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Lorem Ipsum  is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 

1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to 

make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also 

the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was 

popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem 

Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like 

Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. 
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TRIBUTOS SOBRE MERCADORIAS E SERVIÇOS 
 

APRESENTAÇÃO: 

 

A legislação tributária brasileira é tida como uma das mais complexas 

do mundo. Além disto, tem sido objeto de constantes alterações, o que obriga 

os contribuintes a atualizarem seus sistemas e procedimentos internos em 

tempo real. 

A carga tributária sobre os preços de mercadorias e serviços derivada 

especificamente de PIS/COFINS/ICMS/IPI/ISS é relevante e, mais do que 

nunca, precisa ser estudada, analisada e aplicada criteriosamente. A não 

adequação dos procedimentos e sistemas expõe o contribuinte ao risco de 

autuações fiscais ou, até mesmo, ao pagamento indevido de tributos. 

 
 
OBJETIVOS: 

 

Esclarecer as principais condições impostas para o cálculo e apuração 

do PIS/COFINS/ICMS/IPI/ISS incidentes sobre as operações com bens, 

mercadorias e serviços. 

O diferencial do curso é sua praticidade, através da discussão das 

situações vivenciadas nas empresas diariamente, chamando a atenção para 

as imposições legais e para as principais situações de isenção ou não 

tributação daqueles impostos e contribuições sociais. 

 
 
A QUEM SE DESTINA: 
 
 

Administradores, Advogados, Auditores, Contadores, Consultores, 

analistas fiscais e outros profissionais interessados em conhecer ou 

aperfeiçoar seus conhecimentos sobre a sistemática de tributação sobre as 

operações com mercadorias e serviços. 
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PROGRAMA: 
 
 
1ª Parte – ICMS/IPI/ISS  
 

1. Noções sobre o Sistema Tributário Nacional 
 

2. ICMS – Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - SP 

a. Fato gerador, base de cálculo e alíquotas 
b. Contribuintes 
c. Princípio da Não-Cumulatividade 
d. Dos Créditos (saldo credor x créditos acumulados) 
e. Regime de Apuração e pagamento do Imposto 
f. Lista das Principais Obrigações Acessórias exigidas pelo fisco 
g. Noções sobre o regime de substituição tributária 

 
3. IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados 

a. Fato gerador, base de cálculo e alíquotas 
b. Conceitos de Industrialização 
c. Contribuintes 
d. Princípio da Não-Cumulatividade 
e. Dos Créditos  
f. Regime de Apuração e pagamento do Imposto 

 
4. ISS – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 

a. Fato gerador, base de cálculo e alíquotas 
b. Contribuintes 
c. Cumulatividade 
d. Local da Prestação para fins de recolhimento do imposto 
e. Retenções do ISS na fonte 
f. Lista das Obrigações Acessórias exigidas pelo fisco 
g. Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 
h. Nota Fiscal Eletrônica do Tomador do Serviço 

 
5. Cálculo do Preço das mercadorias e serviços com 

PIS/COFINS/ICMS/IPI/ISS 
 

6. Caderno de Exercícios de fixação do entendimento 
 
 
2ª Parte – PIS/COFINS e retenções na fonte 

 
a. Fato gerador, base de cálculo e alíquotas 
b. Tributação na Importação de Mercadorias e Serviços 
c. Contribuintes 
d. Princípio da Não-Cumulatividade 
e. Dos Créditos  
f. Regime Cumulativo 
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g. Regime de Apuração e pagamento do Imposto 
h. Lista das Obrigações Acessórias exigidas pelo fisco 
i. Retenções PIS/COFINS/CSLL/IR-FONTE /INSS 

 

 

CARGA HORÁRIA: 

16 horas/aula.  

 

CORPO DOCENTE: 

 

Professora Maria José Chiarastelli Paulin  

 

• Experiência na gestão da área de impostos em empresas dos segmentos 
automotivo, químico, têxtil, plástico, automação bancária e auditoria 

• Especialista em planejamento e consultoria tributária, com foco principal 
em ICMS/IPI/PIS/COFINS/ISS 

• Atuou como executiva na General Motors do Brasil e Du Pont do Brasil e 
em outras funções no Unibanco e Deloitte, Haskins & Sells 

• Foi reitora da Faculdade de Tributos da “DuPont Finance University” –
2000/2001 (iniciativa interna do Grupo DuPont) 

• Membro da Comissão de Assuntos Jurídicos Fiscais da ANFAVEA –
2002/2004  

• Coordenadora do Grupo de Estudos Tributários da FIESP – Gestão 
2005/2006 

• Membro do Grupo de Estudos Tributários da FIESP – 2007/Atual 
• Membro da Força-Tarefa de Reforma Tributária da Câmara Americana de 

Comércio (2004/2010) 
• Palestrante em cursos de curta duração, na área tributária, da 

Universidade São Judas Tadeu – 2010/Atual 
• Formação: Superior em Administração de Empresas e em Ciências 

Contábeis com especialização em legislação tributária e controladoria 
 

 

METODOLOGIA: 

 

 Explanação da matéria através de slides, interagindo com os alunos 

através do esclarecimento das dúvidas que forem apresentadas por eles ao 

longo da explanação. Exercícios de fixação do entendimento com simulação 

da apuração de ICMS/IPI. 
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CERTIFICAÇÃO: 

 Será emitido certificado de participação em curso de atualização, pela 

ESAGS - Escola Superior de Administração e Gestão, aos alunos que 

obtiverem no mínimo 75% de frequência. 

 

VALOR DO INVESTIMENTO: 

 

Por meio do site da ESAGS – www.esags.edu.br  

 

• Incluso material didático;  

• Desconto para grupos de 02 ou mais pessoas da mesma empresa;  

• Desconto para alunos e ex-alunos.  

 

INSCRIÇÕES: 

Exclusivamente por meio do site da ESAGS – www.esags.edu.br 

 

CANCELAMENTO: 

 Pela ESAGS, por falta de quorum: Será devolvido 100% do valor pago. 

O aviso será feito com, no mínimo, 48h de antecedência do início do curso. O 

valor também pode ficar como crédito para início em outros treinamentos, a 

critério do aluno.  

 Pelo Participante: Será devolvido 100% do valor pago (exceto taxa de 

inscrição). O cancelamento deverá ser solicitado por telefone ou e-mail, no 

máximo 48 horas antes do início do curso. Depois deste prazo, não haverá 

devolução.  

 

IN COMPANY: 

 Todos os treinamentos disponíveis nos programas abertos podem ser 

aplicados no modelo in company, pois são flexíveis quanto ao formato, duração 

e foco.  

 Por meio de um diagnóstico organizacional, nossos profissionais podem 

desenvolver cursos e treinamentos que atendam, de maneira específica, às 

necessidades de sua empresa. Consulte nosso atendimento. 


