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RESUMO 
 
 

Nos dias de hoje não é possível um país se isolar da economia mundial sem se dissipar. Nos 
últimos anos, o fenômeno da globalização rompeu diversas fronteiras territoriais que permitiram 
a expansão do comércio de bens e serviços, tendo em vista a expressa necessidade de 
entrada de investimentos externos nas economias. A tributação incidente no comércio exterior 
é responsável pela quantidade de bens que entram e saem do país, por isso, essa tributação 
tem caráter extrafiscal, com finalidade de política regulatória da economia. Logo, os países 
desenvolvem atividades visando facilitar o livre comércio reduzindo alíquotas dos tributos e 
firmando tratados. Essa expansão promoveu o crescimento econômico de diversas nações, a 
criação de empregos e consequentemente o aumento de sua produção. A maior oferta de bens 
e serviços, como todos sabem, é sinônima de maior bem estar para a população mundial. A 
pesquisa sobre tributos do comércio exterior é importante, sob o ponto de vista dos 
administradores que negociam internacionalmente, uma vez que as barreiras tarifárias poderão 
determinar a efetividade de sua negociação. Através da cobrança de tributos direcionados ao 
comércio exterior brasileiro, o país busca simplificar, para o mercado interno o ingresso de 
divisas, ou seja, capital externo, o que beneficiará o desenvolvimento interno do país, 
resultando na aplicação de capitais no parque industrial e em condições indispensáveis para 
setores da educação, saúde etc. O consumo é estimulado, quando o Poder Executivo facilita o 
acesso no mercado interno aos países estrangeiros, reduzindo alíquotas ou até mesmo 
outorgando seus valores a zero, consequentemente mais transações comerciais sucedem, o 
que resulta continuamente em saldos positivos, evitando o déficit na balança comercial, criando 
desta forma um círculo benéfico, uma vez que o capital estrangeiro permanece no Brasil. A 
caracterização extrafiscal dos tributos do comércio exterior reflete pelas mercadorias 
armazenadas em locais típicos nos portos nacionais, e que são beneficiadas por algum tipo de 
incentivo fiscal, isenção, etc., permitindo que todos que participem deste círculo econômico e 
financeiro sejam favorecidos, assim até as camadas mais abaixo são atingidas pelo 
crescimento do país, uma vez que terão acesso a mercadorias de maior qualidade, o que 
permitirá a indústria a ter bons resultados em face à concorrência, investindo em sua mão de 
obra e aperfeiçoamento. Desta forma, é ocasionado o desenvolvimento em todas as áreas da 
economia do país, propiciando a associação dessa grande incorporação mundial, o que 
sempre beneficiará, visto que propagará segurança de mercado e investimentos sempre virão, 
e o país sempre se inclinará ao crescimento. O objetivo deste estudo foi de, por meio de uma 
pesquisa em doutrinas específicas em livros e periódicos, apresentar as modalidades de 
tributos no comércio exterior e suas peculiaridades. Destarte, a pesquisa possibilitou aos 
indivíduos que se interessarem em negociar no exterior obter uma noção básica sobre 
tributação e conhecer os tributos incidentes do comércio exterior.  


