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Roteiro de Aula – Direito Tributário I 

2º BATERIA DE QUESTÕES 
 

LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR 
 

1. O que é a imunidade? 

2. Qual a razão da criação das imunidades pela 

Constituição Federal? 

3. Quais são as espécies de imunidade? 

4. O que é a imunidade recíproca?  

5. A imunidade recíproca aplica-se às empresas 

públicas e sociedades de economia mista? 

6. Qual o propósito da imunidade religiosa?  

7. Qual a extensão da imunidade religiosa? 

8. Qual a extensão da imunidade conferida aos partidos 

políticos? 

9. Quais as condições a serem observadas para que os 

partidos políticos sejam imunes? 

10. Qual a extensão da proteção conferida aos 

sindicatos? 

11. Quais são as restrições exigidas para a manutenção 

da imunidade às instituições de educação sem fins 

lucrativos? 

12. As entidades de previdência social privada estão 

cobertas pela imunidade? 

13. Qual a razão de instituir a imunidade aos livros e 

periódicos? 

14. O Poder Judiciário, fundamentado no acesso à 

informação, aplicou a imunidade extensivamente em 

alguns casos. Quais seriam eles? 

15. A jurisprudência tributária excluiu também alguns 

bens da imunidade conferida aos livros e papéis 

destinados à sua impressão. Quais seriam eles? 

16. Recentemente foi acrescida uma nova imunidade. 

Qual seria ela? Qual seria seu objeto? 

17. Qual a extensão da imunidade musical? Quais são 

os tributos por ela contemplados? 

18. Quais são as imunidades específicas? 

19. O que é a não incidência tributária? 

20. O que é a isenção? 

21. Qual a diferença entre imunidade e isenção? 

22. Qual a diferença entre isenção e a não incidência? 

23. O Estado de Minas Gerais pode cobrar taxas para 

que a Arquidiocese de Belo Horizonte utilize um 

ginásio esportivo para as festividades de Corpus 

Cristhi? 

NOÇÕES DE DIREITO FINANCEIRO 

 

1. O que são os ingressos? Dê exemplos. 

2. O que é receita? Dê exemplos. 

3. O que é uma receita originária? 

4. O que é a receita derivada? 

5. O que é a receita facultativa? Dê exemplos. 

6. O que é a receita compulsória? Dê exemplos. 

7. O que são as receitas transferidas? Dê exemplos. 

8. O que são as despesas? 

9. O que são as despesas ordinárias? 

10. O que são as despesas extraordinárias? 

11. O que são as despesas especiais? Dê exemplos? 

12. O que é a despesa produtiva? Dê exemplo. 

13. O que é a despesa improdutiva? Dê exemplo. 

14. Qual a diferença entre a despesa fixa e variável? Dê 

exemplo. 

15. O que são as despesas correntes? Quais são suas 

espécies? 

16. O que são despesas de capital? Quais são suas 

espécies? 

17. O que são os investimentos? 

18. O que são as inversões financeiras? 

19. Qual a diferença entre as receitas transferidas e as 

despesas classificadas como transferências 

correntes? 

 

Observação: O questionário a ser entregue 

manuscrito na data da P2 deverá conter apenas as 

seguintes questões: 

 LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR: 

2,4,5,7,13,15,16,19,20,21,22,23 

 NOÇÕES DE DIREITO FINANCEIRO: 

1,3,4,9,10,11,14,19 

 A entrega do questionário será realizada no dia da 

P2. 


