
 PLANO DE AULA 

Curso:  Finanças Turno: Tarde Ano letivo: 2023 

Disciplina: Legislação Trabalhista Tributária e 

Empresarial  

Professor: Gilvan Duarte Carga horária: 40 h 

 

Competências Habilidades 
Habilidades específicas dos 

itinerários de formação 
técnica profissional 

Integração entre as 
áreas e/ou 

componentes 
Data Objetivos de aprendizagem Objeto de conhecimento 

 

Analisar e avaliar 
criticamente as 
relações de 
diferentes grupos, 
povos e sociedades 
com a natureza 
(produção, 
distribuição e 
consumo) e seus 
impactos 
econômicos e 
socioambientais, 
com vistas à 
proposição de 
alternativas que 
respeitem e 
promovam a 
consciência, a ética 
socioambiental e o 
consumo 
responsável em 
âmbito local, 
regional, nacional e 
global. 

EM13CHS304 
Analisar os 
impactos 
socioambientai
s decorrentes 
de práticas de 
instituições 
governamentai
s, de empresas 
e de 
indivíduos, 
discutindo as 
origens dessas 
práticas, 
selecionando, 
incorporando e 
promovendo 
aquelas que 
favoreçam a 
consciência e a 
ética 
socioambiental 
e o consumo 
responsável. 

EMIFCG01  
Identificar, selecionar, 
processar e analisar 
dados, fatos e evidências 
com curiosidade, atenção, 
criticidade e ética, 
inclusive utilizando o 
apoio de tecnologias 
digitais. 
 
 
EMIFCG05 
Questionar, modificar e 
adaptar ideias existentes 
e criar propostas, obras 
ou soluções criativas, 
originais ou inovadoras, 
avaliando e assumindo 
riscos para lidar com as 
incertezas e colocá-las 
em prática. 

Entender um pouco 

sobre as leis é algo 

essencial para todas 

as pessoas, quando 

se fala em 

Legislação 

Trabalhista 

Tributária e 

Empresarial, sabe-

se que o profissional 

Finanças ao 

compreender e 

aplicar as 

habilidades 

presentes nessa 

disciplina promovem 

ampliação das 

possibilidades de 

inserção no 

mercado de 

trabalho, nesse 

contexto a disciplina 

promove diálogo 

com teóricos e 

documento técnicos 

que favoreçam a 

empregabilidade do 

aluno.  

 

13/02 

(1h aula) 

Conhecer os 
princípios tributários e 
os limites do poder de 
tributar. 

Legislação tributária e 
Sistema Tributário 
Princípios tributários 
Limites do poder de 
tributar 
 

14/02 

(1h aula) 

Conhecer os 
princípios tributários e 
os limites do poder de 
tributar. 

Legislação tributária e 
Sistema Tributário 
Princípios tributários 
Limites do poder de 
tributar 
 

 

20/02 
 

FERIADO 
 

FERIADO 

 

21/02 
FERIADO FERIADO 

 

27/02 

(1h aula) 

Conhecer os 
princípios tributários e 
os limites do poder de 
tributar. 

Legislação tributária e 
Sistema Tributário 
Princípios tributários 
Limites do poder de 
tributar 
 

28/02 

(1h aula) 

 Entender os casos em 
que se dá a suspensão 
de elegibilidade de 
crédito tributário. 

 Compreender as 
causas de exclusão do 
crédito tributário. 

Legislação Tributária 

e Sistema Tributário 

Crédito tributário 
Lançamento 
Suspensão de 
elegibilidade de 
crédito 
Extinção do crédito 
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 tributário 
Causas de exclusão 
do crédito tributário. 

06/03 

(1h aula) 

 Entender os casos em 
que se dá a suspensão 
de elegibilidade de 
crédito tributário. 

 Compreender as causas 
de exclusão do crédito 
tributário. 

Legislação Tributária 

e Sistema Tributário 

Crédito tributário 
Lançamento 
Suspensão de 
elegibilidade de 
crédito 
Extinção do crédito 
tributário 
Causas de exclusão 
do crédito tributário 

07/03 

(1h aula) 

 Entender os casos em 
que se dá a suspensão 
de elegibilidade de 
crédito tributário. 

 Compreender as causas 
de exclusão do crédito 
tributário. 

Legislação Tributária 

e Sistema Tributário 

Crédito tributário 
Lançamento 
Suspensão de 
elegibilidade de 
crédito 
Extinção do crédito 
tributário 
Causas de exclusão 
do crédito tributário 

13/03 

(1h aula) 

 Entender os casos em 
que se dá a suspensão 
de elegibilidade de 
crédito tributário. 

 Compreender as causas 
de exclusão do crédito 
tributário. 

Legislação Tributária 

e Sistema Tributário 

Crédito tributário 
Lançamento 
Suspensão de 
elegibilidade de 
crédito 
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Extinção do crédito 
tributário 
Causas de exclusão 
do crédito tributário 

14/03 

(1h aula) 

Conhecer os impostos de 
competência da União, dos 
Estados e dos Municípios 
quanto aos aspectos 
gerais, fatos geradores, 
bases de cálculo, alíquotas, 
contribuintes e 
lançamentos. 

Legislação Tributária 

e Sistema Tributário 

 Impostos de 
Competência da 
União 
 Impostos de 
Competência dos 
Estados 
 Impostos de 
Competência dos 
Municípios 
 
 

20/03 

(1h aula) 

Conhecer os impostos de 
competência da União, dos 
Estados e dos Municípios 
quanto aos aspectos 
gerais, fatos geradores, 
bases de cálculo, alíquotas, 
contribuintes e 
lançamentos. 

Legislação Tributária 

e Sistema Tributário 

 Impostos de 
Competência da 
União 
 Impostos de 
Competência dos 
Estados 
 Impostos de 
Competência dos 
Municípios 
 
 

21/03 
Conhecer os impostos de 
competência da União, dos 
Estados e dos Municípios 

Legislação Tributária 

e Sistema Tributário 
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(1h aula) quanto aos aspectos 
gerais, fatos geradores, 
bases de cálculo, alíquotas, 
contribuintes e 
lançamentos. 

 Impostos de 
Competência da 
União 
 Impostos de 
Competência dos 
Estados 
 Impostos de 
Competência dos 
Municípios. 

27/03 

(1h aula) 

Conhecer o Sistema 
Simples Nacional e 
sua importância ao 
incentivo de pequenas 
empresas. 

Conhecer o Sistema 
Simples Nacional e 
sua importância ao 
incentivo de pequenas 
empresas. 

28/03 

(1h aula) 

Conhecer o Sistema 
Simples Nacional e 
sua importância ao 
incentivo de pequenas 
empresas. 

Sistema Tributário 
Diferenciado -Sistema 
Simples Nacional 

03/04 

(1h aula) 

Fixar e exercitar os 
conteúdos  mediante 
aplicação de atividades 
relativas às legislações: 
 trabalhista, 
 tributária e 
 empresarial. 

Revisão mediante 
aplicação de 
atividades práticas 
dos principais 
conteúdos discutidos 
nas aulas. 

04/04 

(1h aula) 

Fixar e exercitar os 
conteúdos  mediante 
aplicação de atividades 
relativas às legislações: 
 trabalhista, 
 tributária e 
 empresarial. 

Revisão mediante 
aplicação de 
atividades práticas 
dos principais 
conteúdos discutidos 
nas aulas. 
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10/04 

(1h aula) 

Fixar e exercitar os 
conteúdos  mediante 
aplicação de atividades 
relativas às legislações: 
 trabalhista, 
 tributária e 
 empresarial. 

Revisão mediante 
aplicação de 
atividades práticas 
dos principais 
conteúdos discutidos 
nas aulas. 

Observação: Foram pegas habilidades do currículo Piauí, pois o plano de curso não apresenta habilidades específicas para esse componente curricular. 

CARGA HORÁRIA DO PLANO: 15h 

Metodologia 

● A disciplina será regida pela dialogicidade e prática com recurso áudio visual. 

● Proposta e correção de exercícios de classe e /ou para casa. 

● Usará a plataforma virtual como ambiente para construção da inteligência coletiva, onde os alunos, professores de estúdio e professores presenciais trocarão 

opiniões e solucionarão dúvidas a respeito da disciplina, enaltecendo assim o conhecimento coletivo 

 

Material de Apoio 

● Lousa interativa touch screen (tela sensível ao toque); 

● Livros; 

● Slides; 

● Vídeos; 

● Chroma key; 

● Alpha. 

● Multimidia para projeção e transmissão das aulas expositivas 

 

Estratégia de Avaliação  

Conforme PORTARIA SEDUC-SUEB Nº 01 DE 28 DE JANEIRO DE 2019 

 
Referências  

LEGISLAÇÃO EMPRESARIAL 
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MAMEDE, G. Direito Empresarial Brasileiro: Empresa e Atuação Empresarial. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2019. 

REZENDE, L. V. S. Teoria da Empresa e suas Especificações. Web Artigos, 25 nov. 2010. Disponível em: webartigos.com/artigos/teoria-da-empresa-e-sua-

especificacoes/53091. Acesso em: 22 mar. 2022. 

SILVA, V. B. M. Protesto: noções gerais. Conteúdo Jurídico, [s.l.], 24 fev. 2016. Disponível em: https://conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/46045/protesto-

nocoes-gerais. Acesso em: 22 mar. 2022. 

VIDO, E. Curso de Direito Empresarial. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2020. 

 

LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 

BASILE, C. R. O. Direito do trabalho: remuneração, duração do trabalho e direito coletivo. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 

CALVO, A. Manual de direito do trabalho. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. 

JORGE NETO, F. F.; CAVALCANTE, J. Q. P. Direito do trabalho. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2019. 

LEITE, C. H. B. Curso de direito do trabalho. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. 

MARTINS, S. P. Direito do Trabalho. 38 ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2022. 

RENZETTI, R. Direito do trabalho: trabalho e questões práticas. 5. ed. São Paulo: Método, 2018. 

TEIXEIRA, M. O. et al. (org.) Contribuição crítica à reforma trabalhista. Campinas: Unicamp, 2017. Disponível em: 

https://www.eco.unicamp.br/images/arquivos/Reformatrabalhista.pdf. Acesso em: 27 abr. 2020. 

 

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

ANDRADE, R. F. A. O princípio base da capacidade contributiva e a sua aplicação diante de uma pluralidade de tributos. Revista Tributária e de Finanças 

Públicas, v. 36, p. 163-183, 2001. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/658. Acesso em: 04 mai. 2020. 

BALEEIRO, A.; DERZI, M. A. M. Direito tributário brasileiro. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. 

CARNEIRO, C. Curso de direito tributário e financeiro. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. 

COSTA, R. H. Curso de direito tributário: constituição e código tributário nacional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. 

MACHADO SEGUNDO, H. de B. Manual de direito tributário. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2018. 

NOVAIS, R. Direito tributário facilitado. 4. ed. São Paulo: Método, 2019. 

QUINTANILHA, Gabriel S. Manual de Direito Tributário - Volume Único,  2nd Edição. Método, 2022 

SABBAG, E. Direito tributário essencial. 6. ed. São Paulo: Método, 2018. 


