara<;ao da 

institui<;ao financeira sacada, atestando que cheque foi emitido a debito da conta do 

tomador. 

A declara<;ao sera firmada pelo gerente da agencia bancaria emissora do cheque e 

arquivada pela institui<;ao financeira que o pagar ou liquidar, em ordem cronol6gica, 

acompanhada de c6pia do cheque, a disposi<;ao da SRF (IN SRF 173/02). 

lncide CPMF nas liquida<;6es de ordens de pagamento em que uma mesma 

pessoa seja emitente e beneficiaria, cuja emissao tenha sido efetuada contra 

entrega de dinheiro ou cheques emitidos por terceiros.(IN SRF 173/02). 

Pagamentos feitos por institui<;6es financeiras com base em recursos provenientes 

de creditos, direitos ou valores inclusive decorrentes de cobran<;a bancaria 
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Na hipotese em que a instituigao financeira utiliza recursos provenientes de creditos, 

direitos ou valores, inclusive decorrentes de cobranc;a bancaria, nao creditados na 

conta de deposito de seu titular, para efetuar qualquer pagamento por sua conta e 

ordem, a CPMF sera calculada sobre o montante dos referidos creditos, direitos e 

valores (IN SRF 173/02}. 

3.5.2 Entidades Beneficentes de Assistencia Social e Previdencia Privada 

A entidade beneficente de assistencia social devera apresentar a instituigao 

responsavel pela retenc;ao da contribuigao declarac;ao na forma da IN SRF 44/01. 

0 descumprimento de qualquer dos requisites mencionados na declarac;ao 

prestada pela entidade implicara, alem da cobranc;a da CPMF, a suspensao da 

imunidade nos termos do art. 32 da Lei n~ 9.430, de 1996. 

A entidade que prestar informac;ao falsa ou inexata ficara sujeita a multa de 

trezentos por cento sobre o valor que deixou de ser retido, independentemente de 

outras penalidades administrativas ou criminais. 

A CPMF incidira em relagao a entidade de previdencia privada e a entidade 

que, tendo personalidade jurfdica propria, seja mantida por outra nao sujeita a 

incidencia (IN SRF 44/01 ). 

A entidade de previdencia privada fechada esta sujeita a CPMF nao se 

equiparando a entidade beneficente de assistencia social. 
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3.5.3 Aplicac;6es Financeiras de Renda Fixa, Variavel e Liquidac;ao das Operac;6es 

de Mutuo 

Estas operac;6es deverao ser efetivadas por meio de lanc;amento a debito em 

conta corrente de deposito do titular da aplicac;ao ou do mutuario, ou por cheque de 

sua emissao. (art. 16 da Lei n.£ 9.311, de 1996). 

Da mesma forma, essas operac;6es somente serao liquidadas mediante 

emissao de cheque cruzado nominal ao beneficiario, intransferfvel, ou creditados em 

sua conta corrente de deposito. (paragrafo 1.£ do art. 16 da Lei n.£ 9.311, 1996). 

Excec;ao feita as contas de deposito de poupanc;a, cujos titulares sejam 

pessoas ffsicas, contas de depositos judiciais e em consignac;ao, de que tratam os 

paragrafos do art. 890, da Lei n.£ 5.869, de 1973, introduzidos pelo art. 1.£ da Lei n.£ 

8.951, de 1994. 

3.5.4 Concessao de Credito e Contas de Cauc;ao Vinculadas as Licitac;6es 

Deverao ser pagos exclusivamente ao beneficiario mediante cheque cruzado, 

intransferfvel, ou creditados em sua conta corrente de deposito. 

Declarac;ao de Debitos e Creditos Tributaries Federais (DCTF) 

As informac;6es relativas a CPMF deverao ser prestadas na DCTF trimestralmente, 

pelo estabelecimento centralizador (AD COSAR 17/97). 
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Sujeita-se a CPMF os langamentos efetuados em contas de caugao 

vinculadas a licitag6es, quando do levantamento, pelos participantes do certame, 

dos valores depositados (IN SRF 45/01). 

3.5.5 Entidades que Prestam Servigo de Fiscalizagao de Profiss6es 

Regulamentadas 

A movimentagao financeira destes contribuintes esta sujeita a incidencia da 

CPMF desde 5 de fevereiro de 1998 (ADN COSIT 28/97). Esta cobranga esta 

suspensa tendo em vista medida cautelar concedida pelo Supremo Tribunal Federal, 

na ADIN n~ 1.717-6-DF, que suspendeu a eficacia do art. 58 e paragrafos da Lei n~ 

9.649, de 1998. Referida decisao foi confirmada pelo Plenario do Supremo Tribunal 

Federal, em 7 de novembro de 2002, publicada no OJ de 28 de margo de 2003. 

3.6 EMENDA CONSTITUCIONAL N° 31, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2000 

Segundo a Emenda Constitucional no 21/99, que incluiu o art. 75, no ADCT 

(Atos das Disposic;6es Constitucionais Transit6rias), a alfquota da CPMF seria 

reduzida proporcionalmente no tempo, sendo de 0,38% para os primeiros doze 

meses, compreendidos entre o perfodo de junho de 1999 a junho de 2000, e 0,30% 

ate o termino de sua vigencia, ou seja, ate junho de 2002. 
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Ocorre que no momento em que a alfquota aplicavel ja se encontrava em 

0,30%, o Governo Federal decidiu majora-la, atraves da aprova9ao da Emenda 

Constitucional no 31/00, incluindo no ADCT, o art. 80, revigorando desta forma os 

0,08%, que deveriam ser cobrados somente nos primeiros doze meses, com 

inten9ao de aplicar este percentual em urn Programa de Combate a Pobreza. 

Art. 79. E institufdo, para vigorar ate o anode 2010, no ambito do Poder Executivo Federal, o 
Fundo de Com bate e Erradicagao da Pobreza, a ser regulado por lei complementar com o 
objetivo de viabilizar a todos os brasileiros acesso a nfveis dignos de subsistencia, cujos 
recursos serao aplicados em ag6es suplementares de nutrigao, habitagao, educagao, saude, 
reforgo de renda familiar e outros programas de relevante interesse social voltados para 
melhoria da qualidade de vida. 

Paragrafo unico. 0 Fundo previsto neste artigo tera Conselho Consultivo e de 
Acompanhamento que conte com a participagao de representantes da sociedade civil, nos 
termos da lei." 

Art. 80. Comp6em o Fundo de Combate e Erradicagao da Pobreza: 

I - a parcela do produto da arrecadagao correspondente a um adicional de oito centesimos 
par cento, aplicavel de 18 de junho de 2000 a 17 de junho de 2002, na alfquota da 
contribuigao social de que trata o art. 75 do Ato das Disposig6es Constitucionais Transit6rias; 

II - a parcela do produto da arrecadagao correspondente a um adicional de cinco pontos 
percentuais na alfquota do Impasto sabre Produtos lndustrializados- I PI, ou do impasto que 
vier a substituf-lo, incidente sabre produtos superfluos e aplicavel ate a extingao do Fundo; 

Ill- o produto da arrecadagao do impasto de que trata o art. 153, inciso VII, da Constituigao; 

IV- dotag6es orgamentarias; 

V- doag6es, de qualquer natureza, de pessoas ffsicas ou jurfdicas do Pafs ou do exterior; 

VI - outras receitas, a serem definidas na regulamentagao do referido Fundo. 

§ 1 o Aos recursos integrantes do Fundo de que trata este artigo nao se aplica o disposto nos 
arts. 159 e 167, inciso IV, da Constituigao, assim como qualquer desvinculagao de recursos 
orr;amentarios. 

§ 2° A arrecadar;ao decorrente do disposto no inciso I deste artigo, no pei-fodo compreendido 
entre 18 de junho de 2000 e o infcio da vigencia da lei complementar a que se refere a art. 79, 
sera integralmente repassada ao Fundo, preservado o seu valor real, em tftulos publicos 
federais, progressivamente resgataveis ap6s 18 de junho de 2002, na forma da lei. 

(CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL, 2007) 
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Pode-se entender que desde a data de 18 de junho de 2000, parte da 

arrecada~ao da CPMF, no equivalente ao percentual de 0,08% foi repassada ao 

Fundo de combate a Pobreza. 

3.6.1 Emenda Constitucional N° 37, de 12 de junho 2002 

Em 12 de junho de 2002 foi promulgada a Emenda Constitucional no 37, a tim 

de que a CPMF tivesse sua vigencia prorrogada pelo menos ate 31 de dezembro de 

2004. 

Art. 3° 0 Ato das Disposig6es Constitucionais Transit6rias passa a vigorar acrescido dos 
seguintes arts. 84, 85, 86, 87 e 88: 

"Art. 84. A contribuigao provis6ria sabre movimentagao ou transmissao de valores e de 
creditos e direitos de natureza financeira, prevista nos arts. 74, 75 e 80, I, deste Ato das 
Disposig6es Constitucionais Transit6rias, sera cobrada ate 31 de dezembro de 2004. 

§ 1 o Fica prorrogada, ate a data referida no caput deste artigo, a vigencia da Lei n° 9.311, 
de 24 de outubro de 1996, e suas alterag6es. 

§ 2° Do produto da arrecadagao da contribuigao social de que trata este artigo sera destinada 
a parcela correspondente a aliquota de: 

I - vinte centesimos par cento ao Fundo Nacional de Saude, para financiamento das ag6es e 
servigos de saude; 

II - dez centesimos par cento ao custeio da previdencia social; 

Ill - oito centesimos par cento ao Fundo de Combate e Erradicagao da Pobreza, de que 
tratam os arts. 80 e 81 deste Ato das Disposig6es Constitucionais Transit6rias. 

§ 3° A alfquota da contribuigao de que trata este artigo sera de: 

I - trinta e oito centesimos par cento, nos exercfcios financeiros de 2002 e 2003; 

II - oito centesimos par cento, no exercfcio financeiro de 2004, quando sera integralmente 
destinada ao Fundo de Combate e Erradicagao da Pobreza, de que tratam os arts. 80 e 81 
deste Ato das Disposig6es Constitucionais Transit6ria~. . 

(CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL, 2007) 
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Ainda, no artigo 84, fez constar a previsao de que o produto desta 

arrecadagao seria destinado a parcelas correspondente a alfquotas diversas e a fins 

especfficos. 

3.6.2 Emenda Constitucional no 42, de 19 de dezembro 2003 

Pretendendo prorrogar novamente a CPMF, bern como assegurar a 

manutengao de sua atual alfquota, foi promulgada a Emenda Constitucional no 

42/03, em 19 de dezembro de 2003, a qual passou a viger na data de sua 

publicagao, qual seja, 31 de dezembro do mesmo ano. 

Conforme texto aprovado e inserido na referida Emenda Constitucional, em 

seu art. 3°, o ADCT passou a vigorar acrescido de alguns artigos, dentre eles o art. 

90, estabelecendo: 

Art. 3° 0 Ato das Disposict6es Constitucionais Transit6rias passa a vigorar acrescido dos 
seguintes artigos: 
"Art. 90. 0 prazo previsto no caput do art. 84 deste Ato das Disposict6es Constitucionais 
Transit6rias fica prorrogado ate 31 de dezembro de 2007. 
§ 1° Fica prorrogada, ate a data referida no caput deste artigo, a vigencia da Lei no 9.311, de 
24 de outubro de 1996, e suas alteract6es. 
§ 2° Ate a data referida no caput deste artigo, a alfquota da contribuictao de que trata o art. 84 
deste Ato das Disposict6es Constitucionais Transit6rias sera de trinta e oito centesimos por 
cento." 

(CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL, 2007) 

Desta forma, acabou a Emenda Constitucional no 42/03 por prorrogar a GPMF 

ate 2007, mantendo sua alfquota de 0,38%. 
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3.6.3 Proposta e Prorroga9ao 

Em abril de 2007, o Governo Federal encaminhou ao Congresso Nacional a 

Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que prorrogaria por mais quatro anos a 

CPMF e a Desvincula9ao das Receitas da Uniao (DRU). 

A proposta mantinha a allquota da CPMF em 0,38% e a DRU autorizava o 

governo a gastar livremente ate 20% da arrecada9ao de impastos. Ficariam 

mantidos os atuais percentuais da arrecada9ao da CPMF: 0,20% para o Fundo 

Nacional de Saude (FNS); 0,10% para custeio da Previdencia Social; e 0,08% para o 

Fundo de Combate a Erradica9ao da Pobreza. 

Art. 1 a 0 caput do art. 76 do Ato das Disposic;;:oes Constitucionais Transit6rias passa a vigorar 
com a seguinte redac;;:ao: 

"Art. 76. E desvinculado de 6rgao, fundo ou despesa, ate 31 de dezembro de 2011, 20% 
(vinte por cento) da arrecadac;;:ao da Uniao de impastos, contribuic;;:oes sociais e de 
intervenc;;:ao no domfnio econ6mico, ja institufdos ou que vierem a ser criados ate a referida 
data, seus adicionais e respectivos acrescimos legais. 

(CODIGO TRIBUT ARlO NACIONAL, 2007) 

Come9ou ali urn grande embate entre o Governo Federal e o Congresso 

Nacional, ja que o Governo nao queria abrir mao dos R$ 40 milh6es que a 

contribui9ao arrecadava. Por outro lado, a opiniao publica e a bancada de oposi9ao 

ao governo, que pedia nao a prorroga9ao da CPMF. 

Pois bern, ap6s uma madrugada de negocia96es e vota9ao, a prorroga9ao da 

CPMF foi negada pelo Congresso Nacional, por 45 votos a favor e 34 contra (nao 

houve absten96es). 0 Senado tambem rejeitou todas as ofertas do governo de 

modifica96es da CPMF. Entre elas houve propostas para reduzir a allquota, o 

perfodo e o destine do tribute. A ultima proposta do Planalto Central era de renovar a · 

CPMF com uma all quota de 0.25% somente ate 2010 com ~estino integral a saude 
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publica. A vigencia da CPMF terminou no dia 31 de Dezembro de 2007. Com a 

perda, o Governo Federal buscou outras alternativas para suprir os R$40 milh6es de 

arrecada<faO, aumentando o IOF, PIS/COFINS, CSLL e cortando gastos. 
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4. ESTUDO DA ARRECADACAO E DESTINACAO AO LONGO DE SUA 

VIGEN CIA 

0 ponto central da CPMF esta no fato de que esta contribuic;ao foi criada, 

originalmente, para financiar a Saude: todo o valor arrecadado deveria ser a ela 

destinado. T odavia, com as prorrogac;6es sucessivas da contribuic;ao, a finalidade 

inicial foi distorcida. No final de 2007, da alfquota de 0,38% aplicavel a CPMF, 

apenas 0,2% sao destinados a Saude, enquanto 0,1% foram aplicados na 

Previdencia Social e 0,08% no Fundo de Combate e Erradicac;ao da Pobreza. 

4.1 CRONOLOGIA DA LEGISLAQAO DA CPMF E ALfQUOTAS 

A l<?ngo de sua vigencia a CPMF passou por inumeras alterac;6es de alfquota 

como e descrito no quadro abaixo: 

Tabela 02- Cronologia da Legislac;ao da CPMF e Alfquotas 

Data lnstrumento Descric;ao All quota 
Legal 

17.03.1993 EC3 Faculta a Uniao a institui~ao de imposto sobre 0,25% 
movimenta~ao ou transmissao de valores e de 
creditos e direitos de natureza financeira. 

13.07.1993 LC 7 Ocorre a institui~ao do IPMF (Impasto Provis6rio 0,25%, com 
sobre Movimenta~ao Financeira), esclarecendo incidencia sobre os 
todas as suas peculiaridades, como defini~ao fatos geradores 
ju~fdica, fa to gerador, hip6teses de nao- ate 31 de 
incidencia, base de calculo, alfquota, hip6teses dezembro de 
de isen<;ao, e prazo de vigencia. 1994. 

15.08.1996 EC 12 lncluiu 0 artigo 74 aos Atos de Disposi~6es 0,25%, pelo prazo 
Constitucionais Transit6rias (ADCT), o qual da a maximo de 2 anos. 
Uniao o pode de instituir contribui~ao provis6ria 
sobre movimenta~ao ou transmissao de valores e 
de creditos e direitos de natureza financeira. 

24.10.1996 Lei 9.311 Ocorre a institui~ao da CPMF, eo esclarecimento 0,20%, com 
de todas as suas peculiaridades, como defini~ao cobran~a ate 13 
jurfdica, fa to .gerador, hiQ6teses de nao- meses entrada em 
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incidencia, base de calculo, alfquota, hip6teses vigor, fa to que 
de isengao e prazo de vigencia. ocorrera ap6s 90 

dias da publica<;ao. 
12.12.1997 Lei 9.539 Disp6e sobre a prorrogagao do prazo de Mantem a alfquota 

incidencia e cobranga da CPMF, passando a ser anterior: 0,20% 
de 24 meses contados, a partir da entrada em 
vigor da Lei 9.311/96. 

18.03.1999 EC 21 lnclusao do artigo 75 no ADCT, autorizando a 0,38% para 0 

cobran9a de CPMF por mais 36 meses, exercfcio de 1999; 
prorrogando tambem, ate a mesma data, a e 0,30% para os 
vigencia da Lei 9.311/96. de 2000 e 2001. 

14.12.2000 EC 31 Criou adicional de 0,08% a alfquota do art. 75 do 0,08% sobre 
ADCT, destinado ao Fundo de Com bate de 0,38% para 0 

Erradicagao a Pobreza, aplicavel de 18 de junho exercfcio de 1999; 
de 2000 a 17 de junho de 2002. e sobre 0,30% 

para 0 perfodo 
subsequente. 

12.06.2002 EC37 Alterou os artigos 100 e 156 da CF e incluiu os 0,38% para OS 

artigo 84, 85, 86, 87 e 88 no ADCT, autorizando a exercfcios de 2002 
cobranga de CPMF ate 31 de dezembro de 2004, e 2003; e 0,08% 
prorrogando tambem, ate a mesma data, a para o exercfcio de 
viQencia da Lei 9.311/96. 2004. 

19.12.2003 EC 42 lnclusao do artigo 90 no ADCT, autorizando a 0,38% 
cobranga de CPMF ate 31 de dezembro de 2007, 
prorrogando tambem, ate a mesma data, a 
viQencia da Lei 9.311/96 e suas altera<;6es. 

31.12.2007 Termino da Cobran<;a da CPMF 

FONTE: www.pres1denc1a.gov.br 

A partir de 1999, com a Emenda· Constitucional (EC) 21, vide tabela 02, a 

CPMF passou a destinar parcela de seus recursos para a previdencia social, por 

meio do aumento de arrecadagao decorrente da elevagao da alfquota de 0,25% para 

0,38%, nos primeiros 12 meses, e para 0,30% no perfodo subsequente, conforme 

artigo 75 do ADCT-CF/88. Com a instituigao do Fundo de Combate e Erradicagao da 

Pobreza, e~ 2000, e criado urn adicional de 0,08% a alfquota da CPMF, que passa 

a ser de 0,38%, a partir de margo de 2001 (EC 31/2000), Com a promulgagao da 

Emenda Constitucional 37/2002, a CPMF foi prorrogada para o exerclcio de 2004. 

A Constituigao Federal, no art. 84 do Ato das Disposig6es Constitucionais 

Transit6rias (ADCT), preve que do produto da arrecadagao da CPMF seria destinada 

a parcela correspondente a alfquota de: I - 0,20% ao Fundo Nacional de Saude, 
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para financiamento das a96es e servi9os de saude; II - 0,10% ao custeio da 

previdencia social; Ill- 0,08% ao Fundo de Combate e Erradica9ao da Pobreza. 

Assim, a CPMF, que era para ser provis6ria, foi sendo prorrogada 

indefinidamente. A ultima prorroga9ao ocorreu pela Emenda Constitucional 42, que 

autorizava a cobran9a da contribui9ao ate final do exercfcio de 2007. 

4.2 ARRECADA<;AO 

De acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional, a tributa9ao sabre a 

movimenta9ao financeira desde a sua implementa9ao no Brasil, em 1993, arrecadou 

mais de R$ 226 bilh6es de reais, como demonstrado na T abel a 03 - Arrecada9ao da 

CPMF. 

Tabela 03- Arrecada9ao da CPMF 

Valores em R$ milh6es 
A no Valores Correntes 
1993 10,65 
1994 3.699,10 
1995 162,11 
1996 0,00* 
1997 6.909,35 
1998 8.118,06 
1999 7.955,92 
2000 14.544,64 
2001 17.197,01 
2002 20.367,61 
2003 23.047,18 
2004 26.432,33 
2005 29.273,31 
2006 32.090,26 
2007 36.483.136 
TOTAL 226.290.666 
Fonte: Receita Federal do Brasil 
* Nao tiouve arrecada9ao neste ano. 
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4.3 DESTINO DOS RECURSOS 

A tabela 04 mostra a aplicagao dos recursos arrecadados com a CPMF, no 

perfodo de 1997 a 2007, nas polfticas de previdencia e saude. Os dados foram 

obtidos com base no levantamento realizado no Sistema lntegrado de Administragao 

Financeira do Governo Federal (SIAFI) pelo UNAFISCO e 2007 com base na leitura 

do Orgamento da Uniao de 2007. Para tanto, considerou-se a execugao 

orgamentaria da Fonte 155 e 955 (CPMF) por fungao do Orgamento. 

A analise dos dados revela dois aspectos relevantes da execugao 

orgamentaria com recursos da CPMF: 

a) nem todos os recursos arrecadados com a CPMF tiveram como destino as 

polfticas de previdencia social e saude; 

b) a dotagao orgamentaria autorizada, isto e, os valores disponfveis no orgamento 

ap6s os creditos adicionados e remanejamento de recursos, nao e integralmente 

executada. 

0 principal motivo que nao levou a destinagao correta dos recursos 

arrecadados com a CPMF, ou seja, a nao destinagao integral as polfticas de 

previdencia social e de saude e a existencia da Desvinculagao das Receitas da 

Uniao (DRU). A Emenda Constitucional de Revisao 01, de 1994, criou o Fundo 

Social de Emergencia (FSE), permitindo a desvinculagao de 20% dos recursos 

orgamentarios arrecadados, inclusive, aqueles destinados para as polfticas de 

seguridade social (assistencia social, previdencia social e saude). Nos exercfcios 

financeiros de 1994 e 1995, por meio do Fundo de Estabilizagao Fiscal (FEF) -

Emendas Constitucionais 1 0 e 17 e, posteriormente, da Emenda Constitucional 27, 
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criou-se a DRU, que garante a desvinculagao de 20% da arrecadagao de impastos e 

contribuig6es sociais. Por meio da Emenda Constitucional 42, a DRU foi prorrogada 

ate o final de 2007, quando nao houve mais renovagao tanto de CPMF quando da 

DRU. 

Na pratica, o mecanismo da DRU permitiu a desvinculagao da arrecadagao 

federal, autorizando o governo a aplicar livremente esses recursos, principalmente 

na composigao do superavit primario. 

Na tabela 04 apresenta a destinagao dos recursos da CPMF nos ultimos1 0 

anos. Do montante de R$ 226 bilh6es arrecadados com a CPMF, no perfodo de 

1997 a 2007, verifica-se que cerca de 17%, ou seja R$ 37,7 bilh6es nao foram 

aplicados nas polfticas de previd€mcia social, saude ou destinados ao Fundo de 

Combate e Erradicagao da Pobreza. Esses recursos nao aplicados nas polfticas 

sociais foram desvinculados por meio do FEF ou da DRU e nao retornaram para 

aplicagao nas polfticas que justificaram sua arrecadagao. 

Tabela 04- Destino da CPMF, no perfodo de 1997 a 2007 

A no Arrecada<;:ao da Aplicado em Aplicado em Aplicado no Fundo Saldo que 
CPMFem Saude Previdencia de Combate e ficou no caixa 
R%milh6es Social Erradica<;:ao da do Tesouro 

Pobreza Nacional 
1997 6.909,35 74,91% 0,00% 0,00% 25,09% 

1998 8.118,06 80,03% 0,00% 0,00% 19,97% 

1999 7.955,92 53,76% 43,29 0,00% 2,95 

2000 14.544,64 47,33% 33,48% 0,00% 19,19% 

2001 17.197,01 41,48% 21,26% 21,05% 16,21% 

2002 20.367,61 50,06% 13,14% 21,05% 15,75% 

2003 23.047,18 40,77% 21,23% 21,05% 16,95% 

2004 26.432,33 39,46% 20,07% 21,05% 19,42% 

2005 29.273,31 36,93% 20,25% 21,05% 21,77% 

2006 32.090,26 40,22% 21,05% 21,05% 17,68% 

2007 36.483.136 45,02% 22,20% 21,05% 11,73% 

Total 226.290.666 
Fonte: Secretaria da Rece1ta Federal do Bras1l, Tesouro Nac1onal e Orgamento da 
Uniao de 2007 
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Como a DRU nao esta vinculada a qualquer Fundo, ainda que contabil, como 

era o FEF, nao e impossfvel distinguir na execugao orgamentaria qual parcela de 

recursos e originaria de impostos gerais, e qual e referente a desvinculagao de 

recursos, ja que ambas comp6em a mesma fonte de Recursos Ordinarios. 0 

resultado pratico dessa alteragao e que nao se sabe exatamente qual o percentual 

dos recursos desvinculados das contribuig6es, entre elas, a CPMF, retorna para o 

orgamento da seguridade social. Esta alteragao feriu os princfpios orgamentarios da 

discriminagao e da clareza no orgamento publico, como afirma Piscitelli et al na obra 

Contabilidade Publica (2002, p. 46-47), onde o princfpio da discriminagao preconiza 

a identificagao de cada rubrica de receita e despesa, de modo que nao figurem de 

forma englobada. E o princfpio da clareza significa o 6bvio. E a evidenciagao da 

Contabilidade. Por este princfpio, dever-se-ia priorizar o interesse dos usuarios das 

informag6es, sobretudo porque se esta tratando de finangas publicas. 

A Tabela 5 mostra o volume de recursos que foram desvinculados da CPMF 

por meio da DRU. No perfodo de 1997 a 2007, do montante de R$ 226 bilh6es 

arrecadados com a CPMF, R$ 33,5 bilh6es foram desvinculados por meio da DRU. 

Alem disso, pela tabela 5, observa-se que uma parcel a dos recursos, ap6s 2001, e 

destinada ao Fundo de Combate e Erradicagao da Pobreza. Sobre a alfquota de 

0,08% da CPMF, cuja arrecadagao e destinada ao Fundo nao se aplica a 

desvinculagao de 20% dos recursos arrecadados. 



Tabela 5 Arrecadac;ao da CPMF e desvio da DRU 

R$ milh5es correntes 

A no CPMF FEF/DRU 

1997 6.909,35 1.381,87 

1998 8.118,06 1.623,61 

1999 7.955,92 1.591,18 

2000 14.544,64 2.908,93 

2001 17.197,01 2.715,41 

2002 23.047,18 3.216,05 

2003 23.432,33 3.639,15 

2004 26.432,33 4.173,66 

2005 29.273,31 4.622,26 

2006 32.090,26 5.067,05 

2007 36.483,13 4.279,47 

Total 226.290.666 35.218,64 

Fonte: SRF, STN e Orc;amento da Umao 
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Fundo de Combate e 

Erradicagao a Pobreza 

-

-

-

-

3.619,97 

4.287,38 

4.851,43 

4.564,01 

6.162,03 

6.755,00 

7.679,70 

37.919,52 

Os dados expostos mostram que a justificativa pela qual foi criada a CPMF, 

que foi o atendimento da polftica de Saude, ao passar dos anos e Emendas 

Constitucionais foram desviando para outras finalidades. A polftica de Saude 

recebeu em 2007 45% dos recursos arrecadas com a CPMF. Na pratica, o 

orc;amento Fiscal vern se apropriando de aproximadamente 20% dos recursos 

arrecadados, que acabaram sendo desviados das func;oes para as quais foram 
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criados (Previdencia Social, Saude e Combate a Pobreza), e passam a compor o 

superavit primario, enfim, o pagamento de juros da dfvida. 

Para o ano de 2008, um novo imposto pode ser criado para ampliar os 

recursos da saude e suprir a falta destes vindos da CPMF, ja que em Dezembro de 

2007 a Camara de Deputados aprovou o tim da mesma. Com o nome de 

Contribuigao Social para a Saude (CSS), o novo tribute vai funcionar nos mesmos 

moldes da CPMF, mas com alfquota de 0,1% e destinagao dos recursos 

exclusivamente para a saude. A criagao da CSS sera proposta pelo Governo em 

substitutive ao Projeto de Lei Complementar 306/08, que regulamenta a Emenda 

Constitucional 29. 
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5. CONSIDERA<;OES FINAlS 

A CPMF, criada em 1996, tinha por objetivo inicial arrecadar recursos para a 

aplicac;ao o financiamento das ac;6es e servic;os de saude. 

As contribuic;6es sao figuras tributarias genericamente previstas no artigo 149 

da Constituic;ao da Republica, cujo objetivo e servir como instrumento de atuac;ao da 

Uniao em determinada area. Alem disso, tais tributes sao marcados por duas outras 

caracterfsticas essenciais: a) a destinac;ao especffica - sendo isto, inclusive, que o 

diferencia dos impastos; b) a referibilidade, onde o cidadao que contribui deve 

receber beneffcio equivalente ao pagamento do tribute. 

Deve-se ainda ressaltar que as conclus6es obtidas pela pesquisa o foram 

pela consulta publica ao Orc;amento da Uniao. Os dados obtidos nao permitem 

afirmar, que todos os recursos arrecadados foram efetivamente utilizados para 

atender a finalidade da justificativa de sua criac;ao. Pelo cruzamento dos val~res 

arrecadados com os valores autorizados e ainda pelos valores pagos, ha, de fato, 

uma media de 17% do montante de arrecadac;ao nao utilizado em todo o perfodo de 

arrecadac;ao. Alem disso, 49% em media foram realmente disponibilizados para a 

saude publica no Brasil. 0 que nos leva a crer: a) os recursos destinados para a 

Saude Publica foram para setores da saude que realmente necessitavam de caixa, 

como despesas com folha de pagamento entre outros tipos de manutenc;ao. 

Constata-se que a contribuic;ao deveria ser destinada a novos investimentos e 

o que temos hoje na saude publica no Brasil e exatamente a falta deste. b) Ap6s 

analise dos dados demonstrados sobre a CPMF e a analise dos Orc;amentos da 

Uniao, verificou-se que faltou transpar€mcia nos gastos com este tribute. A propria 
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documenta~ao do Or~amento da Uniao nao permite concluir, com seguran~a. qual o 

destine da totalidade dos recursos arrecadados. 

Desta forma, temos uma descaracteriza~ao dessa contribui~ao pela falta de 

transparencia na aplica~ao, contribuindo de forma relevante para a sua nao 

prorroga~ao. 
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