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Aspectos estruturais do Sistema Tributário Nacional. Os tributos em espécie sob o ponto de vista jurídico e do
substrato econômico de incidência. O Simples Nacional. Neutralidade fiscal e técnicas de não-cumulatividade dos
EMENTA
tributos. Tributos em espécie incidentes sobre o consumo, comércio exterior, renda, folha de pagamentos,
propriedade e transmissão do domínio. Conflitos de competência e as principais propostas de Reforma Tributária.
O objetivo do curso é apresentar os tributos previstos no Sistema Tributário Nacional, sob a perspectiva jurídica e
econômica, por meio do exame das noções fundamentais do Direito Tributário (conceito de tributo, espécies
OBJETIVOS
tributárias e regra-matriz de incidência tributária) e da análise da materialidade jurídico-econômica e as controvérsias
que ensejam.
A metodologia proposta é híbrida, na medida em que compreende aulas expositivas e dialogadas, o estudo
METODOLOGIA
participativo de casos e jurisprudência, além da apresentação em sala de trabalhos pelos alunos.
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência estrangeira
X
comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas.
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.
Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão.
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e
X
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito.
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor
HABILIDADES
soluções e decidir questões no âmbito do Direito.
Exigência
Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos.
MEC
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de utilização
X
da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito.
CNE/CES nº
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida
5, 18 de
utilização de processos, atos e procedimentos.
dezembro de
Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas.
2018
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.
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:
AULA

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
TEMA

1

Apresentação do curso. Conceito de tributo e espécies tributárias. (09.08)

2

O Simples Nacional: pagamento único? (11.08)

3

Regra-Matriz de Incidência e Obrigação Tributária (16.08)

4

Neutralidade Fiscal: Cumulatividade e a Não-Cumulatividade dos Tributos (18.08)

5

Contribuições Sociais – PIS, COFINS e PIS/COFINS-Importação (23.08)

6

Contribuições Sociais – PIS, COFINS e PIS/COFINS-Importação (25.08)

7

Tributação sobre produtos industrializados – IPI (30.08)

8

Tributação sobre o consumo – ICMS-Mercadorias (01.09)

9

Tributação sobre o consumo – ICMS-Mercadorias (06.09)

10

Tributação sobre o consumo – ICMS-Serviços – Comunicação e Transporte (08.09)

11

Tributação sobre os serviços - ISS (11.09)
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12

Economia digital e conflitos federativos na tributação sobre o consumo (15.09)

13

Tributação sobre o comércio exterior – II e IE (20.09)

14

Tributação sobre operações financeiras - IOF (22.09)

15

Revisão para P1 (27.09)

16

Vista da P1 (18.10)

17

Tributação sobre a renda da pessoa física: IRPF e Contribuição Previdenciária (20.10)

18

Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – Lucro Presumido (25.10)

19

Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – Lucro Real (27.10)

20

IRPJ e os aspectos internacionais da tributação sobre a renda (01.11)

21

IRPJ e as regras de preços de transferência no contexto do BEPS (03.11)

22

Tributação sobre a folha de pagamentos - CPP e Contribuições de Terceiros (08.11)

23

Tributação sobre a propriedade – ITR, IPTU e IPVA (10.11)

24

Tributação sobre a transferência de patrimônio - ITBI e ITCMD (17.11)

25

Apresentação de trabalho (22.11)

26

Apresentação de trabalho (24.11)

27

Apresentação de trabalho (06.12)
X Advocacia Empresarial
X Carreiras Públicas

TRILHA

Regulação
Justiça e Sociedade

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

Tecnologias
Uma prova discursiva (P1), com consulta à legislação e material didático, correspondente a 50% da nota final. A outra
metade da avaliação (P2) será atribuída à apresentação individual em sala de trabalho realizado em grupo.
PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares de. Impostos federais, estaduais e municipais. São Paulo: Saraiva
Educação, 2018. Disponível no acervo digital da biblioteca da FGV.
SEHN, Solon. PIS-COFINS: Não Cumulatividade e Regimes de Incidência. 2. ed. Revista e Atualizada. São Paulo:
Noeses, 2019.
ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Imposto de renda das empresas. São Paulo: Atlas, 2018. Disponível no acervo
digital da biblioteca da FGV.
TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. 20ª edição, revista e atualizada até a EC 95/16 e de
acordo com o NCPC. Rio de Janeiro: Renovar, 2018.
SCHOUERI, Luís Eduardo. ‘O Mito do Lucro Real na Passagem da Disponibilidade Jurídica para a Disponibilidade
Econômica’. In MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel. Controvérsias Jurídico-contábeis
(Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Dialética, 2010, pp. 241-264.
MOREIRA, André Mendes. A Não-Cumulatividade dos Tributos. 3ª edição. São Paulo: Noeses, 2018.
AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 23ª ed. São Paulo: Saraiva, 2019.
HARADA, Kiyoshi. Contribuições sociais: doutrina e prática. São Paulo: Atlas, 2015. Disponível no acervo digital da
biblioteca da FGV.

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

