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PLANO DE TRABALHO 

FIELD PROJECT  ANÁLISE DA ADOÇÃO DO INSTITUTO DA TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  

AUTORIA FABRICIO DANTAS DISCENTES Nº MÁX. 10 

SUPERVISÃO FABRICIO DANTAS DISCENTES Nº MÍN. 6 

REQUISITOS  Aberto para todo o corpo discente a partir do 3º período. 

PÚBLICO ALVO 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Procuradoria-Geral do Estado, Associação Brasileira de Direito 
Financeiro. 

CÓDIGO - PERÍODO 2023.1 NATUREZA PRÁTICA CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA 

Análise de projeto de lei em trâmite no Estado do Rio de Janeiro, versando sobre o instituto da transação 
tributária. Análise qualitativa, quantitativa e comparativa. Vantagens e desvantagens do projeto. Possíveis 
externalidades positivas ou negativas para o ambiente de negócio e para a política fiscal fluminense. Interação 
com autoridades públicas estaduais e com o mercado (CEO’s, advogados, Associações de classe). Pesquisa 
acadêmica profunda a ser mostrada para o Governo do Estado, Procuradoria-Geral do Estado, Associação 
Brasileira de Direito Financeiro e Comissão de Tributação da ALERJ. 

PROBLEMA Viabilidade da adoção do instituto da transação tributária no Estado do Rio de Janeiro. 

PRODUTO 

O que será produzido ao final do trabalho de campo e oferecido ao público alvo.  Apresentação em power point 
a ser realizada junto à Comissão de Tributação da ALERJ; artigo acadêmica a ser publicada em revista especializada, 
e seminário a ser desenvolvido em parceria com a ABDF e com a PGE/RJ, com a participação dos alunos nos 
painéis. 

OBJETIVO 
Diante da atual política fiscal, recentemente divulgada pela equipe econômica, que reside em aumentar a receita 
tributária através da diminuição da litigiosidade do contencioso fiscal, analisar as externalidades positivas e 
negativas da adoção da transação tributária no Estado do Rio de Janeiro.  

METODOLOGIA 

O projeto será composto de três etapas: (i) aulas téoricas; (ii) pesquisas e debate (iii 
(iii) elaboração de apresentação a ser feita na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e na Procuradoria-Geral do 
Estado. Ao final, pretende-se entregar um diagnóstico sobre a aplicabilidade do instituto da transação tributária 
no ambiente de negócios da economia fluminense. 

HABILIDADE 
 

Exigência 
MEC 

 
RESOLUÇÃO 
nº 5, 18 de 

dezembro de 
2018 

X 
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência 
estrangeira comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. 

X 
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter 
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. 

X Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

X 
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

X 
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 
soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

X Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

 
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de 
utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

X 
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 

 Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

 Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

 Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

 Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

X 
Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter 
interdisciplinar.  

 Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

 Outras: 

PROGRAMA GERAL (cronograma dos encontros semanais presenciais (em média 15) 

ATIVIDADE TEMA 

1 
Apresentação do tema; exposição da bibliografia, objetivo do trabalho e critérios de avaliação. Início da Aula Teórica 
de Nivelamento da turma (2 horas - Direito/Rio) – 

2 Aula Teórica de Nivelamento da turma (continuação) (2 horas - Direito/Rio) 

3 Estudo de casos transacionáveis e seu impacto na Política Fiscal (2 horas - Direito/Rio) 

4 
Mesa redonda, delimitação do tema e suas dificuldades - presença da Procuradora-Chefe da Procuradoria da Dívida 
Ativa do Estado do Rio de Janeiro, Natália Faria (2 horas - Direito/Rio) 

5 Reunião de início da pesquisa e divisão de tarefas entre os alunos (2 horas - Direito/Rio). 

http://www.fgv.br/direitorio
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6 
Market sound: reunião com o Ex-Ministro da Fazenda e atual Diretor do Banco Safra, Joaquim Levy e com o 
Professor Titular de Direito Financeiro da USP e Presidente da ABDF, Heleno Taveira Torres. Sentimento das 
necessidades do mercado para a melhoria do ambiente de negócios via política fiscal. (Virtual/presencial – a definir) 

7 Encontro de acompanhamento e evolução da pesquisa (2 horas - Direito/Rio) 

8 Reunião Estratégica com a Procuradoria da Dívida Ativa do Estado (2 horas – PGE/RJ ou FGV/Direito Rio – a definir) 

9 Encontro de acompanhamento e evolução da pesquisa (2 horas - Direito/Rio) 

10 Encontro de acompanhamento e evolução da pesquisa (2 horas - Direito/Rio) 

11 Encontro de acompanhamento e evolução da pesquisa (2 horas - Direito/Rio) 

12 
Finalização da apresentação, texto do artigo científico e formatação do seminário a ser realizado em conjunto com a 
PGE e com a ABDF 

13 
Reunião com o Procurador-Geral do Estado e com os Procuradores vinculados ao Gabinete, responsáveis pelo tema, 
na Sala do Conselho Superior da PGE/RJ. (2 horas – Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro) 

14 
Apresentação para a Comissão de Tributação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (presencial na 
ALERJ). 

15 Seminário FGV Direito Rio/ PGE/ABDF. 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Tipos de avaliação e respectivas pontuações ou pesos: entrega de tarefas, trabalhos, participação etc. sem 
correspondência com pontuações ou notas, podendo a distribuição ser feita por meio de percentuais. 
Conceitos: A (ótimo); B (bom); C (suficiente) e D (insuficiente). 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

Composta de até três (3) títulos. 

CARNEIRO, Júlia Silva Araújo. O devedor contumaz no Direito Tributário Brasileiro. Premissas teóricas, conceito e 
regime jurídico. Belo Horizonte: Fórum, 2021; 

PARISI, Fernanda Drummond. Transação tributária no Brasil: supremacia do interesse público e a satisfação do 
crédito tributário. São Paulo: PUC/SP, 2016 

FEDERIGHI, André Catta Preta {et al.} Comentários Sobre Transação Tributária. À luz da Lei 13.988/20 e outras 
maiores alternativas de extinção do passivo tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

Composta de até CINCO (5) títulos. 

COOTER, Robert. D. The strategic Constitution. Princeton: Princeton University Press, 2000; 

DANTAS, Fabricio. Direito financeiro estratégico. São Paulo: D’Plácido, 2022. 

GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Transação tributária: introdução à justiça fiscal consensual. Belo Horizonte: 
Fórum, 2010. 

Agência fiscal Espanhola: https://sede.agenciatributaria.gob.es/ 

Agência fiscal italiana: https://agenziaentrate.gov.it/portale/ 

IRS – Offer in compromise:  https://www.irs.gov/taxtopics/tc204#:~:text=An%20offer%20in%20compromise%20(OI 
C,an%20OIC%20in%20most%20cases. 

http://www.fgv.br/direitorio
https://sede.agenciatributaria.gob.es/
https://agenziaentrate.gov.it/portale/
https://www.irs.gov/taxtopics/tc204%23:~:text=An%20offer%20in%20compromise%20(OI%20C,an%20OIC%20in%20most%20cases
https://www.irs.gov/taxtopics/tc204%23:~:text=An%20offer%20in%20compromise%20(OI%20C,an%20OIC%20in%20most%20cases
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