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Período: 9º

Código:
E-mail: alessia.santos@unirios.edu.br
CH Total: 80h
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2. EMENTA:
Direito Tributário. Princípios Constitucionais. Sistema Tributário Nacional. Princípios Constitucionais
Tributários. Competência impositiva. Disciplinamento da competência. Limitações Constitucionais ao poder de
tributar. Tributos: Conceito, classificação e princípios.

3. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA DISCIPLINA:
GERAIS
- Desenvolvimento da capacidade de atuação individual e coletiva;
- Desenvolvimento de aptidão para leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos
jurídicos ou normativos com a devida utilização das normas técnico-jurídicas;
- Desenvolvimento de capacidade para reflexões e discussões nos moldes do diálogo ordenado
professor-aluno e aluno-professor.
ESPECÍFICAS
- Capacidade de utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão crítica;
- Capacidade de elaborar textos e documentos de natureza jurídica e desenvolver a oratória com base
na doutrina e jurisprudência.

4. OBJETIVO GERAL DA APRENDIZAGEM:
- Propiciar ao aluno conhecer e discutir o conteúdo programático a partir do texto constitucional
pátrio a fim de aprimorar o conhecimento numa perspectiva técnica e humanística.
- Compreender o que é Direito Tributário, quais são as espécies tributárias existentes no ordenamento
jurídico brasileiro, bem como, entender sua importância para o Direito e para sociedade;
- Capacitar o acadêmico à compreensão, interpretação e interação do Direito Tributário com os
demais ramos do Direito Pátrio;
- Capacitar o acadêmico a entender cientificamente as características das normas tributárias e as
limitações constitucionais ao poder de tributar;
- Interpretar e realizar integração entre teoria e prática;

- Possibilitar a formação de um cidadão crítico capaz de pensar as questões tributárias no contexto
atual e no contexto histórico;
- Desenvolver habilidades de escrita e oratória a partir do domínio de conhecimentos jurídico
tributários.

5. CONTEÚDOS:
5.1 -PRIMEIRA ETAPA
5.1.1 – CONTEÚDOS REMOTO (40 horas)
1. Introdução ao Direito Tributário;
2. Conceito de Tributo;
3. Competência Tributária.
4. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar;
Sistema Tributário Nacional. Princípio da Legalidade, Princípio da Isonomia, Princípio da
Irretroatividade, Princípio da Anterioridade, Princípio do Não Confisco, Princípio da Liberdade de
Tráfego, Princípio da Uniformidade Geográfica, Princípio da Vedação da Isenção Heterônoma,
Princípio da Não Discriminação Baseada em Procedência ou Destino. Princípio da Capacidade
Contributiva. Imunidades.
5. Espécies Tributárias: impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuição e empréstimo
compulsório;
5.2 -SEGUNDA ETAPA
5.2.1 – CONTEÚDOS REMOTO (40 horas)
6. Relação Jurídico-Tributária
7. Hipótese de incidência. Fato Gerador. Obrigação Tributária.
8. Responsabilidade Tributária
9. Crédito Tributário e Lançamento
10. Suspensão, Extinção e Exclusão do Crédito Tributário.

6. METODOLOGIA DO TRABALHO:
A disciplina utilizar-se-á de diversas mídias, tendo a prática como fio condutor do
processo de aprendizagem a partir da pesquisa como princípio educativo. A disciplina terá conteúdos
e atividades disponibilizadas em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA-SAGAH), visando à
sinergia entre as estratégias de inovação no uso de tecnologias digitais de informação e comunicação
(TDIC) e os objetivos da disciplina, com vistas a promover aprendizagem significativa e
colaborativa.
A aprendizagem dos conteúdos é baseada em metodologias que inserem o aluno em situações do seu
cotidiano como profissional. A aprendizagem baseada em projetos, a aprendizagem por equipes e
a instrução por pares (peer instruction) por serem comprovadamente as formas mais

eficazes de desenvolvimento de competências. Será
adotado
o
modelo de sala de aula
invertida, de acordo com o próprio ritmo do ambiente virtual e adaptação do acadêmico as
metodologias e conteúdo, com resolução de problemas e execução de projetos.
O conhecimento prima pela aprendizagem adaptativa, com o conteúdo trabalhado em uma
plataforma de aprendizagem que permite a inserção de novos elementos de aprendizagem, e
considerando os cenários de evolução individuais e coletivos. A solução personalizada otimiza o
tempo de estudo do acadêmico e eleva seus índices de aprendizagem. Partindo do princípio da
utilização da sala de aula invertida, auto estudo e resolução de problemas, a metodologia poderá ser
utilizada tanto no PRESENCIAL CONECTADO quanto no PRESENCIAL, podendo ainda ser
aplicada na modelagem hibrida, em que é considerada a mesclagem entre os dois modelos.

7. RECURSOS DE ENSINO:
Plataforma Virtual
Práticas em campo

Sala Configuração Flexível
Kit Multimídia

Laboratórios (agendar)
Outros (informar)

8. SISTEMA DE AVALIAÇÃO:
AVALIAÇÃO:
 1ª Etapa:
 Avaliação Institucional com questões objetivas e subjetivas valendo até 10,0 (dez) pontos
(Modelo ENADE e OAB);
 Avaliação da Aprendizagem Baseada nas Tecnologias valendo até 10,0 (dez) pontos.



2ª Etapa:
Avaliação Institucional com questões objetivas e subjetivas valendo até 10,0 (dez) pontos
(Modelo ENADE e OAB);
Avaliação da Aprendizagem Baseada nas Tecnologias valendo até 10,0 (dez) pontos.

2ª CHAMADA: Todo o conteúdo da disciplina, individual; valor: 10,0 (dez)
PROVA FINAL: Todo o conteúdo da disciplina, individual; valor: 10,0 (dez)

9. ATENDIMENTO EXTRA-CLASSE:
Conforme prévio acordo com a professora.

10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2012.
COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. RJ: Forense, 2010.
MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 2011.
SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2014.

11. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2011.
ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Direito Penal Tributário. São Paulo: Atlas, 2009.
BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2001.
BORGES, José Souto Maior. Teoria Geral da Isenção Tributária. São Paulo: Malheiros, 2011.
CARRAZA, Roque. Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo: Malheiros, 2011.

12. LEITURA COMPLEMENTAR:
FUCK, Luciano Felício. Estado Fiscal e Supremo Tribunal Federal. São Paulo: Saraiva, 2017.
13. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Todas as atividades desenvolvidas serão devidamente orientadas pela professora. A programação das
aulas corresponde a prévio cronograma carga horária da disciplina.

