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OBJETIVOS 

 Proporcionar ao aluno o conhecimento dos principais tributos componentes do sistema 
tributário brasileiro vigente. 

 Incentivar a pesquisa e o estudo complementar da matéria fora da sala de aula 

 Desenvolver o senso crítico do estudante 

 Conectar o conteúdo programático com os demais ramos do Direito, situando-o e 
correlacionando-o. 

 Fomentar o surgimento de idéias para resolver os problemas concretos acerca de 
assuntos tributários 

 
EMENTA 

Impostos em espécie. Imposto sobre renda. Impostos sobre a propriedade. Impostos sobre a 
transmissão da propriedade. Impostos sobre o consumo. 

METODOLOGIA 

 Aulas expositivas 

 Pesquisas orientadas pelo professor 

 Leitura da doutrina indicada 
CONTÉUDO PROGRAMÁTICO 

IMPOSTOS SOBRE A RENDA 
1. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza (IR). 

1.1.  Princípios constitucionais 
1.2. Fato gerador. Conceitos de: renda, proventos de qualquer natureza, disponibilidade 

jurídica e econômica 
1.3. Sistema de tributação das pessoas físicas (IR/PF) 
1.4. Sistema de tributação das pessoas jurídicas (IR/PJ) 
1.5. Sistema de tributação na fonte (IR/Fonte) 

 
IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE  

2. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU). 
2.1. Princípios constitucionais: a progressividade 
2.2. Incidência, sujeito passivo, base de cálculo, alíquota e lançamento 

   
3. Imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR). 

3.1. Princípios constitucionais 
3.2. Incidência, sujeito passivo, base de cálculo, alíquotas e lançamento 
3.3. Conceito de imóvel rural e urbano 

   
4. Imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA). 

4.1. Princípios constitucionais 
4.2. Incidência,  isenções, cálculo e lançamento 

   
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO 

5. Imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA). 
 

6. Imposto sobre produtos industrializados (IPI). 
6.1. Antecedentes e princípios constitucionais 
6.2. Conceito de industrialização: espécies de operações de industrialização 



 
 

6.3. Incidência, sujeito passivo, base de cálculo, alíquotas e lançamento 
 

7. Imposto sobre circulação de mercadoria e prestação de serviço de transporte 
intermunicipal, estadual e de comunicação (ICMS). 
7.1. Histórico e princípios constitucionais 
7.2. Incidência, sujeito passivo, base de cálculo, alíquotas e lançamento. 
7.3. Convênios do CONFAZ 
7.4. Obrigações acessórias 

   
8. Imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS). 

8.1.  Histórico e princípios constitucionais 
8.2. Incidência, sujeito passivo, base de cálculo, alíquotas e lançamento. 
8.3. Obrigações acessórias 

   
9. Imposto sobre operações financeiras (IOF). 

9.1. Antecedentes e princípios constitucionais 
9.2. Incidência, sujeito passivo, cálculo e lançamento. 

  
IMPOSTO SOBRE O COMÉRCIO EXTERIOR 
 

10. Institutos aduaneiros. 
11. Imposto de importação. 

11.1. Princípios constitucionais 
11.2. Incidência, sujeito passivo, base de cálculo, alíquota e lançamento. 

 
12. Imposto de exportação. 

1.2. Princípios constitucionais 

1.3. Incidência, sujeito passivo, base de cálculo, alíquota e lançamento. 

1.4. Tratados internacionais: GATT-OMC,  MERCOSUL e convenções para evitar a 
bitributação internacional.  

   
IMPOSTOS SOBRE A TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE  

13. Imposto sobre a transmissão “causa mortis” e doação de quaisquer bens e direitos (ITD). 
13.1. Antecedentes e princípios constitucionais 
13.2. Incidência, sujeito passivo, cálculo e lançamento 

   
14. Imposto sobre a transmissão “inter vivos” de imóveis e direitos reais sobre imóveis (ITIV). 

14.1. Antecedentes e princípios constitucionais 
14.2. Incidência, sujeito passivo, cálculo e lançamento. 

 
IMPOSTOS EXTRAORDINÁRIOS 

15. Imposto Residual 
16. Imposto sobre grandes fortunas (IGF)   
17. Imposto especial por motivo de guerra (IEG) 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 
Quadro branco, piloto, apagador, datashow 
 

AVALIAÇÕES 

A metodologia da avaliação deve ser diagnóstica, processual e continuada. A avaliação deve ser 

mais um momento no processo de ensino-aprendizagem, destinado à formação do estudante, à 

pesquisa e ao questionamento, não simplesmente para verificação do nível de apreensão dos 

conteúdos, o que, todavia, também deve ser aferido. Dentro dessa perspectiva, serão aplicadas 

as provas, trabalhos, em especial o manuseio de peças processuais e textos normativos. 
A avaliação envolverá, ainda, além do aproveitamento de cada estudante, assiduidade, 
dedicação, participação, interesse, capacidade de interpretação e de crítica 
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