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EMENTA DA DISCIPLINA

O curso se destina à exposição e discussão (crítica) dos principais temas da
dogmática tributária, em correlação com a doutrina nacional e a jurisprudência
dos Tribunais Superiores.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA

Objetivos Gerais
O curso se desenvolverá em duas frentes. A primeira, prevalente, é a teórica,
pela qual os alunos deverão dominar os principais conceitos e institutos
previstos no Sistema Tributário Nacional e no Código Tributário Nacional
(CTN). A segunda frente do curso é prática, no duplo sentido de que os alunos
deverão (i) visualizar aqueles conceitos e institutos na jurisprudência dos
Tribunais Superiores e (ii) aplicá-los em discussões em sala de aula e/ou
atividades. Assim, os conhecimentos de que deverão se apropriar ao final do
curso são, de um lado, os conceitos e institutos relativos aos temas tributários
abordados, de outro, habilidades relativas a interpretação, raciocínio e
argumentação jurídicas.
Objetivos Específicos
Os alunos deverão dominar: I. o conceito de tributo e suas espécies; II. as
fontes das normas tributárias, suas funções e hierarquia; III. a repartição
constitucional das competências tributárias e as limitações constitucionais ao
poder de tributar; IV. as regras pertinentes a validade/vigência/eficácia e
interpretação/aplicação/integração das normas tributárias; V. o conceito de
obrigação tributária e seu fato gerador; VI. sujeição tributária passiva e ativa;
VII. o lançamento e suas modalidades; VIII. o crédito tributário, suas hipóteses

de suspensão/exclusão/extinção e suas garantias e privilégios; IX. a
Administração tributária, além de X. criticar e relacionar o conteúdo teórico
anterior a casos práticos, julgados ou propostos pelo professor.
SEQUÊNCIA 1º
semestre
1

2

3

4

5

6

7

8

DESENVOLVIMENTO
DA APRENDIZAGEM
Nº
(TEMAS DAS AULAS,
AULAS
ATIVIDADES,
AVALIAÇÕES)
Apresentação do curso.
Comentários sobre o
plano
de
ensino, 03
avaliações
etc.
Abordagem introdutória
da disciplina e sua
interação com outros
ramos do direito. Direito
tributário
e
Direito
financeiro. Apresentação
e discussão do conceito
de tributo.
Espécies
tributárias:
impostos e taxas.
03
Espécies
tributárias:
contribuição de melhoria, 03
contribuições (artigo 149
da CF) e empréstimo
compulsório.
Atividade: Tributação de
atividades ilícitas.
03

Fontes
do
direito 03
tributário: a Constituição
Federal, o papel das leis
complementares,
a
“legislação tributária” do
artigo 96 do CTN.
Competência tributária: 03
conceito,
espécies,
repartição constitucional,
disposições do CTN etc.
Atividade: direito tributário 03
na OAB

Os
princípios 03
constitucionais e sua
repercussão no direito
tributário.

METODOLOGIA
DE
APRENDIZAGEM

Aula
expositiva
dialogada.

Aula expositiva.

Aula expositiva.

Problem
based
learning/Role play
(comporá a nota
final)
Aula
expositiva
dialogada.

Aula
expositiva
dialogada.

Avaliar a
assimilação da
matéria abordada
até o momento (não
comporá a nota
final)
Aula expositiva
dialogada.

9

11

Princípios constitucionais 03
tributários e limitações ao
poder de tributar.
Princípios constitucionais 03
tributários e limitações ao
poder de tributar.
Imunidades tributárias
03

12

Imunidades tributárias

03

Aula expositiva
dialogada.
Aula expositiva.

13

Imunidades tributárias.

03

Aula expositiva.

14

Atividade:
princípios 03
constitucionais
e
imunidades tributárias.

15

Validade,
vigência
e 03
eficácia da lei tributária.

16

Interpretação, integração 03
e
aplicação
da
lei
tributária.
Revisão para a primeira prova
parcial

10

17

SEQUÊNCIA 2º
semestre
1

2
3

4

5
6

7

8

DESENVOLVIMENTO
DA APRENDIZAGEM
(TEMAS DAS AULAS,
ATIVIDADES,
AVALIAÇÕES)
Comentários à prova e
recapitulação dos temas
do 1º semestre.
Obrigação tributária e
regra-matriz de incidência
Sujeição tributária ativa e
passiva (sujeito ativo,
solidariedade etc.).
Sujeição
passiva
(responsabilidade
de
sucessores,
terceiros
etc.).
Crédito
tributário
e
lançamento
Lançamento tributário e
suas
modalidades
(homologação,
ofício,
declaração).
Atividade: direito tributário
na OAB.

Nº
AULAS

Aula expositiva.

Aula expositiva.

Problem
based
learning/Role play
(comporá a nota
final).
Aula
expositiva
dialogada.
Aula
expositiva
dialogada.

METODOLOGIA
DE
APRENDIZAGEM

03

Aula
expositiva
dialogada.

03
03

Aula
expositiva
dialogada.
Aula expositiva.

03

Aula expositiva.

03

Aula
expositiva
dialogada.
Aula expositiva.

03

03

Suspensão
da 03
exigibilidade do crédito
tributário (artigo 151 do

Avaliar
a
assimilação
da
matéria
abordada
até o momento (não
comporá a nota
final)
Aula expositiva.

9

10

11

12

13

CTN).
Análise
das
hipóteses de suspensão.
Exclusão
do
crédito
tributário (artigo 175 do
CTN).
Análise
das
hipóteses de exclusão.
Extinção
do
crédito
tributário (artigo 156 do
CTN).
Análise
das
hipóteses de extinção.
Extinção
do
crédito
tributário (artigo 156 do
CTN).
Análise
das
hipóteses de extinção.
Garantias e privilégios do
crédito
tributário.
Administração tributária.
Revisão para a segunda
prova parcial

03

Aula expositiva.

03

Aula expositiva.

03

Aula expositiva
dialogada.

03

Aula expositiva
dialogada.

03

Aula expositiva
dialogada.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
(Quantidade de instrumentos,
tipos de avaliação, critérios de
correção e aprovação)

Desenvolvimento do conteúdo programático por meio de aulas expositivas
(dialogadas), com o recurso a doutrina e decisões dos Tribunais Superiores.
Atividades pontuais conduzidas pelos métodos problem based learning e role
play, conforme acima. Essas atividades responderão por 20% da nota (10%
cada); a participação do aluno, 10%; as provas parciais, 70% (35% cada).
Nessas provas, a redação/articulação das respostas (sua completude,
precisão, coerência, inteligibilidade) também será considerada.
BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos)
Livros digitais.
1. AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. Saraiva.
2. COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário: Constituição e Código
Tributário Nacional. MB Jurídica.
3. SABBAG, Eduardo de Moraes. Direito tributário essencial. MB Jurídica.
Recomenda-se o acesso à biblioteca de jurisprudência da Revista dos
Tribunais, disponibilizada pela Faculdade.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (5 títulos)
1. ABRAHAM, Marcus. Curso de direito tributário brasileiro. MB Jurídica.
2. CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. Saraiva.

3. CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário.
Malheiros.
4. MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. Malheiros.
5. SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. Saraiva.

Sorocaba, 7 de fevereiro de 2022.

Dr. Marcelo de Azevedo Granato
Professor

