
SEMINÁRIO TEMÁTICO 
IMPOSTOS EM ESPÉCIE 

 Quintas-feiras – 16h20min às 18h20min 
 

I – PROFESSOR: Luciano Costa Miguel (Doutorando e Mestre em Direito Ambiental pela Dom 
Helder Câmara) 
II – TEMA GERAL: Impostos municipais, estaduais e federais 
III – OBJETIVO: Dar ao estudante uma visão abrangente dos elementos da regra matriz de 
incidência de cada imposto municipal, estadual e federal. O Seminário terá como foco a 
apresentação dos conceitos e elementos principais, seguido das principais discussões doutrinárias 
e jurisprudenciais sobre os impostos existentes em nosso ordenamento jurídico.  
IV – TEMAS ESPECÍFICOS:  

 Impostos Municipais (IPTU, ISS e ITBI) 

 Impostos Estaduais (ICMS, IPVA e ITCMD) 

 Impostos Federais (IR, IPI, IOF, II, IE e ITR) 
V – METODOLOGIA: aulas expositivas e discussões sobre casos concretos.  
VI – AVALIAÇÃO:  
Participação em sala, nas atividades e nos debates (total: 40 pts) 
Duas avaliações contendo questões fechadas e abertas da OAB e de concursos – 30 pts cada 
(total: 60 pts) 
VII – CARGA HORÁRIA: 18 (dezoito) horas/aula (01 crédito acadêmico). 
VIII – CRONOGRAMA: 09 encontros 
 

Mês Dias de aula 

Março 26 

Abril 02,16,23,30   

Maio 14,21,28 

Junho 04 

 
IX – PARTICIPANTES: O Seminário Temático será disponibilizado para os alunos de todos os 
períodos.  
X – INSCRIÇÕES: 

 Somente de  06 a 13/03, por meio do Portal Acadêmico.  

 Alterações e cancelamento:   24 a 26/03 , através do Portal Acadêmico.  
A) Para contar como Seminário Temático: 

1º) efetuar pagamento de custos no valor total de R$ 210,00  (duzentos e dez reais). 
 À vista: o custo total será incluído no boleto de  maio. 
 A prazo: o custo total será dividido em 2 parcelas a serem debitadas nos boletos 

de     maio e junho   de 2020. 
 O aluno beneficiado pelo FIES, de acordo com as regras deste financiamento, deverá 

efetuar o pagamento através do boleto bancário. 
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença; 
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos. 
4º) EGRESSO: 50% de desconto no valor do Seminário Temático. 

B) Para contar apenas como “Atividade Complementar”: 

1º) o seminário é gratuito. 
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença; 
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos. 

C) A inscrição em Atividades Complementares em horários sobrepostos invalidará ambas 
as atividades. 
D) A oferta deste seminário está condicionada ao número mínimo de 20 inscritos. 
 
XI – VAGAS: 50 para a modalidade Seminário e 05 vagas para Atividade Complementar. 

 


