
 

 

 

PLANO DE ENSINO 

Curso: Direito 

Disciplina: DIREITO TRIBUTARIO I  

Período: 8° Período   Turma: Diurno e Noturno   Carga Horária: 72H/a:  

 

EMENTA 

 

Disciplina o estudo da teoria geral do Direito Tributário, perquirindo sobre o seu conceito, 

objeto, conceito de tributos no Brasil, limitações ao poder de tributar, classificação dos tributos 

e o Sistema Tributário Nacional como um todo, normatizado principalmente na Constituição 

Federal e no Código Tributário Nacional, bem como reformulado por demais fontes do Direito 

como a doutrina e a jurisprudência pátrias. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Partindo de uma linha metodológica que procura analisar o fenômeno da imposição tributária 

no seu enraizamento constitucional, o curso pretende oferecer aos alunos um estudo crítico, 

sistemático e geral do Direito Tributário e seus institutos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Propiciar ao aluno a percepção dos fatos, sob a ótica jurídico-tributária; auxiliá-lo na 

construção de uma visão crítica do direito tributário positivo; propiciar ao aluno a identificação 

dos princípios constitucionais tributários em casos práticos apresentados, fazendo-se uma 

conexão com atos práticos através de pontuais visitas técnicas às secretarias de fazenda e de 

breves análises de peças administrativas e judiciais. 

 

METODOLOGIA 

 

Aulas-palestra; aulas expositivas-dialogadas; estudo de texto; resolução de problemas práticos. 

As visitas técnicas do corpo discente às secretarias de fazenda no âmbito municipal, estadual e 

federal, bem como às procuradorias de tais entes, e o acesso prático ao sistema de fiscalização e 

cobrança, devidamente acompanhado pelo corpo docente, permitirá o conhecimento real de 

como o crédito é constituído e arrecadado. 

 

AVALIAÇÃO 

 

Pontuação a ser obtida pelo aluno com base na análise do professor de duas avaliações 

objetivas/subjetivas sobre o entendimento daquele quanto ao conteúdo dado em sala e dos 

relatórios de visitas técnicas e outras atividades a serem produzidas por aquele segundo os 

critérios doutrinários e legais transmitidos em sala. 

 

 



 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. Do Direito Tributário. Conceito e objeto do Direito Tributário. Do Direito Tributário e do 

Direito Financeiro. Atividade financeira do Estado. 

2. Dos Tributos. Conceito de tributo. Espécies Tributárias. 

3. Legislação Tributária. Fontes do Direito Tributário. Vigência e aplicação da Legislação 

Tributária. Interpretação e Integração da Lei Tributária. 

4. Competência tributária. Discriminação constitucional de rendas. Classificação da 

competência tributária. Critérios de partilha da competência tributária. Exercício da 

Competência. 

5. Limitações do poder de tributar. Do conceito de limitações do poder de tributar. Princípios 

constitucionais tributários. Imunidades. 

6. Obrigações Tributárias. Do conceito de obrigação tributária. Elementos da obrigação 

tributária. Nascimento da obrigação tributária. Hipótese de Incidência e Fato Jurídico tributário.  

7. Responsabilidade Tributária. Redirecionamento da execução fiscal. Sujeito Ativo e Sujeito 

Passivo da Obrigação Tributária. Contribuinte. Capacidade tributária. Domicílio. 

8. Crédito Tributário e Lançamento. Das noções e constituição do crédito tributário. O 

lançamento tributário: modalidades, efeitos e alterações. Quebra de sigilo bancário pela 

Fazenda. 

9. Formas de suspensão do crédito tributário. 

10. Formas de extinção do crédito tributário. 

11. Formas de exclusão do crédito tributário.  

12. Garantias e privilégios do crédito tributário. 

13. Administração tributária: fiscalização, dívida ativa, certidão negativa. 

14. Planejamento tributário. Elisão Fiscal. Evasão Fiscal. 
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