
 

 
1 Sistema Tributário Nacional. 1.1 Limitações constitucionais ao poder de tributar. 1.2 

Repartição de competências na federação brasileira. 1.3 Delegação de arrecadação. 1.4 
Discriminação constitucional das rendas tributárias. 1.5 Legislação sobre o sistema tributário 
brasileiro. 1.6 Definição de tributo e espécies de tributos. ........................................................ 1 

2 Fontes do direito tributário. 2.1 Conceito de fonte; fontes formais do direito tributário. 2.2 
Legislação tributária: leis, tratados, convenções internacionais, normas complementares. 2.3 
Vigência da legislação tributária. 2.4 Aplicação da legislação tributária. 2.5 Interpretação e 
integração da legislação tributária.  ........................................................................................ 36 

3 Obrigação principal e acessória: fato gerador; sujeitos ativo e passivo; capacidade 
tributária; domicílio tributário; responsabilidade tributária; solidariedade tributária; 
responsabilidade dos sucessores; responsabilidade por infrações.  ....................................... 44 

4 Crédito tributário. 4.1 Constituição; lançamento; modalidades; suspensão. 4.2 
Compensação, restituição, transação, remissão, prescrição e decadência. 4.3 Conversão de 
depósito em renda. 4.4 Consignação em pagamento. 4.5 Decisão administrativa irreformável e 
decisão judicial passada em julgado. 4.6 Restituição do tributo transferido; restituição de juros 
e multas; correção monetária. 4.7 Suspensão da exigibilidade do crédito tributário.  ............. 66 

5 Competência tributária. 5.1 Não exercício da competência. 5.2 Competência residual e 
extraordinária. 5.3 Limitações da competência. 5.4 Princípios da legalidade e da tipicidade. 5.5 
Princípio da anualidade. 5.6 Proibição de tributos interlocais. 5.7 Imunidade e isenção. 5.8 
Uniformidade tributária. 5.9 Tributação das concessionárias. 5.10 Sociedades mistas e 
fundações. 5.11 Imunidade recíproca. 5.12 Extensão da imunidade às autarquias.  .............. 87 

6 Impostos federais: impostos sobre o comércio exterior; imposto sobre produtos 
industrializados (IPI); imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a 
títulos ou valores mobiliários (IOF). ...................................................................................... 107  

7 Impostos de renda. 7.1 Regimes jurídicos. 7.2 Imposto de renda pessoas jurídicas. 7.3 
Imposto de renda pessoas físicas.  ...................................................................................... 130 

8 Administração tributária: procedimento fiscal; sigilo fiscal e prestação de informações; 
dívida ativa; certidões e cadastro. ........................................................................................ 147 

 
 
 


