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Impostos Federais

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
 HIPÓTESEDE INCIDÊNCIA

 Incide sobre produtos industrializados, nacionais ou estrangeiros.
Entende-se por industrializado o produto que tenha sido submetido a
qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou
o aperfeiçoe para o consumo, mesmo incompleta, parcial ou
intermediária. FundamentoLegal:Art.153,IV,daCF

 CARACTERÍSTICASGERAIS
 Não incide sobre produtosdestinadosao exterior. (art.153,§3º, III,CF)
 Possui natureza fiscal e, ao mesmo tempo, extrafiscal em razão da

seletividade de suas alíquotas variáveis de acordo com a
essencialidade do produto. (art. 153, §3º, CF). OBS: Cigarro e a fiscalização

proibitiva.

Impostos Federais

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
 CARACTERÍSTICASGERAIS

 É tributo não cumulativoa fim de evitar sua incidênciaplurifásica.
 Impede a tributação em cascata, afastando a possibilidade de o valor do

imposto pago na operação anterior integrar a base de cálculo do imposto na
operaçãoseguinte.

 Não incidênciada anterioridadeanual e exceção quantoà legalidade
 ModalidadedoLançamento: Homologação

 SUJEITOPASSIVO/CONTRIBUINTE (art.51,CTN.Obs:Decreto7212/10)

 O importadorou quem a lei a ele equiparar
 O industrialou quem a lei a ele equiparar
 O comerciante de produtos sujeitos ao imposto, que os forneça aos

contribuintesdefinidos no inciso anterior
 O arrematantede produtosapreendidosou abandonados, leiloados
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Impostos Federais

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
 FATO GERADOR

 O desembaraço aduaneiro do produto, quando de procedência
estrangeira

 A saída do produto do estabelecimento do importador, do industrial,
do comerciante

 A arrematação, quando o produto industrializado apreendido é
levadoa leilão.
 Observação:Aspectotemporalexatoé tratadonoart. 36doRegulamentodo IPI

 ALGUMASSITUAÇÕESQUENÃOOCORREMOFATOGERADOR
 Importaçãodeveículoautomotorporpessoafísicaparausopróprio.
 Confecçãooupreparodeprodutodeartesanato
 Manipulaçãoemfarmácia,paravendadiretaaconsumidor,demedicamentos
 Montagemdeóculos,mediantereceitamédica

Impostos Federais

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
 BASE DE CÁLCULO

 O valor da operação de saída do produto do estabelecimento do
contribuinte.
 É o valor da operação, representada pelo preço do produto, acrescido do

valor do frete e das demais despesas acessórias cobradas ou debitadas pelo
contribuinteaocompradoroudestinatário

 O preço normal, acrescido do próprio imposto de importação, das
taxasaduaneiras e dos encargos cambiais.
 Justificativa da tributação sobre tributação: meio de proteção à

indústria nacional.

 O próprio preço da arrematação, em face de produto
apreendido, abandonado e levado a leilão.
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Impostos Federais

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
 ALÍQUOTA

São variáveis (0 a 300%) dependendo da essencialidade
do produto.
 TIPI – Tabela de incidênciade IPI (Decreto 7212/10)

IMPOSTO SOBRE GRANDES FORTUNAS
 CONSIDERAÇÕES

 Previsto na CF e ainda não criado.
 Pode ser instituídopelaUnião exclusivamente.
 Uniãonão tem prazo para criá-lo.
 Deve submeter-seà anterioridadeanual e nonagesimal

Impostos Federais

IMPOSTO SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

 Incidente sobre as operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a
títulosou valoresmobiliários.

 Naturezaextrafiscal

 Não incidênciada anterioridade

IMPOSTO EXTRAORDINÁRIO DE GUERRA

 Instituívelna iminênciaou caso de guerra externa.

 Supressãogradual

 Nãoobserva a anterioridade.
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Impostos Estaduais

 ICMS– Impostosobreacirculaçãodemercadoriaeserviços
 Incidente a operação de circulação de mercadorias, prestação de serviço de

transporte interestadual e intermunicipal e serviços de comunicações.
 Nãocumulativoefacultativamenteseletivo.
 Senado e as alíquotas: Define nas operações interestaduais; máximas e mínimas para as

operaçõesinternas.

 IPVA–Impostosobreapropriedadedeveículoautomotor

 Incidesobreapropriedadedeveículoautomotor

 Alíquotasdiferenciadasemfunçãodotipoeutilização

 SenadodefinealíquotasmínimasviaResolução

 Basedecálculonãosesujeitaàanterioridadenonagesimal

 Nãoseaplicaàaeronaves.

 ITCMD– Impostosobrea transmissãocausamortisedoação

 Incidência sobre a transferência natural dos bens em razão da morte e
doação de quaisquer bens ou direitos.

 CabeaoSenado,pormeioderesolução,definiraalíquotamáximadoITCMD

Impostos Municipais

 IPTU– Impostosobreapropriedadeterritorialurbana
 Incidente sobre a propriedade imóvel localizada na zona urbana do

Município.
 Naturezafiscal/Possibilidadedealíquotasprogressivas.

 ISS– Impostosobreserviçosdequalquernatureza

 Incidesobreserviçosnãocompreendidospelo ICMS,definidosemLeiComplementar

 ITBI– Impostosobrea transmissãointervivos

 Incide sobre a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis
pornaturezaouporacessão física, comodefinidos na lei civil; a transmissão,aqualquer título,de
direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia; a cessão de direitos relativos às
transmissõesreferidasnos incisos

 Não incide sobre anticrese e hipoteca, bens e direitos incorporados ao patrimônio de PJs em
realizaçãodecapitalefusão,cisão, incorporaçãoeextinçãodePJs

 Cabealei complementarfixaralíquotasmáximasemínimas.
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 TERMINOLOGIA: PROCESSO TRIBUTÁRIO X
PROCEDIMENTOTRIBUTÁRIO?

 Procedimento Administrativo Fiscal: Compreende o lançamento até o
pagamentodo tributonão impugnado.

 ProcessoAdministrativoFiscal: Se instauraa partirda impugnação.

 ProcessoJudicial Tributário:Desenvolveperanteo Poder Judiciário.

 OS QUESTIONAMENTOS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
PODEM-SE DAR TANTO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA QUANTO JUDICIAL.

Processo Tributário

Questionário II

1. Quais situações não constituem fato gerador do IPI?

2. Porque  a alíquota do IPI não é fixa?

3. Qual a razão da não instituição do imposto sobre grandes fortunas?

4. Qual a razão de alíquotas diferenciadas no IPVA?

5. Por que o IPVA não se aplica para as aeronaves?

6. Quando se paga o ITCMD e para quem?

7. Os serviços são passíveis de tributação. Quem é o ente competente para 
tributá-los?

8. Os bens residuais da extinção de uma pessoa jurídica e que serão 
incorporados ao patrimônio da pessoa física de seus sócios instituidores 
paga ITBI? Explique.

Obs: Deve ser entregue manuscrito e individualmente no dia

da prova.


