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1º BATERIA DE QUESTÕES 

DIREITO TRIBUTÁRIO I 
 

Aula 01 

1. Qual a razão do Estado cobrar os tributos? 

2. O que é o direito tributário? 

3. Os tributos constituem a única forma de arrecadação do 

Estado. Comente a afirmação e indique sua eventual 

correção ou incorreção? 

4. Qual a função dos tributos no Sistema Tributário 

Nacional? Comente com detalhes. 

5. O que são os princípios? Qual o seu papel no direito 

tributário? Quais são os aplicáveis ao direito tributário? 

6. O que se entende pelo princípio da legalidade? Existem 

exceções à regra? Em caso positivo indique quais são. 

7. O que é o princípio da anterioridade? Explique com 

detalhes. 

8. O que é o princípio da isonomia? 

9. O que é o princípio da capacidade contributiva? 

10. O que é o princípio da irretroatividade 

11. O que é o princípio da vedação ao confisco? 

12. O que é o princípio da liberdade de tráfego? 

13. O que é o princípio da uniformidade 

14. O que é o princípio das isenções heterônomas? 

15. O que é o princípio da não discriminação baseada na 

procedência ou destino? 

16. O que é tributo para fins do Código Tributário Nacional? 

17. Quais são as espécies tributárias? 

18. O que são os impostos? 

19. O que são as taxas? 

20. O que são as contribuições de melhoria 

21. O que são os empréstimos compulsórios 

22. O que são as contribuições especiais? 

 

Aula 02 

1. O que se entende por legislação tributária? Quais são os 

dispositivos normativos aplicáveis segundo o art. 96 do 

CTN? 

2. O que cabe à lei regular em matéria tributária segundo o 

art. 97, CTN? 

3. Comente a utilização e peculiaridades da lei ordinária e 

da lei complementar para fins tributários? É possível 

afirmar a hierarquia de uma sobre a outra em matéria 

tributária? 

4. Quais os tributos que podem ser instituídos por lei 

complementar? 

5. Fale sobre o emprego da lei delegada em matéria 

tributária. 

6. Qual o papel da medida provisória em matéria tributária? 

7. Qual o papel do decreto legislativo em matéria tributária? 

Qual a diferença para o decreto expedido pelo 

Executivo? 

8. Qual o papel das resoluções em matéria tributária? A 

quem cabe sua expedição? 

9. Qual o papel dos tratados internacionais em matéria 

tributária?  

10. Qual a finalidade das normas complementares em 

matéria tributária? 

11. O que se entende por vigência em matéria tributária? 

12. Qual a diferença entre a vigência e aplicação da norma 

tributária para fins do Código Tributário Nacional? 

13. Quando é possível a aplicação retroativa da norma 

tributária? 
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1. O que é a competência tributária? 

2. Aonde está prevista especificamente  a competência 

tributária no ordenamento jurídico brasileiro? 

3. É possível afirmar que a expressão competência 

tributária e sinônima da competência legislativa 

tributária? Explique com detalhes. 

4. Quais são as características da competência tributária? 

5. O que se entende pela indelegabilidade da competência 

tributária? 

6. Qual a diferença entre a competência tributária e a 

capacidade tributária ativa? 

7. Quem pode receber a capacidade tributária ativa? 

8. O que se entende pela facultatividade da competência 

tributária? Como entender tal facultatividade diante da Lei 

de Responsabilidade Fiscal? 

9. O que se entende pela facultatividade da competência 

tributária? 

10. O que se entende pela incaducabilidade da competência 

tributária? 

11. O que se entende pela inalterabilidade da competência 

tributária? 

12. O que se entende pela irrenunciabilidade da competência 

tributária? 

13. O que se entende pela competência privativa? Quem a 

possui e com relação a quais tributos? 

14. O que se entende pela competência comum? Quem a 

possui e com relação a quais tributos? 

15. O que se entende pela competência residual? Quem a 

possui e com relação a quais tributos? 

16. O que se entende pela competência extraordinária? 

Quem a possui e com relação a quais tributos? 

17. O que se entende pela competência cumulativa? Quem a 

possui e com relação a quais tributos? 

18. Qual a semelhança entre a bitributação e o bis in idem? 

19. O que é o bis in idem? Quando ocorre? Há relatos do bis 

in idem no ordenamento jurídico nacional? 

20. O que é a bitributação? Quando ocorre? Há relatos do bis 

in idem no ordenamento jurídico nacional? 

21. Qual a providência diante de um caso de bitributação? 

 

 

Bons estudos! 


