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CURSO DE DIREITO 
PROGRAMA DE DISCIPLINA - 4º ANO 

 

DISCIPLINA: DIREITO TRIBUTÁRIO 

CARGA HORÁRIA: 90 horas/aula 
TIPO DA DISCIPLINA: Obrigatória 
ANO DE APLICAÇÃO: 2018 
 

EMENTA 
 
Direito Tributário: DT positivo (dogmática) e ciência do DT (zetética). Tributo: conceito 
e classificações. Competência tributária: classificação e limitações constitucionais. 
Fontes formais do Direito Tributário no Brasil: fontes primárias e secundárias. Vigência 
e aplicação da lei tributária: no tempo e espaço.  Interpretação e integração da lei 
tributária. Norma jurídica tributária: estrutura endo-perinormativa do enunciado da norma 
jurídica tributária. Da relação jurídica obrigacional tributária: a obrigação tributária. Da 
incidência, não-incidência, isenção e imunidade tributária. Do crédito tributário: natureza 
e constituição (momento). Suspensão da exigibilidade da obrigação tributária: causas de 
suspensão. Extinção da obrigação tributária: causas de extinção (art. 156 do CTN). 
Garantias e privilégios do crédito tributário. A administração tributária. O processo 
judicial tributário. 
 
1. OBJETIVOS 
 
Ao final do curso, o aluno deverá saber (a) enunciar e justificar os conceitos, categorias 
e princípios fundamentais do direito tributário positivo, lastreado na Constituição da 
República; (b) aplicar esses princípios e regras jurídicas tributárias na solução de casos 
concretos; (c) interpretar normas tributárias de conformidade com os princípios e 
normas constitucionais e métodos/tipos de interpretação, argumentando sempre de 
forma crítica e contextualizada. 
 
2. CONTEÚDOS  
 
I UNIDADE 
 
1.1 Direito Tributário: DT positivo (dogmática) e ciência do DT (zetética); conceitos, 
natureza, especialização, relações com outros ramos do direito. 
1.2. Tributo: noção, conceito legal, crítica à definição legal, classificação das espécies de 
tributo na Constituição da República (CR/88), no Código Tributário Nacional (CTN/66) 
e na doutrina, funções fiscal, extrafiscal e parafiscal dos tributos. 
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1.3 Competência Tributária: definição, classificação, atribuição e exercício da 
competência, limitações constitucionais (princípios e regras) ao poder de tributar, a 
limitação do art. 110 do CTN, imunidades tributárias. 
 
II UNIDADE 
 
2.1 Fontes formais do Direito Tributário no Brasil: fontes primárias e secundárias; o 
conceito de “legislação tributária” (art. 96 do CTN), os Tratados e Convenções 
Internacionais, os Convênios Nacionais (LC 24/75). 
2.2 Vigência e aplicação da lei tributária: no tempo e no espaço, princípio da 
anterioridade, aplicação imediata e retroativa, aplicação benigna. 
2.3 Interpretação e integração da lei tributária: distinções, métodos e tipos de 
interpretação, meios de integração do direito tributário, simulação e dissimulação. 
 
III UNIDADE 
 
3.1 Norma jurídica tributária: endonorma-perinorma, antecedente (descritor) e 
consequente (prescritor), hipótese de incidência e seus critérios material, temporal e 
espacial, o consequente e seus critérios pessoal e quantitativo. 
3.2 O fato da incidência jurídica, o fato jurídico tributário (plano da eficácia) e a relação 
jurídica tributária. 
3.2.1 A relação jurídica obrigacional tributária: obrigação tributária, sua natureza, fato 
jurídico gerador, incidência jurídica, sujeitos ativo e passivo, contribuinte e capacidade 
tributária, responsável no CTN e hipóteses de responsabilidade tributária. 
3.3 Incidência, não-incidência, isenção e imunidade tributária: conceitos, distinções, 
crítica às teorias sobre isenção, fenomenologia das isenções, regime jurídico da isenção 
(art. 176 do CTN), revogação da isenção, classificação. 
 
IV UNIDADE 
 
4.1 Crédito tributário e lançamento: natureza e constituição do crédito tributário; natureza 
e definição do lançamento tributário, requisitos, atributos, modalidades, efeitos, revisão 
do lançamento, o arbitramento, o auto de infração. 
4.2 Suspensão da exigibilidade do crédito tributário: causas da suspensão: moratória e 
parcelamento, depósito e consignação em pagamento do crédito tributário, reclamações e 
recursos administrativos, medida cautelar liminar e antecipação de tutela. 
4.3 Extinção da obrigação tributária: causas de extinção: pagamento, compensação, 
transação, remissão, conversão de depósito em renda, pagamento antecipado e 
homologação do lançamento, consignação em pagamento procedente, decisão 
administrativa irreformável, decisão judicial transitada em julgado, dação em pagamento, 
decadência e prescrição. 
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4.3.1 Pagamento indevido e restituição de indébito, prazos extintivos, restituição e 
compensação. 
4.3.2 Decadência e prescrição: diferenças, prazos extintivos, o termo a quo da contagem 
do prazo, interrupção da prescrição. 
4.4 Garantias e privilégios do crédito tributário 
4.5 Administração Tributária 
4.6 Processo Judicial Tributário: princípios e garantias constitucionais do processo 
administrativo e judicial tributário; ações tributárias. 
 

3. METODOLOGIA 
 

 O conteúdo será realizado através de Aulas Expositivas e Estudos de Casos. 
 

4. RECURSOS 
 

 Serão utilizados como apoio à ação pedagógica o quadro branco e o uso de 
Projetor Multimídia. 
 

5. AVALIAÇÃO 
 

Será feita mediante exercícios escritos, incluindo as provas escritas obrigatórias 
das unidades, e trabalhos práticos de pesquisa e exposição em sala de aula sobre temas 
específicos do programa da disciplina, nos quais o professor poderá inquirir o aluno ou 
suscitar problemas pertinentes ao tema abordado. 
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