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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
 
 

GRUPO DE ESTUDOS/RODA DE LEITURA   
 
 
 

Período de inscrição: de 07/08/2017 à 21/08/2017          
 
 
Justificativas: É relevante para o aluno do Curso de Direito estudar quem foram os clássicos do 
Direito Tributário, sua vida, obra, principais ideias e referências para poder compreender melhor o 
Sistema Tributário Brasileiro. Os clássicos do Direito Tributário são os autores que se destacaram 
pelos seus estudos profundos sobre a matéria, são os fundadores que, por seu método, 
preocupação e rigor de análise merecem ser estudados. 
Muitas vezes esses autores são apenas citados em sala de aula por ausência de tempo de serem 
aprofundadas suas principais ideias, diante do conteúdo programático extenso da Disciplina de 
Direito Tributário, ministrada apenas em um semestre.  
 
 
 
Objetivos:   

 
O aluno deverá ser capaz de: 
 
Objetivos Gerais 

 Aprofundar o conhecimento da tributação por meio de leitura de textos dos clássicos do 
Direito tributário; 

 Realizar críticas a respeito do Sistema Tributário Nacional; 

 Treinar oratória; 

 Debater sobre as obras dos clássicos do Direito Tributário. 
 

  Objetivos Específicos 

 Entender o que significa um clássico do Direito Tributário; 

 Entender sobre a importância de estudar os clássicos do Direito Tributário; 

 Utilizar o método adequado para o estudo dos clássicos do Direito Tributário; 

 Realizar uma analise histórica do Direito Tributário pela leitura de seus autores clássicos;   

 Entender o Sistema Tributário Nacional. 
 
 
 
Metodologia: Bibliográfica e crítico dialética.  Inicialmente, na primeira hora, será realizada uma 
roda de leitura com textos sintéticos que irão abordar a vida, a obra, as principais ideias e 
referências de cada autor considerado como clássico do Direito Tributário. Na segunda hora serão 
criticadas as principais ideias dos autores contraponda-as com o atual Sistema Tributário 
Nacional. 
 
Carga horária: 24 horas 
 
Quantidade de encontros e quantidade de horas: 12 encontros com 2 horas cada 
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Dia da semana: quarta-feira 
 
Periodicidade: semanal 
 
Horário: das 14:00 às 16:00 horas 
 
Conteúdo de cada encontro: disponibilizado no programa anexo. 
 
Vagas: 18 vagas: 12 vagas para os alunos da Faculdade de Direito da Universidade Federal de 
Juiz de Fora e 6 vagas para egressos ou alunos da Faculdade de Direito da UFJF ou de outros 
cursos e faculdades. 
 
Pré-requisito: O aluno deverá estar estudando o Curso de Direito da Universidade Federal de 
Juiz de Fora para  fazer inscrição para as 12 vagas, ou ter cursado ou estar cursando qualquer 
curso superior para inscrever para as demais 6 vagas. 
 
Inscrição: Ordem de inscrição, ficando na lista de espera os demais interessados, que serão 
chamados caso um dos alunos inscritos desista ou falte em dois encontros. Os alunos que 
frequentarem a posterior terão os dois encontros repostos.  
 
Participação dos Monitores: Os monitores da Disciplina de Direito Tributário participarão da 
Roda de Leitura sem a necessidade de fazerem inscrição porque vão ajudar a Profa. Elizabete 
Rosa de Mello a realizar as atividades. 
 
Avaliação: A avaliação dos alunos será contínua de acordo com a participação de cada aluno ou 
egresso. 
 
 
 
Juiz de Fora, 03 de agosto de 2017. 
 
 
 
 
Profa.Dra. Elizabete Rosa de Mello 
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PROGRAMA DO GRUPO DE ESTUDOS/RODA DE LEITURA: CLÁSSICOS DO DIREITO TRIBUTÃRIO 
(24 H/A – 12 ENCONTROS DE 2 HORAS CADA) 

Profa. Dra. Elizabete Rosa de Mello 
Periodicidade: semanal às quartas-feiras 

Horário: 14:00 às 16:00 horas 
 
 

DATA AULA 

 
23.08.2017 

ENCONTRO 1:  
Apresentação da metodologia e dos integrantes da Roda de Leitura. 
O que é um clássico do Direito Tributário? 
Qual a importância de estudar um clássico do Direito Tributário? 
Qual o método de  estudo dos clássicos do Direito Tributário? 
 

 
30.08.2017 

ENCONTRO 2:  
Augusto Olympio Viveiros de Castro – Tratado dos Impostos 
 

 
06.09.2017 

ENCONTRO 3:  
Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda – Democracia, liberdade e igualdade 
 

 
13.09.2017 

ENCONTRO 4:  
Aliomar Baleeiro –  Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar e Direito 
Tributário Brasileiro 
 

 
27.09.2017 

ENCONTRO 5:  
Rubens Gomes de Sousa – Compendio de Legislação Tributária 
 

 
04.10.2017 

ENCONTRO 6:  
Alfredo Augusto Becker – Teoria Geral do Direito Tributário 
 

 
11.10.2017 

ENCONTRO 7:  
Ruy Barbosa Nogueira – Da interpretação e aplicação das leis tributárias  
 

 
25.10.2017 

ENCONTRO 8:  
Amilcar de Araújo Falcão – Fato gerador e obrigação tributária  
 

 
01.11.2017 

ENCONTRO 9:  
Geraldo Ataliba – Hipótese de incidência  
 

 
08.11.2017 

ENCONTRO 10:  
Paulo de Barros Carvalho – Direito Tributário: linguagem e método e Curso de 
Direito Tributário  
 

 
22.11.2017 

ENCONTRO 11:  
Ives Gandra da Silva Martins – A teoria da imposição tributaria  

 

 
29.11.2017 

ENCONTRO 12:  
Ricardo Lobo Torres – A ideia de liberdade no Estado Fiscal e no Estado 
Patrimonial 

 

 
 
 
 
 
 


