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NOÇÕES DE DIREITO TRIBUTÁRIO
CONSTITUCIONAL
Competência técnica: Legislação Aplicada à Área
Conhecimentos relacionados: Direito Tributário
Objetivo Geral
Expor as diretrizes do Direito Constitucional Tributário, especialmente as
limitações ao poder de tributar. Traçar a estrutura tributária brasileira,
abordando as principais questões e debates jurisprudenciais.
Objetivos Específicos


Abordar a estrutura e divisão de competência tributária.



Discorrer sobre as características das espécies tributárias.



Discutir os impactos da divisão de competência nos conflitos federativos
e guerras fiscais.



Discorrer sobre as limitações ao poder de tributar, suas origens e
fundamentos.



Abordar os referidos princípios tributários, trazendo casos concretos de
sua aplicação.



Discutir a importância da capacidade contributiva na elaboração de todo
o sistema tributário e suas aplicações práticas.



Expor as questões atinentes ao princípio do confisco e o impacto na
concepção de mínimo existencial, de acordo com a jurisprudência
pátria.



Debater as principais fontes do Direito Tributário e a aplicabilidade de
cada uma destas.



Abordar as hipóteses de imunidade tributária, ilustrando-as e debatendo
os principais aspectos jurisprudenciais.

Metodologia e Recursos
Aulas expositivas, aplicativo Microsoft Teams, plataforma Moodle.
Conteúdo Programático
• Tributação e Federação.
o A divisão da competência tributária;
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o O sistema tributário constitucional;
o As espécies tributárias: impostos, taxas, contribuições especiais,
empréstimos compulsórios e contribuições de melhoria.
• O sistema tributário: conflitos federativos e guerras fiscais.
• Limitações ao poder de tributar;
o Aspectos gerais;
o Valores gerais do sistema tributário.
• Princípios tributários: anterioridade, noventena e anterioridade
nonagesimal.
o Histórico e fundamentos, aplicabilidade, exceções.
• Capacidade contributiva e isonomia tributária.
o Origem, aplicabilidade, vertentes da capacidade contributiva;
o Vedação ao privilégio odioso.
• Princípio da vedação ao confisco.
o A questão da multa tributária;
o Ocorrência;
o A proteção ao mínimo existencial na jurisprudência dos Tribunais
Superiores.
•

Legalidade tributária.
o Fontes do Direito Tributário;
o A estrutura legislativa e a necessidade de lei complementar;
o A utilização de medida provisória e decretos no Direito Tributário.

•

Imunidade tributária.
o Imunidade recíproca, religiosa e de entidades específicas (art.
150, VI, c, CFRB): limites, debates jurisprudenciais e
aplicabilidade.

•

Imunidade objetiva: livros, jornais, periódicos.
o Aplicação ao ebook;
o Debates jurisprudenciais.

Avaliação
Verificação de aprendizagem com seleção randômica de questões na
plataforma MOODLE no final do curso.
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Carga horária
10 horas
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