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DIREITO TRIBUTÁRIO I: 
APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA, SISTEMAS DE 

AVALIAÇÃO, REGRAS E INTRODUÇÃO AO 
DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 
 
1. Identificação da Disciplina: Direito Tributário 

 

2. Professor: Me. Thiago Gomes  

 

3. Carga Horária: 4 h/a semanais 

 

4. Ementa (Pontos elementares):  

Direito Tributário: sistema tributário nacional. Direito 

Financeiro: normas e conceitos relativos a atividade 

financeira (receita pública, despesas públicas, crédito público 

e orçamento público) do Estado. 

 

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. Métodos de Avaliação: 

 

7. Regras: 

Atividades paralelas. Uso do celular. Controle da Frequência. 

Entrega de trabalhos. Reunião das carteiras. Cola.  Utilização 

de Códigos. 

 

8. Bibliografia: 

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. São 

Paulo: Malheiros. 

AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: 

Saraiva. 

SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. São Paulo: 

Saraiva. 

 

AULA 01 

INTRODUÇÃO AO DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 O que é tributo? 

 Você paga tributos? 

 Quais tributos você paga? 

 

2. ORIGEM DOS TRIBUTOS 

 Origem do Estado 

 Papel do Estado 

 Finalidade essencial dos tributos 

 Valor arrecadado em tributos 

 Brasil já arrecadou quase R$ 500 bi em tributos neste 

ano. (Exame, 2013) 

 Receita Federal arrecada 1,029 trilhão de reais em 

2012. 

 No Brasil, a carga tributária é de 35% do PIB. 

(FIEPR, 2013) 

 Impacto dos tributos na economia 

 Aspectos Qualitativos x Quantitativos 

 Poder Estatal de Tributar x contribuinte 

 

3. DIREITO TRIBUTÁRIO 

 Unicidade do Direito 

 Conceito de Direito Tributário (Paulo de Barros) 

Conjunto de proposições jurídico-normativas, que 

correspondam, direta ou indiretamente, à instituição, 

arrecadação e fiscalização de tributos. 

 Relação do Direito Tributário com o Direito Administrativo 

e Constitucional 

 Direito Financeiro ≠ Direito Tributário 

 Os tributos não são a única forma de arrecadação do 

Estado 

 Função dos Tributos 

 Fiscal/ Extrafiscal / Parafiscal 



 
 

www.professorgomes.wordpress.com 

Roteiro de Aula – Direito Tributário I 
4. PRINCÍPIOS JURÍDICOS DA TRIBUTAÇÃO 

 

 Considerações iniciais 

 Conceito de princípios 

 Em razão do cunho teleológico, orientam o interprete 

e aplicador buscando-se a proteção do cidadão 

contra abusos do Poder. 

 OAB/Concursos: Limitações ao poder de tributar 

= CF (princípios + imunidades) 

 

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (art.150, I, CF) 

 Somente lei pode instituir ou majorar tributos. 

o Atualização monetária não é majoração e, desde que 

observe os índices oficiais, pode ser realizada via 

Decreto. 

o Atendidas as condições e os limites estabelecidos em 

lei, as alíquotas do II, IE, IPI e IOF poder ser 

alteradas (majoradas, reduzidas, restabelecidas) pelo 

Executivo. (Art. 153, §1º, CF) 

 
 

PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE (art.150, III, b-c, CF) 
 

 ANUAL/DE EXERCÍCIO/COMUM 

o Tributo instituído ou majorado só pode ser exigido no 

exercício financeiro seguinte 

o Exercício Financeiro: Tem início no dia 1º de janeiro 

de cada ano. 

o Motivo da anterioridade anual: Segurança jurídica 

 

 NONAGESIMAL/QUALIFICADA/PRIVILEGIADA 

o Tributo não pode ser exigido antes de transcorridos 

90 dias da publicação da lei que houver instituído ou 

majorado o tributo.  

 Análise de casos: Lei A ( P. 03/03); Lei B (P. 

08/09); Lei C (P. 13/11) 

 

EXCEÇÕES ÀS REGRAS DA ANTERIORIDADE 

o Anual: II, IE, IPI, IOF, IExtG, EC (Cala/Guerra), Cide-

Combustível e ICMS-Combustível 

o Nonagesimal: II, IE, IR, IOF, IExtG, EC (Cala/Guerra), 

alterações da base de cálculo do IPVA e IPTU 

TABELA DAS EXCEÇÕES 
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PRINCÍPIO DA IGUALDADE/ISONOMIA (art.150, II, CF) 
 

 Veda-se a União, Estados, Distrito Federal e Municípios a 

instituição de tratamento desigual entre os contribuintes 

que se encontrem em situação equivalente, proibida 

qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou 

função por eles exercida, independentemente da 

denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. 

 Aspecto histórico/Igualdade Vertical e Horizontal/ 

Cláusula ‘pecunia non olet’ 

 

PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA (art.145, 

§1º, CF) 

 Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal 

e serão graduados segundo a capacidade econômica do 

contribuinte.  

 Decorre da igualdade vertical. 

 Na literalidade da CF restringe – se aos impostos. 

Interpretação extensiva aplicável. 

 

PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE (art.150, III, a, CF) 

 Restringe a cobrança de tributos em relação a fatos 

geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que 

os houver instituído ou aumentado. 

 Pegadinha de Concurso: Aplica-se o princípio nos 

casos de redução ou dispensa de pagamento?  

 

PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO (art.150, IV, CF) 
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 Proíbe que os tributos sejam utilizados com o propósito 

de inviabilizar o direito de propriedade com medidas de 

efeito confiscatório.  

 Aplicabilidade extensível à aplicação de multas. 

(STF) 

 

PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE TRÁFEGO (art.150, V, CF) 

 Veda os entes federativos instituírem tributos 

interestaduais ou intermunicipais que visam estabelecer 

limitações ao tráfego de pessoas ou bens.  

 A questão do Pedágio 

EXCEÇÃO: Icms interestadual (art.155,II, CF) 

 

PRINCÍPIO DA UNIFORMIDADE (art.151, I, CF) 

 Veda a União de instituir tributo que não seja uniforme 

em todo o território nacional ou que implique distinção ou 

preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a 

Município, em detrimento de outro. 

 Guarda relação com a ideia do pacto federativo (cláusula 

pétrea) 

 Admite a concessão de incentivos fiscais destinados a 

promover o equilíbrio do desenvolvimento 

socioeconômico entre as diferentes regiões do país. 

 

PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DAS ISENÇÕES 

HETERÔNOMAS 

 

 Veda a concessão de isenções pela União de tributos 

alheios à sua competência. (art. 151, III, CF). 

Exceções: 

o Concessão pela União, por lei complementar, de 

isenção heterônoma do ISS nas exportações de 

serviços. (Art. 156, § 3º, II, CF/art. 2°, I, da LC n. 

116/03) 

o Tratados e convenções internacionais (exceção não 

prevista de maneira expressa na CF): acolhida como 

ressalva ao princípio pela doutrina e jurisprudência 

do STF. 

 

PRINCÍPIO NÃO DISCRIMINAÇÃO BASEADA NA 

PROCEDÊNCIA OU DESTINO (art.152, CF) 

 Veda os Estados, Distrito Federal e os Municípios 

estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de 

qualquer natureza, em razão de sua procedência ou 

destino. 

 Importante: Apenas a União está legitimada a 

estabelecer discriminações, desde que se 

traduzam em incentivos fiscais destinados a 

promover o equilíbrio socioeconômico entre as 

diferentes regiões do Brasil! 

 

5. CONCEITO DE TRIBUTO (ART. 3º, CTN) 

 

Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda 

ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua 

sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante 

atividade administrativa plenamente vinculada. 

 

Elementos 

 PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA 

 COMPULSÓRIA 

 EM MOEDA OU CUJO VALOR NELA SE POSSA 

EXPRIMIR 

 Moeda  

o Admite-se o pagamento em dólares? 

o Valor que nela se possa exprimir: Cheque, vale 

postal e nos casos previstos em lei, em 

estampilha, papel selado ou por processo 

mecânico. (art. 162, I, CTN) 

 

 NÃO CONSTITUA SANÇÃO DE ATO ILÍCITO 

o Paga-se o tributo por incorrer em uma situação 

prevista em lei como hipótese de incidência tributária, 

ou seja, o legislador elegeu uma situação que uma 

vez praticada pelo sujeito, no mundo concreto, estará 

sujeita à incidência da norma tributária. 

o  Tributo não é multa 

o  Embora a hipótese de incidência tributária não possa 

exigir algo ilícito, os frutos de uma atividade ilícita 

podem ser objetivo de tributação. 

 Exemplo: Imposto de Renda 

 

 INSTITUÍDA EM LEI 
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 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA PLENAMENTE 

VINCULADA 

o Essa atividade é o lançamento.  

o  Não se aplicam os de critérios de oportunidade ou 

conveniência (discricionariedade) 

o  É possível questioná-lo administrativamente ou 

judicialmente 

 

6. ESPÉCIES TRIBUTÁRIAS 

 Impostos: São tributos que não decorrem de uma 

atividade estatal específica para com o contribuinte. 

 Taxas: Tributo devido em razão do exercício regular do 

poder de polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, de 

serviço público específico e divisível, prestado ao 

contribuinte ou posto à sua disposição. 

 Contribuições de Melhoria: Tributo devido pelos 

contribuintes cujos imóveis obtiveram valorização 

imobiliária em decorrência da realização de obras 

públicas. 

 

 Empréstimos Compulsórios: Tributo instituído em lei 

complementar para atender calamidade pública, guerra 

externa ou sua iminência ou investimento público de 

caráter urgente e de relevante interesse nacional. 

 Contribuições Especiais: Tributos instituídos para 

destinação em atividades estatais específicas, entre elas, 

as ligadas à ordem social, seguridade social, interesse de 

categorias profissionais ou econômicas, intervenção no 

domínio econômico e custeio de iluminação pública. 

 


