
8.1   NOÇÕES DE DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

PLANO DE ENSINO 
 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do Componente Curricular: Noções de Direito Tributário 

Curso: Técnico em Serviços Jurídicos 

Série/Período: 2º semestre 

Carga Horária: 40 horas (33,3 h.r.) Teóricas: 30 h.a. Práticas: 10 h.a. 

Docente Responsável: Francisco Ferreira de Paulo 
 

EMENTA 

Noções de Direito Tributário. Espécies de tributos. Competência. Imunidade. Lançamento. 

Limitação ao poder de tributar. Isenção. Regulação do mercado por meio dos tributos. 
 

OBJETIVOS 

Geral 

 Conhecer e aplicar adequadamente os conceitos do Direito Tributário, que 

conjuntamente com outras normas constitucionais, proporcionar-lhe-á uma visão crítica 

e permitirá discernir e decidir qual a boa política tributária que deverá ser implementada 

na organização que for responsável. 

Específicos 

 Conhecer os principais tributos e a sistematização do Direito Tributário. 

 Destacar a importância dos impostos para implementação das políticas públicas e sua 

destinação. 

 Propiciar ao aluno condições para a compreensão da formação da obrigação tributária 

bem como sua extinção, exclusão ou suspensão e ainda a quem sujeita tal obrigação.  

 Destacar a importância da responsabilidade tributária. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 CONCEITUAÇÃO DE TRIBUTOS  

 As espécies de tributos. 

 O empréstimo compulsório. 

 As contribuições parafiscais. 

 Os impostos, as Taxas e a Contribuição de Melhoria. 

 A tarifa e o preço.  

 

 COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA 

 Competência tributária. 

 Competência residual em matéria de tributo. 

 Conflito de competência. A bitributação. 

 Capacidade tributária ativa. 

 Função dos Tributos. 

 

 PRINCÍPIOS JURÍDICOS: A TRIBUTAÇÃO E AS LIMITAÇÕES AO PODER DE 

TRIBUTAR 

 Limitações ao Poder de Tributar. 

 Principio da legalidade e da igualdade. 

 Principio da capacidade contributiva e da progressividade. 



 Principio da  proporcionalidade razoável, anterioridade, irretroatividade. 
 Principio da imunidade recíproca e uniformidade. 

 O Crédito e a Responsabilidade Tributária. 

 O crédito tributário e as espécies de lançamentos. 

 A suspensão do crédito tributário. 
 A extinção do crédito tributário. 

 A exclusão do crédito tributário. 

 

 SUJEITOS DA OBRIGAÇÃO E A RESPONSABILIDADE: 

 O contribuinte e o responsável. 

 A obrigação principal e obrigação acessória. 
 Solidariedade. 

 A responsabilidade por transferência: fusão, transformação, incorporação e cisão. 
 A responsabilidade de terceiros e por infrações. 

 A inscrição do débito na dívida ativa. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
 

● Aulas expositivas e dialogadas. 

● Leitura e discussão de textos teóricos. 

● Fichamentos, resumos e resenhas de pequenos textos em sala. 

● Aulas práticas com casos concretos. 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 A avaliação será realizada em um processo contínuo a fim de diagnosticar a 

aprendizagem do aluno e a prática metodológica do professor, através de alguns instrumentos 

e critérios abaixo descritos: 

● Exercícios propostos, que permitam ao professor obter informações sobre habilidades 

cognitivas, atitudes e procedimentos dos alunos, em situações naturais e espontâneas. 

● Esses exercícios serão alguns trabalhados em grupos e outros individuais, onde os 

alunos terão como fonte de pesquisa, dentre outras, o material fornecido pelo professor e 

livros técnicos. 

● Avaliação de aprendizagem, contemplando questões discursivas, abertas e de múltipla 

escolha, que o aluno deve fazer individualmente. 

● Participação em sala de aula e a assiduidade do aluno durante o curso. 

● Relatório das aulas práticas 

● A avaliação servirá tanto para o diagnóstico da aprendizagem de cada aluno quanto para 

o redirecionamento do planejamento do docente quando o processo não estiver se dando 

a contento. 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

O alcance das competências pretendidas será facilitado por meio dos seguintes recursos 

didáticos: 

● Quadro branco, lápis marcador e apagador. 

● Apostilas referentes às temáticas contempladas no conteúdo programático. 

● Materiais didáticos. 

● Data Show. 

● Softwares e Objetos de aprendizagem construídos com recursos computacionais. 

● Acervo da biblioteca referência da disciplina. 
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