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EMENTA  

Interpretação da legislação tributária e sua aplicação nas atividades empresariais. Aspectos contábeis. Aplicação da técnica contábil 
nos termos da legislação fiscal do IR, IPI, ICMS, ISS e outros tributos. 

 

OBJETIVOS 

Conhecer e aprofundar o conhecimento do Sistema Tributário Nacional. Discutir e aprofundar os conhecimentos da legislação 
tributária, principalmente em relação aos tributos indiretos. Enfocar as principais repercussões dos procedimentos tributários e as 
suas consequências no resultado da empresa, orientando para os procedimentos a serem adotados para atender os preceitos 
legislativos. Demonstrar de forma prática os assuntos relacionados com a área de tributação, no âmbito dos impostos diretos ou 
indiretos e outras formas de tributação, enfocando inclusive o sistema previdenciário/trabalhista, destacando a necessidade de 
acompanhamento das legislações correspondentes. Discutir a partir do conhecimento do sistema tributário nacional, a tributação 
incidente sobre a receita, sobre o patrimônio e sobre o lucro, permitindo um conhecimento mais aprofundado dos respectivos 
impostos ou contribuições. 

 

CONTEUDO PROGAMÁTICO  

01. AS FONTES DO DIREITO: OS TRIBUTOS E SEUS ELEMENTOS FUNDAMENTAIS: 

 Fontes principais e secundárias do Direito 

 O conceito e as espécies de tributos 

 Os princípios constitucionais tributários 

 Os elementos fundamentais do tributo 

 Renúncia fiscal: as formas de isenção ou redução de tributos 
 
02. OS TRIBUTOS DIRETOS E INDIRETOS: 

 Conceitos e principais tributos diretos e indiretos 

 Incidência dos tributos diretos ou indiretos na formação do preço de venda dos bens 

 Normas gerais aplicáveis aos tributos 
 
03. IMPOSTOS SOBRE VENDAS: ICMS, ISS E IPI 

 Fundamento legal 

 Fato gerador, contribuintes, base de cálculo e principais alíquotas 

 O princípio da não cumulatividade e a sua aplicação 

 Aspectos mais relevantes dos respectivos regulamentos 
 
04. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE A RECEITA: COFINS E PIS CUMULATIVO 

 Fundamento Legal 



 Regimes de Tributação 

 Contribuinte, base de cálculo no Regime Cumulativo e alíquotas 
 
05. ASPECTOS DA TRIBUTAÇÃO DO IRPJ E CSLL NO LUCRO PRESUMIDO 

 Fundamento legal, fato gerador, contribuintes e alíquotas 

 Formação da base de cálculo presumida 

 A retenção desses tributos e o valor líquido a recolher 
 
 
06. ASPECTOS DA TRIBUTAÇÃO DO IRPJ E CSLL NO LUCRO REAL TRIMESTRAL 

 Fundamento legal, fato gerador, contribuintes e alíquotas 

 Formação da base de cálculo: adições, exclusões e compensações 

 Conceito fiscal de despesas não dedutíveis e receita não tributável 

 O efeito societário e fiscal das participações nos lucros 

 Provisões dedutíveis e não dedutíveis 

 Imobilizado: limite de dedutibilidade da depreciação e conceito de bens de pequeno valor 
 
07. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

 Previdência Social: legislação e efeitos práticos aplicáveis ao empregado e empregador. Outros encargos sociais; 

 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Legislação pertinente. Forma de cálculo e contabilização.  
 
08. SIMPLES NACIONAL 

 Fundamento legal e definição 

 Empresas que podem aderir ao Estatuto, em geral, e ao regime diferenciado de tributação 

 Forma de apuração e recolhimento 

 Transferência de créditos 
 

METODOLOGIA  

 A consultar 
 
 
 

AVALIAÇÃO  

 A consultar 
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