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AULA 04: DIREITO TRIBUTÁRIO 
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1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 Fonte de custeio do Estado 

 Direito Tributário ≠ Direito Financeiro 

 

2. DEFINIÇÃO TÉCNICA (art. 3º, CTN)  

Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em 

moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não 

constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada 

mediante atividade administrativa plenamente vinculada.  

 

3. ESPÉCIES TRIBUTÁRIAS 

 Impostos: São tributos que não decorrem de uma 

atividade estatal específica para com o 

contribuinte.  

 Taxas: Tributo devido em razão do exercício 

regular do poder de polícia ou a utilização, efetiva 

ou potencial, de serviço público específico e 

divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua 

disposição.  

 Contribuições de Melhoria: Tributo devido pelos 

contribuintes cujos imóveis obtiveram valorização 

imobiliária em decorrência da realização de obras 

públicas. 

 Empréstimos Compulsórios: Tributo instituído 

em lei complementar para atender calamidade 

pública, guerra externa ou sua iminência ou 

investimento público de caráter urgente e de 

relevante interesse nacional. 

 Contribuições Especiais: Tributos instituídos 

para destinação em atividades estatais 

específicas, entre elas, as ligadas à ordem social, 

seguridade social, interesse de categorias 

profissionais ou econômicas, intervenção no 

domínio econômico e custeio de iluminação 

pública. 

 

4. IMPOSTOS EM ESPÉCIE 

 Previstos taxativamente na CF. 

 A competência para a criação de novos impostos 

pertence à União por meio de lei complementar. 

o Impostos Residuais: Devem ser não 

cumulativos e terem base de cálculo ou 

fato gerador distinto dos já previstos 

constitucionalmente.  

 

4.1. Impostos Federais 

 II – Imposto de Importação 

o Incidente nas importações de produtos 

estrangeiros 

o Natureza extrafiscal / Não incidência da 

anterioridade/ Alíquotas alteráveis pelo 

Executivo  

 IE – Imposto de Exportação 

o Incidente na exportação de produtos 

nacionais ou nacionalizados  

o Natureza extrafiscal / Não incidência da 

anterioridade/ Alíquotas alteráveis pelo 

Executivo  

 IR – Imposto de Renda 

o Incidente sobre a aquisição da 

disponibilidade econômica ou jurídica de 

renda (produto do capital, do trabalho ou 

da combinação de ambos) e  de proventos 

de qualquer natureza (outros acréscimos 

patrimoniais). 

o Generalidade, universalidade e 

progressividade. 

o Possui alíquotas progressivas  (7,5-

27,5¨%) 

o Natureza fiscal/ Exclui a aplicabilidade da 

anterioridade nonagesimal, bastando tão 

somente a  anual.  

 IPI – Imposto sobre produtos industrializados 

o Incidente sobre o produto que passou  por 

qualquer operação que lhe modifique a 

natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe 

para o consumo.  

o Natureza fiscal (alguns casos extrafiscal)/ 

Aplica-se apenas a anterioridade 

nonagesimal. 
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o Não incide sobre produtos destinados ao 

exterior. 

o Alíquotas seletivas e não cumulativas 

 IOF – Imposto sobre as operações financeiras 

o Incidente sobre as operações de crédito, 

câmbio, seguro ou relativas a títulos ou 

valores mobiliários. 

o Natureza extrafiscal  

o Não incidência da anterioridade  

 ITR – Imposto territorial rural 

o Incidente sobre a propriedade, o domínio 

útil ou a posse de imóvel por natureza, 

como definido na lei civil, localização fora 

da zona urbana do Município. 

o Natureza extrafiscal/Alíquotas 

progressivas. 

o Não incide a pequena gleba rural 

explorada por proprietário que não possua 

outro imóvel. 

o Capacidade de delegação da capacidade 

tributária ativa para o Município. 

 IGF – Imposto sobre grandes fortunas 

o Depende de lei complementar. 

 IExt – Imposto Extraordinário de Guerra 

o Instituível na iminência ou caso de guerra 

externa. 

o Supressão gradual 

o Não observa a anterioridade.  

 

4.2. IMPOSTOS ESTADUAIS 

 

 ICMS – Imposto sobre a circulação de 

mercadoria e serviços 

o Incidente a operação de circulação de 

mercadorias, prestação de serviço de 

transporte interestadual e intermunicipal e 

serviços de comunicações. 

o Não cumulativo e facultativamente 

seletivo. 

o Senado e as alíquotas: Define nas 

operações interestaduais; máximas e 

mínimas para as operações internas. 

 

 IPVA – Imposto sobre a propriedade de veículo 

automotor 

o Incide sobre a propriedade de veículo 

automotor 

o Alíquotas diferenciadas em função do tipo 

e utilização 

o Senado define alíquotas mínimas via 

Resolução 

o Base de cálculo não se sujeita à 

anterioridade nonagesimal  

o Não se aplica à aeronaves. 

 

 ITCMD – Imposto sobre a transmissão causa 

mortis e doação 

o Incidência sobre a transferência natural 

dos bens em razão da morte e doação de 

quaisquer bens ou direitos. 

o Cabe ao Senado, por meio de resolução, 

definir a alíquota máxima do ITCMD. 

 

4.3. IMPOSTOS MUNICIPAIS 

 

 IPTU – Imposto sobre a propriedade territorial 

urbana 

o Incidente sobre a propriedade imóvel 

localizada na zona urbana do Município. 

o Natureza fiscal/Possibilidade de alíquotas 

progressivas. 

 ISS – Imposto sobre serviços de qualquer 

natureza 

o Incide sobre serviços não compreendidos 

pelo ICMS, definidos em Lei 

Complementar 

 ITBI – Imposto sobre a transmissão intervivos 

o Incide sobre a transmissão, a qualquer 

título, da propriedade ou do domínio útil 

de bens imóveis por natureza ou por 

acessão física, como definidos na lei civil; 

a transmissão, a qualquer título, de 

direitos reais sobre imóveis, exceto os 

direitos reais de garantia; a cessão de 
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direitos relativos às transmissões referidas 

nos incisos 

o Não incide sobre anticrese e hipoteca, 

bens e direitos incorporados ao patrimônio 

de PJs em realização de capital e fusão, 

cisão, incorporação e extinção de PJs  

 Cabe a lei complementar fixar 

alíquotas máximas e mínimas.  

 

Dúvidas... 
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