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Tema 1: Quentinho do forno!!! 
MP 670/2015 – PLV 7/2015 
 

• Nova tabela do IRPF 
• Isenção de PIS/PASEP e de COFINS 

sobre óleo diesel 
• Dedução para professores de gastos 

com livros para si e seus 
dependentes. 

•  
Princípio da capacidade contributiva                  
(CF, art. 145, § 1º) 
 
Sempre que possível os impostos terão 
caráter pessoal e serão graduados segundo 
a capacidade econômica do contribuinte. 
Aderência do princípio aos impostos de 
caráter pessoal – IRPF – MP 670/2015 - 
PLV 7/2015 
 

 
 
Posicionamento Clássico do STF 

• Total incompatibilidade do princípio 
com impostos de caráter real  

• Impostos sobre coisas ou transmissão 
de coisas. 

• IPTU, ITR, ITBI, ITCMD, ICMS, IPI, II, 
IE etc. 
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Posicionamento Clássico do STF 
• Súmula 656 do STF:  É 

inconstitucional a lei que estabelece 
alíquotas progressivas para o imposto 
de transmissão inter vivos de bens 
imóveis - ITBI com base no valor venal 
do imóvel. 

 
Posicionamento Clássico do STF 

• Súmula 668 do STF: É 
inconstitucional a lei municipal que 
tenha estabelecido, antes da Emenda 
Constitucional 29/2000, alíquotas 
progressivas para o IPTU, salvo se 
destinada a assegurar o cumprimento 
da função social da propriedade 
urbana. 

 
Posicionamento clássico do STF 

EXCETO  
• se previsto na Constituição Federal 

 
Progressividade do IPTU após EC 29/2000:  

• CF, art. 156, § 1º:  
 Inciso I: IPTU progressivo em razão 
do valor do imóvel. 
      Inciso II: alíquotas diferentes de 
acordo com a localização e o uso do imóvel. 
 
Progressividade do ITCMD  
novos paradigmas da jurisprudência do 
STF 

• Novidade na jurisprudência do STF ao 
interpretar Resolução 9/92 do Senado 
Federal. 

 
O que a resolução do Senado estabelece? 

• Alíquota máxima do ITCMD de 8% e 
possibilidade de serem progressivas 
em função do quinhão que cada 
herdeiro receber. 

 
Qual a decisão do STF? 

• AgR-RE 562.045 – Rel. Min. Marco 
Aurélio – 1ª. Turma – julg. 19/02/2013 
c/ repercussão geral 

• Trata-se de um leading case. 
 
O que decidiu o STF? 

• Mesmo os impostos que não são de 
caráter pessoal podem guardar 
relação com a capacidade 
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contributiva, admitindo tributação 
progressiva. 

• O ITCMD guarda essa relação por 
constituir um fato signo-presuntivo de 
acréscimo de riqueza. 

 
Quais os novos paradigmas? 

• É possível a progressividade nos 
impostos reais quando guardarem 
relação com a capacidade 
contributiva. 

• Quando isso ocorrer, não é necessário 
que haja expressa previsão 
constitucional para um imposto real 
ser progressivo. 

 
Não confundir 
 
Progressividade Fiscal X Progressividade 
Extrafiscal 
 

• ITR: alíquotas progressivas p/ 
desestimular propriedades 
improdutivas (CF, 153, § 4º, I). 

• IPTU: progressivo no tempo, para fins 
de assegurar  o atendimento à função 
social da propriedade, pelo não 
aproveitamento do solo urbano 
conforme ditado no Plano Diretor do 
Município (CF, art. 182, § 4º, II) 

 
Tema 2: Novas alíquotas interestaduais do 
ICMS 
 

• Emenda Constitucional nº 87/2006. 
• CF, art. 155, § 2º, incisos VII e VIII. 

 
Alíquotas interestaduais – Resolução  
Senado Federal 22/89 
 

• 7% (sete por cento) nas operações e 
prestações realizadas nas regiões Sul 
e Sudeste, destinadas às Regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste e ao 
Estado do Espírito Santo. 

• 12% nos demais casos. 

 

 

 

 
 
O que a EC 87/2015 estabeleceu? 
 

• Fim da “alíquota cheia” nas operações 
destinadas a consumidores finais 
não contribuintes. 

• UF de destino passará, 
gradativamente, a ter direito à alíquota 
interna também nesses casos. 
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Outra novidade da EC 87/2015: 
 
VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do 
imposto correspondente à diferença entre a 
alíquota interna e a interestadual de que trata 
o inciso VII será atribuída: 
 
a) ao destinatário, quando este for 
contribuinte do imposto; 
b) ao remetente, quando o destinatário não 
for contribuinte do imposto 

 
 
Tema 3: Ajuste Fiscal e aumento de 
tributos federais, incluindo tributação do 
comércio exterior 
 

• Concurso público não ficará cobrando 
alíquotas 

• Mas, pode aproveitar para cobrar os 
princípios da legalidade e da 
anterioridade 
 

Nota à imprensa  sobre aumento de 
tributos 

Ministério da Fazenda 
Receita Federal 

19/01/2015 

 

 
 

 

 



  
 
 
 
 

 
 

www.cers.com.br 
 

I SEMANA DE ATUALIZAÇÃO FISCAL 
Direito Tributário e Legislação Tributária -  Aula 01 

Alan Martins 
 

4 

 
 

Princípio da legalidade tributária (CF, art. 
150, I) 
 

• É vedado às pessoas políticas exigir 
ou aumentar tributos sem que lei o 
estabeleça (CF, art. 150, I).  

• Regra: lei ordinária. 
• Exceção: tributos que exigem lei 

complementar. 
• Mitigações: amenizações previstas 

na CF. 
 

 

 
Exceções à anterioridade 
 
do exercício: CF, art. 150, § 1º, primeira 
parte 
CF, art. 195, § 6º 

nonagesimal: CF, art. 150, § 1º, parte final 
                                

 
 

• Cobrança imediata: II, IE, IOF, EC, 
IEG. 

• Cobrança no exercício seguinte: IR, 
IPTU e IPVA. 

• Cobrança após noventena: IPI, 
Contribuições para a Seguridade 
Social, CIDE Combustível e ICMS 
Monofásico Combustíveis. 

•  

 
 
SÚMULA VINCULANTE 40     (antiga 
Súmula 666) 
 
A contribuição confederativa de que trata o 
art. 8º, IV, da Constituição Federal, só é 
exigível dos filiados ao sindicato respectivo. 
 
SÚMULA VINCULANTE 41      (antiga 
Súmula 670) 
O serviço de iluminação pública não pode ser 
remunerado mediante taxa. 
 
SÚMULA VINCULANTE 48      (antiga 
Súmula 661) 
Na entrada de mercadoria importada do 
exterior, é legítima a cobrança do ICMS por 
ocasião do desembaraço aduaneiro. 
 
SÚMULA VINCULANTE 50     (antiga 
Súmula 669) 
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Norma legal que altera o prazo de 
recolhimento de obrigação tributária não se 
sujeita ao princípio da anterioridade. 
 
SÚMULA VINCULANTE 52     (antiga 
Súmula 724 ) 
Ainda quando alugado a terceiros, permanece 
imune ao IPTU o imóvel pertencente a 
qualquer das entidades referidas pelo art. 
150, VI, “c”, da Constituição Federal, desde 
que o valor dos aluguéis seja aplicado nas 
atividades para as quais tais entidades foram 
constituídas. 
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Grupo de Estudos: Concursos – Carreiras 

Fiscais 
https://www.facebook.com/groups/Concur

sosCarreirasFiscais/ 
 

http://www.professoralanmartins.com.br/
https://www.facebook.com/groups/ConcursosCarreirasFiscais/
https://www.facebook.com/groups/ConcursosCarreirasFiscais/
https://www.facebook.com/groups/ConcursosCarreirasFiscais/
https://www.facebook.com/groups/ConcursosCarreirasFiscais/

