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AULA 00: AULA INAUGURAL
Futuros e queridos DOUTORES,
Espero que esteja tudo bem com vocês e que tudo esteja transcorrendo na mais perfeita ordem e harmonia!
A primeira fase já ficou para trás e agora falta pouco para que você se torne um ADVOGADO!
E para que isso se torne realidade estamos dando início ao nosso curso de DIREITO TRIBUTÁRIO para a 2ª
FASE DO EXAME DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL!
Este curso foi pensado e desenvolvido com um único propósito: a sua tão sonhada aprovação na OAB!
Nós sabemos o tamanho do desafio, principalmente porque
a FGV vem intensificando o grau de dificuldade
0
a cada prova.
Mas nós também sabemos que não tem segredo!
Há uma forma “simples” e já conhecida por todos para superar qualquer desafio: orientação + planejamento
+ dedicação!
1

Essa é a “fórmula” do sucesso!
Mas, apesar de haver uma “fórmula”, o êxito só depende de você!
Se você se preparar corretamente, estudar e treinar, irá passar!
Não tem erro!
E nossa função é justamente essa: preparar você para a 2ª fase do Exame de Ordem, com objetividade e
foco.
Pois bem. Apesar da extensão do conteúdo exigido no edital, temos tempo suficiente para estudar – com
dedicação – todos os itens de direito tributário que podem ser cobrados nas questões discursivas e na peça
prático-profissional.
Mas, antes de estudar o Direito Tributário propriamente dito, você precisa compreender
um pouco melhor como funcionará este nosso curso, e também precisará aprender um
pouco mais sobre a nossa metodologia, ou seja, aprender como estudar Direito
Tributário para a 2ª fase do Exame de Ordem.
Por isso a presente aula (aula 00) se dedica, basicamente, aos seguintes assuntos:
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 A lhe apresentar o curso e a metodologia;
 A lhe apresentar o cronograma de disponibilização das aulas e dos simulados;
 A lhe apresentar o professor (no caso, eu!); e
 A lhe explicar as técnicas de preparação para a 2ª fase da OAB em Direito Tributário; os
materiais e procedimentos permitidos e proibidos no dia da prova; sobre a marcação do vade
mecum; sobre as técnicas de utilização do índice alfabético-remissivo do vade mecum; sobre
as orientações gerais sobre a resolução da prova entre outras coisas muito importantes, sem
as quais não é possível ter um bom desempenho na 2ª fase do Exame de Ordem.
Assim, peço que você PRESTE MUITA ATENÇÃO, MUITA MESMO: além de ler o presente
livro digital (PDF), É IMPRESCINDÍVEL QUE VOCÊ ASSISTA A CORRESPONDENTE
VIDEOAULA (anexada à Aula 00). Muito este PDF contenha informações
importantíssimas sobre o curso e a forma que você precisa se preparar, ele
absolutamente não esgota o tema. Nem tudo o que precisamos que você saiba pode ser
transmitido por meio de um material escrito. LOGO, TODAS AS INFORMAÇÕES
IMPORTANTES DA AULA 00 ESTÃO NO VÍDEO, E NÃO NESTE LIVRO DIGITAL. Por isso,
insisto: VOCÊ PRECISA ASSISTIR A VIDEOAULA, OK?
==0==

2

1 - Apresentação do Curso e da Metodologia
O nosso curso é diferenciado e está mais completo.
E para tirar o melhor proveito de tudo o que estamos trazendo, é necessário que você o conheça.
Pois bem. Nesse período de preparação nós vamos nos dedicar aos seguintes temas e atividades:
 Como se preparar para a prova da 2ª fase. Conforme já assinalado acima, iremos explicar a você
todas as técnicas de preparação para a 2ª fase da OAB em Direito Tributário; falaremos sobre os
materiais e procedimentos permitidos e proibidos no dia da prova (marcações a serem feitas no
código, possibilidade de utilização de clipes e outros marcadores etc.); falaremos sobre as marcações
no código ou vade mecum; sobre qual código ou vade mecum escolher; sobre as técnicas de utilização
do índice alfabético-remissivo; sobre as orientações gerais sobre a resolução da prova e outras coisas
muito importantes, sem as quais não é possível ter um bom desempenho na 2ª fase do Exame de
Ordem (para isso, utilizaremos esta aula inaugural – aula 00 – conforme já destacado acima, sendo
muito importante – muito – que você assista a videoaula).
 Revisão aprofundada dos principais pontos de material tributário (para isso, utilizaremos as aulas
01 até 06, com uma bateria de questões para você treinar na aula 07). Quanto à essa revisão de
direito material, o ideal é ler o PDF e só depois assistir a videoaula, um a um (portanto, PDF e
videoaula). Dessa forma, leia o PDF da aula 1 e depois assista o vídeo, depois da aula 2, e assim
2
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sucessivamente. Não se assuste com o "tamanho" destes 6 primeiros PDF's (revisão de direito
material). Sei que são extensos, mas, depois que passarmos por eles, o volume de material para
leitura diminui muito, pois nos dedicaremos mais à prática. Então, por favor, empregue o máximo
de energia nestes primeiros dias para terminar logo a revisão de direito material. É a parte mais
pesada do curso. Depois, eu garanto que ficará mais tranquilo.
 Revisão das noções introdutórias de processo judicial tributário (para isso utilizaremos uma aula,
que é a aula 08, conforme cronograma abaixo);
 Revisão “pesada” de direito processual tributário e análise minuciosa das principais peças
processuais (iniciais e recursos judiciais) que podem ser cobradas na 2ª Fase do Exame da Ordem
dos Advogados do Brasil. Aqui estão incluídos a identificação, estruturação (elaboração do
“esqueleto”) e redação das peças prático-profissionais (aula 08 e seguintes, conforme cronograma
abaixo);
 Procedimento e processo administrativo tributário e Parecer (aula 22)
 Todas as aulas serão permeadas com a análise de todas as questões discursivas que a FGV já
“cobrou” na 2ª Fase do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (por isso, algumas aulas terão
maior aprofundamento que outras); e
 Por fim, durante o curso teremos 3 (três) rodadas de simulados com correção individualizada e 4
(quatro) rodadas com correção em vídeo, com questões discursivas e peças prático-profissionais
inéditas para você treinar.
Atenção: talvez você ainda não tenha pensado a respeito, mas eu insisto que o domínio
do direito material tributário é e sempre será O GRANDE DIFERENCIAL PARA A SUA
APROVAÇÃO.
De fato, sabemos que a prova é composta por 1 peça prático-profissional e por 4 questões discursivas (que
em verdade são 8, já que cada questão se desdobra em duas indagações).
A peça vale até 5,0 pontos e as questões, somadas, totalizam os outros 5,0 pontos dos 10 totais da prova,
sendo que você precisa de no mínimo 6,0 pontos para ser aprovado.
Pois bem. Se você observar bem, as 4 questões (que valem até 5,0 pontos) cobram, preponderantemente,
direito material tributário (só eventualmente o examinar faz uma questão sobre processo tributário).
Portanto, para garantir até 5,0 pontos nas questões discursivas, você precisa dominar o direito material.
Ainda sobre isso, ao observarmos os padrões de respostas das peças prático-profissionais divulgados pela
FGV nas últimas 26 edições do Exame, constatamos que dos 5,0 pontos correspondentes à peça, algo em
torno de 2,0 a 3,5 pontos foram obtidos com o direito material que as fundamentaram (as peças).
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Portanto, é fato: de 7,0 a 8,5 pontos da sua prova são obtidos a partir do seu conhecimento de direito
material tributário!
Logo, o candidato que em sua preparação se dedica somente ou quase que somente ao processo tributário
(identificação e estruturação das peças) comete um grave erro!
É preciso “dominar” o direito material!
Não vou me cansar de repetir isto!
Por isso sempre dedicamos as primeiras aulas do nosso curso a uma revisão aprofundada do material
tributário.
De fato, os livros digitais (PDF’s) das nossas primeiras aulas apresentam a você, de forma resumida e
simplificada, toda a teoria do direito material tributário, destacando, ainda, as principais decisões dos
Tribunais Superiores, principalmente aquelas sumuladas, já que a FGV vem exigindo muito conhecimento de
jurisprudência em suas provas.
Conforme já alertado acima, não se assuste com o "tamanho" destes 6 primeiros PDF's da revisão de direito
material. Sei que são extensos, mas, depois que passarmos por eles, o volume de material para leitura
diminui muito, pois nos dedicaremos mais à prática.
Então, por favor, não se assuste (rsrs) com o “tamanho” dos primeiros PDF’s e empregue o máximo de
energia nestes primeiros dias de revisão de direito material. É a parte mais pesada do curso. Depois, eu
garanto que ficará mais tranquilo.
Pois bem. Talvez você duvide do que eu vou lhe explicar agora: para fins e exame de ordem, o direito
processual tributário não é tão difícil assim!
De fato, não é tão difícil identificar, estruturar e redigir uma peça prático-profissional de direito tributário,
seja uma inicial ou um recurso.
Você vai saber identificar, com a mais absoluta certeza, qual a peça cabível!
O mais difícil, acredite, é saber “o que colocar nela”, ou seja, é identificar o direito material aplicável ao caso!
É justamente por isso que insistimos no estudo do direito material tributário.
Assim, somente “dominarmos” o direito material é que ingressaremos no estudo do direito processual
tributário.
Por isso, após realizarmos uma breve exposição de noções introdutórias de processo, dedicamos todas as
outras aulas do nosso curso ao ensino da TEORIA e PRÁTICA do direito processual tributário.
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Além de todo o conteúdo teórico, os nossos livros digitais (PDF’s) trazem os modelos de cada uma das peças,
com comentários de todos os aspectos que você precisa saber sobre as peças prático-profissionais.
Assim, devidamente amparados no conteúdo teórico processual e já conhecendo os modelos, iremos
aprender a identificar, estruturar e redigir as peças prático-profissionais que podem ser cobradas na 2ª Fase
do Exame de Ordem, das iniciais aos recursos.
O nosso curso tem essa proposta: ensinar a teoria básica do direito processual tributário e a partir da teoria
ensinar como identificar, estruturar e a elaborar cada uma das peças prático-profissionais!
Inclusive eu mesmo elaborarei a primeira peça prático-profissional junto com você! Passo a passo! Faremos
a leitura, a identificação, o rascunho e a elaboração de uma peça, como se fosse o dia da prova! Eu
praticamente “pegarei na sua mão”!
Isso é importante para demonstrar que existe um ritual! Um roteiro a ser seguido!
Conforme já destacamos acima, as questões discursivas da prova também são muito importantes!
É impossível ser aprovado sem um bom desempenho nas questões discursivas.
Por isso é muito importante incluir em sua preparação a análise e resolução de questões discursivas.
Nesse sentido, o nosso material (livros digitais e videoaulas) é permeado com a análise e comentários de
todas as questões discursivas que a OAB/FGV já “cobrou” na 2ª Fase do Exame de Ordem.
Isso permite que você identifique como as matérias vêm sendo objeto de questionamento pela OAB/FGV e,
dessa forma, como elas podem “aparecer” na sua prova!
Pois bem. Além de estudar, também é muito importante praticar!
Dito de outro modo, além de aprender estudando, é preciso aprender fazendo!
É extremamente importante aplicar o que você aprendeu para fixar, definitivamente, todos os conteúdos!
Há uma frase que já se tornou um clichê, mas que é de uma verdade incontestável: o treino leva à perfeição!
Principalmente porque a OAB/FGV tem um estilo bastante peculiar de exigir as matérias na 2ª fase do Exame
de Ordem: as questões são apresentadas na forma de casos práticos, que exigem, portanto, além do
conhecimento teórico e/ou jurisprudencial, uma adequada interpretação voltada à aplicação prática dos
conceitos.
E isso só se aprende fazendo!
Por isso incluímos muitos simulados em nosso curso!
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Além dos simulados, em algumas aulas (as mais importantes) apresentaremos propostas de enunciados de
peças-prático profissionais para você treinar.
Nesta edição do curso teremos no mínimo 7 simulados, sendo que 3 deles serão individuais, ou seja, os
alunos elaborarão uma peça e responderão a quatro questões discursivas inéditas em cada um dos
simulados, que serão por mim corrigidas (com base nos mesmos critérios de correção utilizados pela
OAB/FGV) com posterior feedback ao aluno, e os outros 4 contarão, diferentemente, com correção geral, na
forma de gabarito comentado.
E por fim, como até mesmo os alunos mais preparados têm dúvidas, é importante ter com quem tirá-las!
Para isso temos um Fórum de Dúvidas no Portal do Aluno, para que possa entrar em contato diretamente
comigo a qualquer momento!
Além de sanear as suas dúvidas, você poderá pedir orientações, indicações, esclarecimentos etc.
Atenção: qualquer tipo de comunicação com o professor (dúvida, solicitação etc.) deve
ser feita EXCLUSIVAMENTE pelo portal do aluno. Infelizmente não tenho como esclarecer
dúvidas ou atender qualquer demanda de aluno por meio do WhatsApp, Instagram ou email.

2 - Cronograma de Disponibilização das Aulas
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Apresentado o curso e nossa metodologia, vamos apresentar, agora, o cronograma de disponibilização das
nossas aulas:

AULA

Aula 00

Aula 00.1

Aula 01

CONTEÚDO
Aula inaugural: apresentação do curso e da metodologia; técnicas
de como se preparar para a 2ª fase da OAB em Direito Tributário;
análise dos materiais e procedimentos permitidos e proibidos no
dia da prova; técnica de marcação do vade mecum; técnica de
utilização do índice alfabético-remissivo do vade mecum; e
orientações gerais sobre a resolução da prova
Folha de resolução dos simulados
Revisão dos principais temas de Direito Material Tributário (parte
I):
- Atividade Financeira do Estado;
- Introdução ao direito tributário;
- Fontes do Direito Tributário;
- Definição legal de tributo;
- Espécies tributárias; e

DATA DA
DISPONIBILIZAÇÃO
DO PDF

09/01/2020

09/01/2020

11/01/2020
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Aula 02

Aula 03

Aula 04

Aula 05

Aula 06

Aula 07
Aula 08
Aula 09
Aula 10
Aula 11
Aula 11.1
Aula 11.2

- Vigência, Aplicação, Interpretação e Integração da Legislação
Tributária.
Revisão dos principais temas de Direito Material Tributário (parte
II):
- Competência tributária;
- Princípios de Direito Tributário;
- Imunidades tributárias;
- Obrigação tributária; e
- Crédito tributário.
Revisão dos principais temas de Direito Material Tributário (parte
III):
- Sujeição ativa tributária;
- Sujeição passiva e responsabilidade tributária;
- Domicílio tributário; e
- Suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Revisão dos principais temas de Direito Material Tributário (parte
IV):
- Extinção do crédito tributário;
- Exclusão do crédito tributário;
- Garantias e privilégios do crédito tributário; e
- Administração tributária.
Revisão dos principais temas de Direito Material Tributário (parte
V):
- Impostos e principais contribuições federais; e
- Impostos Estaduais
Revisão dos principais temas de Direito Material Tributário (parte
VI):
- Impostos Municipais;
- SIMPLES Nacional; e
- Repartição de Receitas Tributárias
Análise de respostas a questões discursivas
Revisão das principais noções introdutórias de direito processual
tributário e peça processual: Ação Declaratória de Inexistência de
Relação Jurídico-Tributária
Direito processual tributário e peça processual: Ação Anulatória de
Débito Fiscal
Direito processual tributário e peça processual: Mandado de
Segurança individual e coletivo
Proposta do 1º simulado com correção individualizada
Análise das propostas apresentadas no 1º simulado com correção
individualizada, chave de correção e sugestão de respostas
Devolução da correção individual do 1º simulado com correção
individualizada e comentários gerais a respeito desse simulado

13/01/2020

15/01/2020

17/01/2020

7

19/01/2020

21/01/2020

23/01/2020
25/01/2020
27/01/2020
29/01/2020
31/01/2020
03/02/2020
04/02/2020
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Aula 12
Aula 13

Aula 14

Aula 15
Aula 15.1
Aula 15.2

Aula 16

Aula 17
Aula 18
Aula 19
Aula 20
Aula 20.1
Aula 20.2
Aula 21

Aula 22
Aula 23
Aula 24
Aula 25
Aula 26
Aula 27

Direito processual tributário e peças processuais: Ação Cautelar
Fiscal, Execução Fiscal, Embargos à Execução Fiscal e Exceção de
Pré-executividade
Direito processual tributário e peça processual: Ação de Repetição
de Indébito e Ação de Consignação em Pagamento
Direito processual tributário e peças processuais: Ação Declaratória
de inexistência de Relação jurídico-tributária com Repetição de
Indébito Fiscal (ou compensação), Ação Anulatória de Débito Fiscal
com Repetição de Indébito Fiscal (ou compensação) e Ação
Anulatória de Decisão Administrativa com Repetição de Indébito
Fiscal (ou compensação)
Proposta do 2º simulado com correção individualizada
Análise das propostas apresentadas no 2º simulado com correção
individualizada, chave de correção e sugestão de respostas
Devolução da correção individual do 2º simulado com correção
individualizada e comentários gerais a respeito desse simulado
Direito processual tributário e peças processuais: Teoria geral dos
recursos, Embargos de Declaração, Recurso de Apelação, Recurso
Inominado, Embargos Infringentes da LEF e Recurso Ordinário
(Constitucional)
Direito processual tributário e peças processuais: Recurso Especial
e Recurso Extraordinário
Direito processual tributário e peças processuais: Agravo de
Instrumento, Agravo Interno, Agravo em Recurso Especial e Agravo
em Recurso Extraordinário
Direito processual tributário e peças processuais: Embargos de
Divergência, Recurso Adesivo e Contrarrazões
Proposta do 3º simulado com correção individualizada
Análise das propostas apresentadas no 3º simulado com correção
individualizada, chave de correção e sugestão de respostas
Devolução da correção individual do 3º simulado com correção
individualizada e comentários gerais a respeito desse simulado
Ação Direta de Inconstitucionalidade, Ação Declaratória de
Constitucionalidade, Ação Direta de Inconstitucionalidade por
Omissão e Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
Contencioso e processo administrativo tributário: Consulta Fiscal,
Impugnação Administrativa e Recursos Administrativos. Parecer.
Principais aspectos da identificação de peças prático-profissionais
1º simulado com correção em vídeo
2º simulado com correção em vídeo
3º simulado com correção em vídeo
4º simulado com correção em vídeo

04/02/2020
07/02/2020

11/02/2020

14/02/2020
17/02/2020
18/02/2020

18/02/2020

20/02/2020
8

23/02/2020
26/02/2020
28/02/2020
02/03/2020
03/03/2020
03/03/2020

05/03/2020
07/03/2020
09/03/2020
11/03/2020
13/03/2020
15/03/2020
8
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Como sabemos, o curso em Livro Digital é complementado por videoaulas, e isso faz uma grande diferença,
pois nesses vídeos serão apresentados alguns pontos essenciais sobre a matéria, seja pela apresentação
da teoria ou pela análise – ou resolução – de questões ou peças práticas de provas anteriores.
Assim, como já alertado acima, além de ler o livro digital (PDF), é imprescindível que você assista a
correspondente videoaula.
Muito embora o presente livro digital contenha informações importantíssimas sobre o curso e a forma que
você precisa se preparar, ele não esgota o tema.
Nem tudo o que precisamos que você saiba pode ser transmitido por meio de um material escrito.
Por isso, insisto: você precisa assistir as videoaulas, ok?
Pois bem. Muitos alunos têm dúvidas sobre a disponibilização e “consumo” das aulas.
Explico: este é um curso on line que já foi pensado muito antes da prova da primeira fase. Por isso existe um
cronograma com datas de disponibilização das aulas (cronograma acima) anteriores à prova da 1ª fase.
Como é um curso on line, você não precisa seguir, rigorosamente, as datas que estão fixadas em tal
cronograma.
Dito de outro modo, você não precisa consumir as aulas e fazer as atividades exatamente nas datas fixadas
no cronograma.
Você irá estudar e consumir os conteúdos de acordo com o seu tempo, de acordo com a sua disponibilidade,
de acordo com o seu Planejamento de Estudos (se você comprou o curso com monitoria, aquele que eu fiz
para você).
Por isso, que fique bem claro: as datas constantes no cronograma acima são da disponibilização das aulas e
materiais; não do dia que você precisa consumir ou fazer a atividade.
Se conseguir consumir o material nas datas acima, ótimo; se puder antecipar alguma coisa, ótimo também!
Mas, se não conseguir (que é a regra), não tem problema: você poderá consumir o material e fazer as
atividades em outros momentos.
Como você sabe, o curso é oferecido, basicamente, na forma de livros digitais (PDF’s) e videoaulas.
Primeiramente são disponibilizados os livros digitais (PDF’s), nas datas constantes no cronograma acima, e
somente após são disponibilizadas as videoaulas.
Atenção: eles (PDF’s e vídeos) não são disponibilizados, necessariamente, no mesmo dia.
Pois bem. Daqui alguns dias começarão as transmissões das aulas do nosso curso ao vivo.
9
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Os alunos não matriculados só poderão assistir a primeira parte da aula ao vivo, pelo canal do Estratégia no
YouTube.
Os alunos matriculados (como você) poderão assistir toda a aula ao vivo (sem cortes, isto é, as duas partes),
porém, para que assistam a aula completa, devem acessar o link disponibilizado na área do aluno.
Depois da transmissão ao vivo o vídeo é editado (para tirar as conversas com os alunos pelo chat etc.), de
modo a deixar só a matéria e será disponibilizado na sua área do aluno em até 24 horas, em média.
Assim, após a edição e disponibilização, você poderá inclusive baixá-lo e guardá-lo.
Por isso, não se preocupe em não perder as aulas ao vivo: tudo o que for dado ao vivo será disponibilizado
a você no dia seguinte.
Digo isso porque muitos alunos ficam preocupados em não perder as aulas ao vivo e acabam “bagunçando”
o cronograma de estudos, quando não deveria, já que o conteúdo será disponibilizado para ele no dia
seguinte.
É mais importante seguir o Plano de Estudo do que ver a aula ao vivo.
Entende?
10

3 - Apresentação do Professor
Chegou a hora de conhecer o seu Professor: meu nome é RODRIGO MARTINS. Sou Mestre em Direito
Tributário pela PUC/SP - Pontifícia Universidade de São Paulo, especialista em Direito Tributário e Processual
Tributário pela EPD - Escola Paulista de Direito e possuo MBA em Administração Pública pela Fundação
Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras - FIPECAFI, órgão de apoio institucional da
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo - FEA/USP. Fui fiscal
de tributos municipais do Município de São Bernardo do Campo/SP entre os anos de 2006 e 2014, quando
também desempenhei a função de Juiz do Conselho de Tributos e Multas (órgão de julgamento, em 2ª
instância administrativa, de recursos interpostos por contribuintes e que versam sobre questões tributárias).
Também fui Diretor da Seção de Fiscalização Tributária do ISS na Secretaria de Finanças do referido
Município entre os anos de 2018 e 2019. Atualmente sou Assessor junto ao Gabinete da Secretaria de
Finanças do mesmo Município, advogado e consultor jurídico na área de Direito Tributário. Sou professor de
Direito Material Tributário, Direito Processual Tributário e de Prática Jurídica Tributária em alguns cursos de
pós-graduação (lato sensu) e preparatórios para concursos públicos. Também sou avaliador em bancas de
concursos públicos para a disciplina de Direito Tributário.
Muito prazer em conhecer você!
Tenho a mais absoluta certeza de que faremos um excelente trabalho!
Logo abaixo deixarei os meus contatos para quaisquer dúvidas ou sugestões.
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Entre em contato sempre que precisar!
Será um imenso prazer orientá-lo da melhor forma possível nesta caminhada que iniciamos hoje.
Prof. Rodrigo Martins
rodrigodireitotributario@gmail.com
@professorrodrigomartins
Fórum de Dúvidas do Portal do Aluno
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