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DIREITO TRIBUTÁRIO III: 
APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA, SISTEMAS DE 

AVALIAÇÃO, INSTRUÇÕES CORRELATAS E  

NOÇÕES GERAIS DE IMPOSTOS 

Prof. Thiago Gomes 

Apresentação da Disciplina 

1. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA 

 Direito Tributário III 
 

2. PROFESSOR 

 Me. Thiago Gomes  
 

3. CARGA HORÁRIA 

 2 h/a semanais 
 

4. EMENTA 

 Impostos em espécie e processo tributário 

 OBSERVAÇÃO: Trabalharemos o processo tributário com mais enfoque em 

nossa disciplina de Estágio Supervisionado (Prática Tributária). 
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5. MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

 AV1: Aberta e escrita (9 pontos) 

 AV2: Fechada, escrita e cumulativa (9 pontos)  

 Trabalhos: O somatório de todos os trabalhos totalizará 2 pontos. 

6. REGRAS 

 Atividades paralelas 

 Durante a aula é momento de concentração. Não se perca com outras atividades e 

conversas.  

 Havendo a necessidade de cumprir outras atividades recomenda-se a biblioteca. 

 Uso do celular 
 Início das aulas os celulares entrarão no modo silencioso. 

 Havendo extrema urgência e necessidade: Retirar-se da sala para não atrapalhar 

desempenho da turma. 
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7. REGRAS 

 Controle da Frequência 

 O aluno precisa ter 75% de frequência na disciplina. 

 Chamada ocorre no início das aulas. Durante a conferência da frequência 

mantenha o silêncio de forma que todos os colegas possam registrar sua 

presença. 

 Faça o controle de suas ausências no portal moodle. A frequência mensal 

será lançada até o dia 10 do mês subsequente. Questionamentos 

posteriores não serão considerados. 

 Complementação de carga horária: A disciplina possui carga horária de 

40 horas/aula. Em razão de feriados e outros eventos não letivos que as 

aulas sejam suspensas poderá ocorrer a complementação de carga 

horária por meio de trabalhos. 
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7. REGRAS 

 Vista de prova 

 P1: Serão oferecidas duas oportunidades para que o aluno retire sua 

prova. Não retirando a nessas ocasiões o aluno só fará vista na P2, sem 

oportunidade de reanálise. 

 P2: Serão entregues na semana após a prova. As eventuais retificações de 

nota e portal só serão realizadas nessa ocasião, não havendo ajustamentos 

posteriores por e-mail ou rede social. 

 Pontos extras e arredondamento de média 

 Não existem pontos extras ou trabalhos extras para complementar a nota. 

 As médias serão expressas observando a variação de 0,5 

 A leitura dos livros e estudo em casa, ao longo de todo semestre e 

não só na véspera das provas, são vitais para a aprovação da 

disciplina. 
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9. CONTATOS 

 E-mail: professorthiagogomes@gmail.com 

 Facebook: www.facebook.com/tgluiz  th.gomes_ 

 Blog: www.professsorgomes.wordpress.com 
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NOÇÕES GERAIS DE IMPOSTOS 

Noções Gerais de Impostos 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

 O que são impostos? 

 Tudo é imposto? 

 Quem pode instituir impostos? 
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IMPOSTOS – CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

 CONCEITO 

São tributos que não decorrem de uma atividade estatal 

específica para com o contribuinte. 

 

 CARACTERÍSTICAS 
 Não possuem caráter retributivo: São tributos de natureza 

contributiva, sendo utilizados para obter recursos para obter recursos 

voltados ao custeio dos serviços uti universi e outras despesas estatais 

gerais. 

 Competência para instituição de impostos: É privativa e indelegável 

dos entes federativos previstos na Constituição Federal. (art. 7º, CTN) 

 Observação: COMPETÊNCIA ≠  CAPACIDADE TRIBUTÁRIA ATIVA  
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IMPOSTOS – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 CARACTERÍSTICAS 

 Não é a única forma de ingresso de receitas ao Estado. 

 A criação de impostos está condicionada à lei: Em regra ordinária, 

admitindo-se em casos expressos na CF a lei complementar. 

 Sempre que possível serão graduados segundo a capacidade 

econômica: Observância ao princípio da capacidade contributiva 

(art. 145, §1º, CF) 

 

QUAIS SÃO OS IMPOSTOS? 
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COMPETÊNCIA DOS IMPOSTOS 

 

 IMPOSTOS MUNICIPAIS 

 Propriedade predial e territorial urbana (IPTU) 

 Transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens 

imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre 

imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua 

aquisição (ITBI) 

 Serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, 

definidos em lei complementar (ISS) 
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COMPETÊNCIA DOS IMPOSTOS 
 

 

 IMPOSTOS ESTADUAIS 

 Transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos 

(ITCMD) 

 Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações 

de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no 

exterior (ICMS) 

 Propriedade de veículos automotores (IPVA) 
 

 IMPOSTOS DO DISTRITO FEDERAL 
 Competência cumulativa para os impostos estaduais e municipais 
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COMPETÊNCIA DOS IMPOSTOS 
 

 IMPOSTOS FEDERAIS 

 Importação de produtos estrangeiros (II) 

 Exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou 

nacionalizados (IE) 

 Renda e proventos de qualquer natureza (IR) 

 Produtos industrializados (IPI) 

 Operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a 

títulos ou valores mobiliários (IOF) 

 Propriedade territorial rural (ITR) 

 Grandes fortunas, nos termos de lei complementar (IGF) 

 Extraordinário de Guerra (IGF) 

 Impostos Residuais 

Noções Gerais de Impostos 

 

 

 

DÚVIDAS? 


