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TRIBUTOS EM ESPÉCIE

Legislação Comercial e Tributária

IMPOSTOS

Impostos Estaduais

 IPVA

 ICMS

 ITCMD

IMPOSTOS

Impostos Estaduais

 IPVA: Imposto sobre a propriedade de veículo automotor.

 Fato Gerador: é a propriedade do veículo automotor.

 Base de cálculo: valor do veículo.

 Alíquota: Varia de acordo com o modelo do carro.

 Base de cálculo: valor do veículo.

 Contribuinte: proprietário do veículo.

 Destinação dos valores:  50% vai para os Municípios.

 Aeronaves e barcos pagam? 

 Recurso Extraordinário (RE) 379572
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IMPOSTOS

Impostos Estaduais

 ICMS: Imposto sobre a circulação de Mercadorias e Prestações 

de Serviços (art. 155, II, CF)

 Conceito: Imposto estadual que incide sobre as operações

de circulação de mercadorias, prestação de serviços de

transporte interestadual e intermunicipal e serviços de

comunicação.

 Estados e a autonomia do ICMS



IMPOSTOS

Impostos Estaduais

 ITCMD: Imposto sobre transmissão causa mortis e doação.

 O que é então o ITCMD? É o imposto estadual que recai sobre 

a transmissão de bens e direitos por causa mortis ou doação.

 REGRAS GERAIS DE RECOLHIMENTO

 Se o bem for imóvel? Caberá ITCMD ao Estado aonde estiver localizado 

o bem.

 Se o bem for móvel, títulos e créditos: caberá ao ente público (estado ou 

distrito federal) onde se processar o inventário ou arrolamento ou tiver 

domicílio o doador.

IMPOSTOS

 Competência do Distrito Federal

A Constituição Federal diz que o Distrito Federal

cumulativamente majorar e cobrar os impostos estaduais e

municipais. (art. 32 da CF).
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IMPOSTOS

Impostos Municipais

 IPTU

 ISS ou ISSQN

 ITBI

IMPOSTOS

IMPOSTOS MUNICIPAIS

IPTU: Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana

 Conceito: Tributo municipal que recai sobre  os imóveis 

localizados na zona urbana. 

 Qual a condição para que o Município cobre IPTU? 

 Imóvel na Zona Urbana

 Dois melhoramentos construídos ou mantidos pelo Poder Público

 Qual é a base de cálculo? Valor Venal

 Progressividade? 

IMPOSTOS

 IMPOSTOS MUNICIPAIS



 ISS: Imposto de serviços de qualquer natureza

 Conceito: É o imposto municipal que recairá sobre os serviços de 

qualquer natureza que não compreendidos pelo ICMS. Em outras 

palavras, todo prestador de serviços paga ISS.

 Características: É um dos impostos mais importantes da receita 

municipal.

 Qual município deve cobrar? É devido no local do estabelecimento prestador ou, 

na falta de estabelecimento, no local do domicílio do prestador mas há 

exceções previstas na Lei Complementar 116/03 (art. 3º, I a XXII).Nesses casos, 

será devido no local da prestação dos serviços, a exemplo, serviços de 

jardinagem e serviços de transporte de natureza municipal.

 O município tem a liberdade de definir as alíquotas? Sim, observado o limite máximo de 

5%.
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IMPOSTOS

 IMPOSTOS MUNICIPAIS

 ITBI: Impostos sobre a transmissão de bens imóveis

 Competência: é dos Municípios

 Função: é predominantemente fiscal.

 Fato gerador: é a transmissão, inter vivos, a qualquer título, por ato

oneroso, de bens imóveis, por natureza ou por acessão física, e de

direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de

direitos à sua aquisição.

 Alíquotas: são fixadas pelo Município e inexistem limitação limitações 

constitucionais.

CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS

 Conceito

São os tributos instituídos pela União com a finalidade de
específica de intervir no domínio econômico, no interesse de
categorias profissionais ou econômicas e na seguridade social.

 Distinção dos demais tributos.

 Exemplos:

 Cofins– Contribuição Social para Financiamento da Seguridade 
Social

 Cosip– Contribuição de Iluminação Pública

 Contribuição das entidades de classes (OAB, COREN, CREA)

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Conceito: envolve a fiscalização e a arrecadação de tributos, 

bem como autos de infração, orientação aos contribuintes e a 

expedição de certidões.

 Fiscalização: A quem cabe?

 Atividade fiscalizadora: consiste no exame de livros, arquivos,

documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes,

industriais ou produtores, e estes têm o dever de exibi-los, sempre que

solicitados pelos agentes competentes.

 Objetivo da fiscalização tributária

 Procedimento de fiscalização: inicia-se com a diligência, que deverá ser

documentada pela autoridade que proceder ou presidir à diligência,

lavrando-se os termos necessários para tal, na forma da legislação

aplicável, e fixando os prazos para sua conclusão.
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ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Dívida Ativa

 Conceito: constitui dívida ativa tributária a proveniente de

crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição

administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado,

para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em

processo regular.

 A dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de

certeza e liquidez; a certidão de inscrição respectiva tem o

efeito de prova pré-constituída; essa presunção, todavia, é

relativa.
 O executado, se alegar que não deve, ou deve menos, terá o ônus de provar o alegado.

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

CERTIDÕES NEGATIVAS

 Certidões negativas: a lei poderá exigir que a prova de quitação de
determinado tributo, quando exigível, seja feito por certidão negativa,
expedida à vista de requerimento do interessado que contenha todas a
informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e
ramo de negócio ou atividade, e indique o período a que refere o pedido;



 Prazo Legal: 10 dias contados da data da entrada do requerimento na 
repartição. Art. 205. CTN



 Exigência da certidão negativa

 Certidões positivas com efeito de negativas.


