
1 

DIREITO TRIBUTÁRIO III: 
APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA, SISTEMAS DE 

AVALIAÇÃO, INSTRUÇÕES CORRELATAS E  

NOÇÕES GERAIS DE IMPOSTOS 

Prof. Thiago Gomes 

Apresentação da Disciplina 

1. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA 

 Direito Tributário III 

2. PROFESSOR 

 Me. Thiago Gomes  

3. CARGA HORÁRIA 

 2 h/a semanais 

4. EMENTA 

 Impostos em espécie e processo tributário 

5. MÉTODO DE AVALIAÇÃO 

 P1 (9 pontos)+ P2 (9 pontos) + Trabalhos TP1 e TP2 (2 pontos) 
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Apresentação da Disciplina 

5. OBJETIVOS DA DISCIPLINA 
 Leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos 

jurídicos ou normativos com a devida utilização das normas técnico-

jurídicas e proposições básicas do direito tributário 

 Adequada atuação técnico-jurídica em diferentes instâncias 

administrativas ou judiciais com a devida utilização de processos, atos 

e procedimentos. 

 Compatibilizar teoria e prática, proporcionando ao aluno, durante 

todo o curso, formação teórica sedimentada e interdisciplinar. 

6. REGRAS 

 Atividades paralelas. Uso do celular. Controle da Frequência. Entrega 

de trabalhos. Reunião das carteiras. Cola.  Utilização de Códigos. 

Apresentação da Disciplina 
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Noções Gerais de Impostos 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 O que são impostos? 

 Tudo é imposto? 

 Quem pode instituir impostos? 

 Quais são os impostos? 

Noções Gerais de Impostos 

IMPOSTOS – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 CONCEITO 
São tributos que não decorrem de uma atividade estatal 

específica para com o contribuinte. 

 

 CARACTERÍSTICAS 
 Não possuem caráter retributivo: São tributos de natureza 

contributiva, sendo utilizados para obter recursos para obter recursos 

voltados ao custeio dos serviços uti universi e outras despesas estatais 

gerais. 

 Competência para instituição de impostos: É privativa e indelegável 

dos entes federativos previstos na Constituição Federal. 
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Noções Gerais de Impostos 

COMPETÊNCIA DOS IMPOSTOS 
 

 IMPOSTOS FEDERAIS 
 Importação de produtos estrangeiros (II) 

 Exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou 

nacionalizados (IE) 

 Renda e proventos de qualquer natureza (IR) 

 Produtos industrializados (IPI) 

 Operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a 

títulos ou valores mobiliários (IOF) 

 Propriedade territorial rural (ITR) 

 Grandes fortunas, nos termos de lei complementar (IGF) 

 Extraordinário de Guerra (IGF) 

 Impostos Residuais 

 

 IMPOSTOS FEDERAIS  

 IMPOSTOS FEDERAIS  

 IMPOSTOS DO DISTRITO FEDERAL 
São tributos que não decorrem de uma atividade estatal 

específica para com o contribuinte. 

 

 CARACTERÍSTICAS 

 Não possuem caráter retributivo: São tributos de natureza 

contributiva, sendo utilizados para obter recursos para obter recursos 

voltados ao custeio dos serviços uti universi e outras despesas estatais 

gerais. 

 Competência para instituição de impostos: É privativa e indelegável 

dos entes federativos previstos na Constituição Federal. 

Noções Gerais de Impostos 

COMPETÊNCIA DOS IMPOSTOS 
 

 

 IMPOSTOS ESTADUAIS 

 Transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos 

(ITCMD) 

 Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações 

de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no 

exterior (ICMS) 

 Propriedade de veículos automotores (IPVA) 
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Noções Gerais de Impostos 

COMPETÊNCIA DOS IMPOSTOS 

 

 IMPOSTOS MUNICIPAIS 

 Propriedade predial e territorial urbana (IPTU) 

 Transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens 

imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre 

imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua 

aquisição (ITBI) 

 Serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, 

definidos em lei complementar (ISS) 
 

 IMPOSTOS DO DISTRITO FEDERAL 
 Competência cumulativa para os impostos estaduais e municipais 

Noções Gerais de Impostos 

 

 
 

 

IMPOSTOS FEDERAIS 
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Impostos Federais 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
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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) 

 



10 

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. 

Impostos Federais 

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) 

Impostos Federais 

IMPOSTO DE RENDA 

 HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA  
 Incidente sobre o acréscimo patrimonial, em razão da aquisição da 

disponibilidade econômica ou jurídica da renda decorrente do capital, 

do trabalho ou da combinação de ambos, além de proventos de 

qualquer natureza. Fundamento Legal: Art. 153, III, da CF; Art. 43-45, CTN e Decreto n. 3000/99 

 CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 Possui natureza fiscal. É universal (todos pagam), geral (incide sobre 

todas as rendas e proventos) e progressivo. 

 Não incidência da anterioridade nonagesimal. 

 Modalidade do Lançamento: Homologação 

 SUJEITO PASSIVO/CONTRIBUINTE 
 É a pessoa física ou jurídica, titular de renda ou provento de qualquer natureza. 
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Impostos Federais 

IMPOSTO DE RENDA 

 SUJEITO PASSIVO/CONTRIBUINTE 
 A legislação pode conferir a condição de responsável tributário a 

quem possui obrigação de reter o imposto na fonte. (Art. 45, §ún, CTN) 

 FATO GERADOR 
 É a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de 

proventos de qualquer natureza 

 RENDA 
 Renda de capital: aluguel, “royalties”, recebimentos decorrentes de 

aplicações financeiras, lucros, participação nos lucros, bonificações, 

rendimentos de partes beneficiadas; 

 Renda do trabalho: salário, honorários, pró-labore, comissões; 

 Renda da combinação do capital e do trabalho: pró-labore, lucro 

Impostos Federais 

IMPOSTO DE RENDA 

 FATO GERADOR 
 É a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de 

proventos de qualquer natureza 

 PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 
 São os acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de 

renda supramencionado – aposentadorias, pensões, ganhos em loterias, 

doações, entre outros; 

 ALGUMAS SITUAÇÕES QUE NÃO CONFIGURAM FATO GERADOR 

DO IR 

 Venda não lucrativa de um bem, cujo contribuinte apenas substituiu o 

patrimônio imobilizado por dinheiro 

 Verbas de natureza indenizatória 
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Impostos Federais 

IMPOSTO DE RENDA 

 FATO GERADOR 

 OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 
 O IR tem como elemento central o acréscimo patrimonial. Isso não significa o 

acúmulo patrimonial, afinal a renda consumida é renda tributável. 

Acréscimo patrimonial, afinal é qualquer ingresso patrimonial que implique 

em riqueza nova, riqueza diferente das anteriores. 

 

 BASE DE CÁLCULO (art. 44, CTN) 

 É o montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou 

dos proventos tributáveis. 
 A definição desses elementos a serem considerados para base de 

cálculo variam de acordo com o perfil de contribuinte. 

Impostos Federais 

IMPOSTO DE RENDA 

 BASE DE CÁLCULO (art. 44, CTN) 

 Para pessoas físicas 

 Totalidade de receitas auferidas, descontadas algumas despesas 

autorizadas por lei, a exemplo, gastos com saúde e educação. 

 Para as pessoas jurídicas 

 Montante real: É o lucro real, entendido como o acréscimo real do 

patrimônio da empresa, em determinado período. (art. 6º, DL 1598/77) 

 Montante presumido: É o lucro presumido, determinado pela utilização 

de coeficientes legais, de acordo com o tipo de atividade, aplicados sobre 

a receita bruta. É modalidade opcional para pessoas jurídicas. 

 Montante arbitrado: É aquele estipulado pela fiscalização, em 

decorrência da inaptidão ou falta de documentação por parte do 

sujeito passivo. 
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Impostos Federais 

IMPOSTO DE RENDA 

 ALÍQUOTA 
 Para pessoas físicas 

 São progressivas em função da capacidade econômica do 

contribuinte: 0 / 7,5%/ 15%/ 22,5% e 27,5% 

 Para pessoas jurídicas 

 As alíquotas são proporcionais, variando de acordo com o modelo 

de apuração aplicável: lucro real, presumido ou arbitrado. 

 Em termos gerais pode partir da alíquota-base de 15%, com uma 

adicional decorrente do valor de faturamento até 10%. 

 CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS 
 Dinamismo e complexidade do tributo no sistema tributário brasileiro 

 Acordos internacionais para tributação da renda – Brasil e China, 

Equador, Holanda 

Dados 2015 – Receita Federal 

Impostos Federais 

IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 

 HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA  

A propriedade territorial, domínio útil ou a posse do imóvel 

por natureza situado na zona rural. 
 Zona Rural: Critério residual, nos termos da lei local.  

 CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 Tem característica extrafiscal. 

 Não incidirá sobre as pequenas glebas rurais, definidas em lei, 

quando explore o proprietário que não possua outro imóvel. 

 Distribuição: 50% do montante arrecadado fica para o município. 

OBS: Valor pode ser se 100% em caso de convênio arrecadatório. 

 Lançamento por homologação. 
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Impostos Federais 

IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 

 

 SUJEITO PASSIVO 
 É o proprietário, titular do domínio útil ou possuir a qualquer título. 

 BASE DE CÁLCULO 
 Valor da terra nua, valor fundiário. 

 As construções e imóveis nele contidos não são considerados tal qual o 

IPTU. 

 Exclui-se da área tributável as áreas de preservação permanente e 

reserva legal. 

 ALÍQUOTA 
 São progressivas para desestimular os latifúndios improdutivos 

 Varia de 0,03 a 20% 

Impostos Federais 

IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 

 

 CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS 

 É devido o ITR se o imóvel destinar-se à exploração 

extrativista vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, 

ainda que localizado em zona considerada urbana pelo 

Município. 

 S. 595, STF. É INCONSTITUCIONAL A TAXA MUNICIPAL DE 

CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM CUJA BASE 

DE CÁLCULO SEJA IDÊNTICA À DO IMPOSTO TERRITORIAL 

RURAL. 

  
 



16 

Impostos Federais 

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 

 HIPÓTESE DE 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. Fundamento Legal: Art. 153, IV, da CF 

 

 CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 Não incide sobre produtos destinados ao 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 

 CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 É tributo não cumulativo a fim de evitar sua incidência plurifásica. 

 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 

operação seguinte. 

 Não incidência da anterioridade anual e exceção quanto à legalidade 

 Modalidade do Lançamento: Homologação 

 SUJEITO PASSIVO/CONTRIBUINTE (art. 51, CTN. Obs: Decreto 7212/10) 

 O importador ou quem a lei a ele equiparar 

 O industrial ou quem a lei a ele equiparar 

 O comerciante de produtos sujeitos ao imposto, que os forneça aos 

contribuintes definidos no inciso anterior 

 O arrematante de produtos apreendidos ou 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 

levado a leilão. 
 Observação: Aspecto temporal exato é tratado no art. 36 do Regulamento do IPI 

 ALGUMAS SITUAÇÕES QUE NÃO OCORREM O FATO GERADOR 
 Importação de veículo automotor por pessoa física para uso próprio.  

 Confecção ou preparo de produto de artesanato  

 Manipulação em farmácia, para venda direta a consumidor, de medicamentos 

 Montagem de óculos, mediante receita médica 

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 

contribuinte ao comprador ou destinatário 

 O preço normal, acrescido do próprio imposto de importação, das 

taxas aduaneiras 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 incidência de IPI (Decreto 7212/10) 

 

IMPOSTO SOBRE GRANDES FORTUNAS 

 CONSIDERAÇÕES 
 Previsto na CF e ainda não criado. 

 Pode ser instituído pela União exclusivamente. 

 União não tem prazo para criá-lo. 

 Deve submeter-se à anterioridade anual e nonagesimal 

 


