
 

EDITAL 
 
A ESCOLA JUDICIAL DOS SERVIDORES comunica que estarão abertas as inscrições para o curso ‘TRIBUTOS 
ESTADUAIS E MUNICIPAIS EM ESPÉCIE’, aprovado pelo seu Conselho Técnico, em reunião de 27 de janeiro de 
2020, sob a coordenação de Walter Salles Mendes, coordenador da EJUS1, e Miguel da Costa Santos, chefe de seção 
judiciário da EJUS 1.2, que será realizado exclusivamente na modalidade a distância, no período de 12 de março a 12 
de abril de 2021.  
 
OBJETIVOS: Dar continuidade à política de aperfeiçoamento permanente dos servidores. Propiciar estudos sobre essa 
matéria, à luz da legislação, da doutrina e da jurisprudência. Rever conceitos e princípios advindos de diversas fontes 
do direito. Estudar seus principais aspectos, buscando facilitar e permitir a interpretação e o entendimento da aplicação 
teórica na vida prática cartorária, a partir da evolução jurisprudencial. 
 
PÚBLICOS-ALVO: Servidores lotados nas unidades judiciais, oficiais de justiça, assistentes jurídicos, assistentes 
judiciários e estagiários de nível superior do Tribunal de Justiça (TJSP). 
  
VAGAS OFERECIDAS: 1000 (mil) vagas para a modalidade a distância. 
 
Haverá emissão de certificado de conclusão de curso àqueles que apresentarem no mínimo 75% (setenta e cinco por 
cento) de frequência. 
 
PERÍODO DE INSCRIÇÕES: das 9h de 5 de fevereiro de 2021 às 18h de 5 de março de 2021. 
 
Para se inscrever os interessados deverão acessar a página da EJUS por meio da intranet > Servidores > Ver Mais 
> EJUS > Sala de Alunos ou pelo site do Tribunal de Justiça na aba INSTITUCIONAL > ESCOLAS. 
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 
1. A inscrição importará o conhecimento de todas as instruções, tais como se acham estabelecidas neste Edital, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
 
2. Os servidores do Tribunal de Justiça deverão observar as normas contidas na Portaria Conjunta nº 1, de 3 de 
setembro de 2012, publicada no DJE em 28/9/2012, págs. 1 a 4 e alteração publicada no DJE em 1º/2/2013, pág. 1. 
 
3. Os inscritos deverão aguardar o login e a senha de acesso que serão enviados para o e-mail institucional. 
 
4. O curso deverá ser acessado no período de 12 de março a 12 de abril de 2021. 
 
5. Os alunos inscritos deverão acessar o curso na “Central de Vídeos” do site da EJUS, ou diretamente no seguinte 
endereço eletrônico: Media Center (nucleomedia.com.br). 
 
6. O material de aula estará disponível em https://www.tjsp.jus.br/app/sige/sala/meus-cursos: Sala de Alunos > 
Matrículas Realizadas > Material de Estudo. 
 
7. No caso de o servidor inscrever-se em atividades da EJUS e não obtiver aprovação e frequência igual ou superior a 
75%, ficará impedido de participar de outros cursos ou palestras, pelo prazo de 90 dias. 
 
8. Incorre no mesmo impedimento aquele que desistir da participação após o encerramento do período de inscrições. 
 
9. Com exceção de ausências motivadas por caso fortuito ou força maior, não serão deferidas as justificativas por: a) 
absoluta necessidade de serviço; b) exames e consultas médicas agendadas; e c) faltas compensadas e abonadas, 
férias regulamentares, licenças e demais afastamentos previstos em lei. 
 
10. As impugnações do bloqueio deverão ser pleiteadas no prazo de 10 dias corridos, contados a partir do envio do e-
mail de notificação do bloqueio. 
 
11. Eventuais dúvidas poderão ser encaminhadas para: ejus.capital@tjsp.jus.br ou ejus.interior@tjsp.jus.br. 
 
PROGRAMAÇÃO:  
 
AULA 1 
 
Tema:  Introdução aos tributos e princípios tributários. 
 
Conteúdo programático: Definição de Tributo. Prestação pecuniária. Prestação compulsória. Prestação diversa de 
sanção. Prestação instituída por lei. Prestação cobrada por lançamento. Competência tributária. Espécies de tributos. 
Impostos. Taxas. Contribuição de melhoria. Empréstimos compulsórios. Contribuições sociais. Princípios 
constitucionais tributários. 
 
Palestrante: Eduardo Godinho - Mestre em Teoria Geral e Filosofia do Direito pela Universidade de São Paulo. 
Graduado por essa universidade, participou de atividades docentes na Faculdade de Direito da Universidade de São 
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Paulo, em 2009 e 2010, na disciplina de Introdução ao Estudo do Direito I e II, em auxílio ao Regente Professor Titular 
Doutor Tercio Sampaio Ferraz Jr. e ao Professor Doutor Samuel Rodrigues Barbosa. Assistente Jurídico no Tribunal de 
Justiça de São Paulo. 
 
AULA 2 
 
Tema: Imunidades e créditos tributários. 
 
Conteúdo programático: Imunidades tributárias. Definição. Espécies de imunidades. Responsabilidade tributária. 
Crédito tributário. Lançamento. Decadência. Prescrição. Suspensão do crédito tributário. Causas de exclusão do 
crédito tributário. Isenção. Anistia. Causas de extinção do crédito tributário (artigo 156 do CTN). 
 
Palestrante: Stella Economides Maciel - Mestre em Direito Processual Civil pela PUC/SP, professora nos cursos de 
especialização da PUC/SP, da EPD (Escola Paulista de Direito) e da ESA (Escola Superior da Advocacia). Membro do 
CEAPRO (Centro de Estudos Avançados de Processo), assistente jurídico do Tribunal de Justiça de São Paulo, lotada 
no gabinete de trabalho do desembargador Leme de Campos (6ª. Câmara de Direito Público). 
 
AULA 3 
 
Tema:  IPVA, IPTU e ITCMD.  
 
Conteúdo programático: Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA); Legislação. Competência e 
sujeito ativo. Sujeito passivo. Fato gerador. Veículo automotor. Aeronaves versus IPVA. Elemento temporal do fato 
gerador. Base de cálculo. Alíquotas. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU). Legislação. 
Competência e sujeito ativo. Sujeito passivo. Fato gerador. Base de cálculo. Alíquotas. Imposto sobre Transmissão 
Causa Mortis e Doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD).  Legislação. Competência e sujeito ativo. Sujeito 
passivo. Fato gerador. Elementos espacial e temporal do fato gerador. Base de cálculo. Alíquotas. 
 
Palestrante: Stella Economides Maciel - Mestre em Direito Processual Civil pela PUC/SP, professora nos cursos de 
especialização da PUC/SP, da EPD (Escola Paulista de Direito) e da ESA (Escola Superior da Advocacia). Membro do 
CEAPRO (Centro de Estudos Avançados de Processo), assistente jurídico do Tribunal de Justiça de São Paulo, lotada 
no gabinete de trabalho do desembargador Leme de Campos (6ª. Câmara de Direito Público). 
 
AULA 4 
 
Tema: ICMS. 
 
Conteúdo programático: Imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestações de 
Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS). Legislação. Competência e sujeito 
ativo. Sujeito passivo. Fato gerador. Circulação de mercadorias. Serviços de transporte interestadual e intermunicipal. 
Serviços de comunicação. Base de cálculo. Alíquotas. 
 
Palestrante: Márcio de Carvalho Valente - Pós-graduado em direito civil pela EPM. Pós-graduado em direito público, 
pelo Complexo Jurídico Damásio de Jesus. Pós-graduado em direito processual civil, pela Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. Atuou como advogado nas áreas de direito civil e tributário. É escrevente técnico judiciário do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, onde atuou também como assistente jurídico durante sete anos em câmaras de direito 
privado. 
 
AULA 5 
 
Tema:  ISS e ITBI. 
 
Conteúdo programático: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). Legislação. Competência e sujeito 
ativo. Sujeito passivo. Fato gerador. Base de cálculo. Alíquotas. Imposto sobre 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). Legislação. Competência e sujeito ativo. Sujeito passivo. 
Fato gerador. Base de cálculo. Alíquotas. 
 
Palestrante: Eduardo Godinho - Mestre em Teoria Geral e Filosofia do Direito pela Universidade de São Paulo. 
Graduado por essa universidade, participou de atividades docentes na Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, em 2009 e 2010, na disciplina de Introdução ao Estudo do Direito I e II, em auxílio ao Regente Professor Titular 
Doutor Tercio Sampaio Ferraz Jr. e ao Professor Doutor Samuel Rodrigues Barbosa. Assistente Jurídico no Tribunal de 
Justiça de São Paulo. 
 
METODOLOGIA: Aulas teórico-expositivas, com estudos de casos e de julgados, com apoio em slides. 
  

Clique aqui para efetuar sua inscrição 
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