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NOÇÕES INTRODUTÓRIAS DE DIREITO TRIBUTÁRIO E A 

TUTELA PROVISÓRIA EM MATÉRIAS TRIBUTÁRIAS - 

Regime Remoto Extraordinário 

 

Conteúdo Programático: 

Conteúdo: Limitações do Poder de Tributar e Espécies Tributárias      

• Princípios constitucionais tributários; 

• Imunidades tributárias; 

•  Definição de tributo; 

• Tributos em espécies: impostos, taxas, empréstimos compulsórios, 

contribuição de melhoria e contribuições.  

Conteúdo: Constituição e Especificidades do Crédito Tributário       

• Constituição do crédito tributário: obrigação tributária; fato gerador; 

sujeitos da relação jurídico-tributária e lançamento do crédito 

tributário; 

• Exigibilidade do crédito tributário: causas de suspensão e de extinção; 

• Causas de exclusão do crédito tributário; 

• Garantias e privilégios do crédito tributário; 

• Formalização da dívida ativa tributária. 

Conteúdo: Tutela Provisória em Matérias Tributárias                       

• Aspectos gerais da tutela provisória: 

• Tutela provisória de urgência: cautelar e antecipada; 

• Momentos processuais de formular o pedido de tutela provisória de 

urgência: antecedente e incidental; 

• Tutela provisória de evidência; 
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• Tutela provisória contra a Fazenda Pública: 

• Tutela de urgência em face da Fazenda Pública; 

• Tutela de evidência em face da Fazenda Pública; 

• Hipóteses de vedações de tutela provisória em face da Fazenda 

Pública. 

 

Metodologia: 

As aulas serão à distância, na modalidade remota, em razão da pandemia 

do Covid-19. As aulas são expositivas e dialogadas, realizadas com o auxílio 

de slides, a partir da análise de conteúdos extraídos da doutrina, da 

legislação e da jurisprudência. Acrescento que não utilizaremos 

equipamentos/instrumentos, bem como não termos atividades externas. 

 

  DÚVIDAS?  

Ligue (62) 3227-1177 
ppce@pucgoias.edu.b 


