
Graduação – Grade Curricular  
 

RAS GR FGV 008 O - Plano de ensino Disc Eletiva. REV01       Data da última revisão: 25.05.2020 
Praia de Botafogo, 190 | 8º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP: 22250-900 | Brasil 

Tel.: (55 21) 3799-4608 | Fax: (55 21) 3799-5335 | www.fgv.br/direitorio 

 

 

PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA  JURISPRUDÊNCIA CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIA 

DOCENTE GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI 

CÓDIGO GRDDIRELE0234  SEMESTRE 2023.1 PERÍODO 6º/10º NATUREZA ELETIVA CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA 

A disciplina apresenta uma abordagem essencialmente jurisprudencial, a partir dos casos mais relevantes no Supremo 
Tribunal Federal e no Tribunal Constitucional alemão em matéria tributária. O conteúdo contempla discussões envolvendo 
os tipos de tributos, a teoria geral do Direito Tributário, os princípios tributários e os direitos fundamentais dos contribuintes. 
Além disso, são analisados os principais julgamentos envolvendo os principais tributos do Sistema 
Tributário Nacional. 

OBJETIVOS 

Compreender o Direito Tributário a partir da sua perspectiva jurisprudencial constitucional. Extrair, da jurisprudência 
constitucional tributária, o sentido dos principais institutos de Direito Tributário da atualidade e dos principais tributos do 
Sistema Tributário Nacional. Identificar as diversas manifestações da proteção constitucional ao contribuinte no Estado 
Constitucional brasileiro, com ênfase nos princípios constitucionais tributários, na justiça fiscal, na proteção à 
propriedade privada, na liberdade de associação e na proteção às entidades imunes. 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas e dialogadas, a partir tanto de referenciais teóricos como práticos, tanto da jurisprudência como da prática 
da advocacia. Análise de casos com posterior discussão. Exercícios voltados para a formulação de propostas de alterações 
legislativas, a partir das reflexões e conclusões amadurecidas ao longo do curso. 

HABILIDADES 
 

Exigência MEC 
 

CNE/CES 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. 

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

X 
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. 

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

X Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

X Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

X 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:  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

AULA TEMA 

14/02 Apresentação do plano de ensino 

16/02 ADI 5422 IR alimentos e igualdade de gênero 

28/02 RE 607.109 créditos de PIS/COFINS aquisição insumos recicláveis 

02/03 Proc. 10980726872201219 IRPF atleta profissional e direito de imagem 

07/03 RE 612.686 IRRF e CSLL entidades fechadas de previdência complementar 

09/03 ADI 5.702 ICMS ST e reserva de lei qualificada 

14/03 ADI 2.298 IPVA e isenção arrendamento para taxista 

16/03 ED ED ARE 1.294.969 ITBI na cessão de direitos de compra e venda, ausente a transferência de propriedade  

21/03 RE 820.823 liberdade de associação e desfiliação condicionada à quitação de débito  

3/03 2RE 1.348.854 genitor monoparental e direito ao salário-maternidade por 180 dias  

28/03 ADI 5.282 IPVA e alteração do aspecto temporal do fato gerador 
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30/03 ADI 2.692 taxa de segurança para eventos e indivisibilidade 

04/04 Parecer Prof. Schoueri ICMS DIFAL LC 190/2022 

11/04 P1 

13/04 P1 

18/04 RE 1.049.811 inclusão valores retidos pelas adm cartões na BC do PIS e da COFINS devidas pelas empresas 

20/04 RE 714.139 ICMS seletividade energia elétrica e telecomunicação 

25/04 RE 630.790 II e imunidade entidades religiosas que prestam assistência social 

27/04 RE 1.063.187 IRPJ e CSLL sobre valores da SELIC na repetição de indébito 

02/05 ADI 6.034 ISS inserção de textos e desenhos x ICMS-comunicação 

04/05 RE 688.223 ISS licenciamento de software e LC 116/03 

09/05 ADI 2.446 § único art. 116 CTN (norma geral antielisiva), legalidade e separação dos poderes 

11/05 RE 605.506 PIS e COFINS varejistas de veículos e BC presumida 

16/05 RE 1.018.911 taxa de registro de permanência de estrangeiros no país  

18/05 RE 878.313 LC 110 perdas dos expurgos inflacionários e persistência do objeto   

23/05 ADI 4.101 CSLL diferenciada para instituições financeiras 

25/05 ADI 5.481 ICMS extração de petróleo e ausência de operação e circulação 

30/05 RO em HC 163.334 ICMS declarado e não recolhido (tipicidade) 

01/06 ARE 665.134 sujeito ativo do ICMS-importação e domicílio do destinatário legal 

06/06 RE 1.016.605 IPVA estado diverso 

13/06 AgInt no REsp 1.660.363 IR e incidência sobre correção monetária de aplicações financeiras 

15/06 RE 851.108 ITCD elemento de conexão com o exterior e lei complementar 

20/06 P2 

22/06 P2 

27/06 Segunda Chamada 

04/07 Prova Final 

TRILHA 

X Advocacia Empresarial 

 Carreiras Públicas 

X Regulação 

 Justiça e Sociedade 

X Tecnologias 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Uma prova escrita valendo 10 e dois seminários, valendo 5 cada um.  

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

FOSSATI, Gustavo. Constituição Tributária Comentada. 3ª ed. São Paulo: RT, 2022. 
CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. São Paulo: Malheiros, 2008. 
BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. Rio de Janeiro: Forense, 1997. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

TIPKE, Klaus. Die Steuerrechtsordnung. 2. ed. Köln: Otto Schmidt, 2000, V. I. 
NEUMARK, Fritz. Grundsätze gerechter und ökonomisch rationaler Steuerpolitik. Tübingen: Mohr Siebeck, 1970. 
TIPKE, Klaus; LANG, Joachim. Steuerrecht. 20. ed. Köln: Otto Schmidt, 2010. 
ENGLISCH, Joachim. Wettbewerbsgleichheit im grenzüberschreitenden Handel – mit Schlussfolgerungen für indirekte 
Steuern. Tübingen: Mohr Siebeck, 2008. 
FOSSATI, Gustavo. Die sozialstaatliche und freiheitsschonende Dimension des Leistungsfähigkeitsgrundsatzes im 
Umsatzsteuerrecht – eine rechtsvergleichende Untersuchung zwischen Deutschland und Brasilien. Frankfurt am Main: Peter 
Lang, 2014. 
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