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DIREITO TRIBUTÁRIO III: 
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO 

Prof. Thiago Gomes 

Impostos Federais 

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO 

 HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA  
 Incidente sobre a inserção, no território nacional, de bens procedentes 

de outros países. (Fundamento Legal: Art. 153, I, da CF; Art. 19, CTN) 

 CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 Possui natureza extrafiscal. Não incidência da anterioridade (AN e NO) 

 Alíquotas alteráveis pelo Executivo 

 SUJEITO PASSIVO/CONTRIBUINTE 

 O importador ou quem a lei a ele equiparar; 

 O arrematante de produtos apreendidos ou abandonados; 

 O destinatário de remessa postal internacional indicado pelo 

respectivo remetente; 
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Impostos Federais 

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO 

 SUJEITO PASSIVO 

 O adquirente de mercadoria em entrepostos aduaneiros. 

 FATO GERADOR 

 Entrada da mercadoria estrangeira no território nacional. 

 FG da mercadoria despachada para consumo: Data do registro, na 

repartição aduaneira. (art. 23, 33, DL 37/66) 

 SITUAÇÕES QUE NÃO CONFIGURAM FATO GERADOR DO II 

 Retorno de mercadoria enviada em consignação, e não vendida no 

prazo autorizado;  

 Retorno de mercadoria (= devolução), por motivo de defeito técnico, 

para reparo ou substituição;  

Impostos Federais 

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO 

 SITUAÇÕES QUE NÃO CONFIGURAM FATO GERADOR DO II 

 Retorno da mercadoria, em face de modificações na sistemática de 

importação no país importador 

 Retorno da mercadoria, por motivo de guerra ou calamidade pública; 

 Retorno da mercadoria, por outros fatores, alheios à vontade do 

exportador. 

OBSERVAÇÕES ESPECIAIS 

 Há isenção de bagagem, observados determinados limites. 

 FATO GERADOR 

 Entrada da mercadoria estrangeira no território nacional. 

 FG da mercadoria despachada para consumo: Data do registro, na 

repartição aduaneira. (art. 23, 33, DL 37/66) 
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Impostos Federais 

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO 

 BASE DE CÁLCULO (art.20, CTN) 

 Unidade de medida adotada pela lei tributária 

 Exemplo: Tonelada, volume (m3) 

 Nesse caso a alíquota é específica. 
 

 O preço normal que o produto, ou seu similar, alcançaria, 

ao tempo da importação. 

 Valor considerado em uma venda em condições de livre 

concorrência, para entrega no porto ou lugar de entrada do 

produto no País. 

 Preço de arrematação no caso dos produtos apreendidos, 

abandonados e levados à leilão 

Impostos Federais 

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO 

 ALÍQUOTAS 

 Específica: É expressa por uma quantia determinada, ou seja, valor 

em dinheiro que incide sobre uma unidade de medida prevista em lei. 

 Exemplo: Cinco reais por metro quadrado. 

 Ad valorem:  Porcentagem sobre o valor do bem 

 Exemplo: Cinco por cento de R$2000,00 

 CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS 

 Instituição de Zonas Francas:  A criação de zonas francas gera a 

concessão de incentivos fiscais para estimular o desenvolvimento 

econômico de uma região. 

Caso concreto: Zona Franca de Manaus 
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Impostos Federais 

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO 

 CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS 

 Drawback 

 Produtor pode obter a devolução do II incidente sobre os insumos de 

origem estrangeira quando exporta o produto acabado. 

 Alíquotas elevadas e o descaminho 

 Ingresso temporário de bens 

 Lançamento do Imposto de Importação – II 

 Lançamento por homologação  

  

 

Impostos Federais 

IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO 

 HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA  
 Incidente sobre a saída do território nacional de produto nacional ou 

nacionalizado. Fundamento Legal: Art. 153, II, da CF; Art. 23-28, CTN e DL n. 1.578/77 

 CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 Possui natureza extrafiscal/Não incidência da anterioridade (AN e NO) 

 Alíquotas alteráveis pelo Executivo/Modalidade do Lançamento: Declaração 

 SUJEITO PASSIVO/CONTRIBUINTE 
 Pessoa que promova a saída do produto nacional ou nacionalizado 

do território nacional. (art. 27 do CTN e art. 5° do DL n. 1.578/77) 

 FATO GERADOR 
 Saída do território (CTN)/Expedição da guia de exportação ou 

documento equivalente (art. 1º, DL 1578/77) 
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Impostos Federais 

IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO 

 FATO GERADOR 
 Não se consumando, porém, a exportação, por qualquer motivo, o 

imposto deve ser restituído, eis que efetivamente não ocorreu seu fato 

gerador, sendo, assim, indevido o seu pagamento (Decreto-lei n. 

1.578/1977, art. 6º) 

 BASE DE CÁLCULO 

 Unidade de medida adotada pela lei tributária (art. 24, I, CTN) 

 Exemplo: Tonelada, volume (m3) 

 Nesse caso a alíquota é específica. A lei ordinária não cogita, atualmente, de 

alíquota específica, utilizando-se de alíquota ad valorem em 30%.  

 O preço normal que o produto, ou seu similar, alcançaria, 

ao tempo da exportação. 
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IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO 

 BASE DE CÁLCULO 

 O preço normal que o produto, ou seu similar, alcançaria, 

ao tempo da exportação. 
 Valor considerado em uma venda em condições de livre 

concorrência no mercado internacional. 
 A CAMEX- Câmara de Comércio Exterior pode expedir normas com 

critérios para apuração da base de cálculo. 

O preço à vista do produto, FOB ou posto na fronteira, é 

indicativo do preço normal. 

 FOB - Free on Board: Modalidade de pagamento de frete marítimo. Neste tipo 

de frete, o comprador assume todos os riscos e custos com o transporte da 

mercadoria, assim que ela é colocada a bordo do navio. Por conta e risco do 

fornecedor fica a obrigação de colocar a mercadoria a bordo, no porto de 

embarque designado pelo importador. 
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Impostos Federais 

IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO 

 ALÍQUOTA 
 São alteráveis por ato do Poder Executivo. 

 Na ausência de fixação, observa-se a alíquota de 30%. (art. 3º, DL 1578/77) 

 Em caso de elevação, a alíquota do imposto não poderá ser superior 

a 150%. 

 COMENTÁRIOS ESPECIAIS 
 A cobrança do Imposto de Exportação tende a retirar 

competitividade do produto nacional no comércio 

internacional. 

 Para estimular a exportação nacional existem no âmbito tributário: 
 Isenção sobre a exportação para o ISS (art. 156, § 3°, II, CF), 

 Imunidade para o ICMS (art. 155, § 2°, X, a, CF) 

 Imunidade para o IPI (art. 153, § 3°, III, CF) 
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ÚLTIMAS QUESTÕES 
 

 Cabe imposto de importação ao produtos que ingressam 

temporariamente no território nacional? 
 

PF APREENDE LAMBORGHINIS EM SALÃO 

Suspeita é que 6 carros, avaliados em cerca de R$ 1,3 milhão cada um, 

foram importados sem pagamento de imposto. 
 

Uma operação da Polícia Federal apreendeu ontem seis carros da marca 

Lamborghini, avaliados em cerca de R$ 1,3 milhão cada um, no Salão do 

Automóvel de São Paulo, em meio a uma multidão de curiosos. Ao todo, a PF 

chegou a reter 17 veículos por suspeita de importação irregular. 


