Direito Tributário e
Processo Tributário
programa do curso
TCC e Estudos de Cases
1. Orientação sobre a elaboração dos projetos de TCC;
2. Revisão bibliográfica individualizada por projeto;
3. Estudos de "cases" a respeito de matérias relacionadas aos projetos a serem apresentados
pelos alunos em agosto/19;
4. Discussão sobre as respostas dos estudos de "cases" em Plenárias;
5. Análise dos TCC´s referenciados e relacionados aos "cases" analisados e
discutidos.
Direito Constitucional Tributário I
1. Tributo.
2. Espécies tributárias.
3. Contexto econômico da tributação.
4. Impactos macro e microeconômicos da tributação.
5. Lançamento tributário.
6. Causas de suspensão da exigibilidade do crédito.
7. Estudos de casos.
1. Causas de extinção do crédito tributário.
2. Sujeição Passiva tributária.
3. Estudos de casos.
Direito Constitucional Tributário II e III
II:
1. Competência tributária.
2. Legalidade.
3. Irretroatividade.
4. Anterioridade e anterioridade nonagesimal.
5. Isonomia tributária.
6. Capacidade Contributiva.
7. Não-confisco em matéria tributária.
8. Imunidades tributárias.

III:
1. Teorias sobre isenções tributárias.
2. Classificações das isenções.
3. Isenções por prazo determinado e por prazo indeterminado.
Direito Constitucional Tributário II e III
II:
1. Contabilidade e lançamentos a débito e a crédito.
2. Plano de contas.
3. Contabilização de tributos e tratamento fiscal contábil.
4. Acerto de contas.
5. Contabilização de compensações de tributos.
6. Estudo de casos.
III:
1. Contabilização de compensações de tributos.
2. Contabilização de passivos fiscais.
3. Estudo de casos.
Contabilidade Geral e Aplicada
1. Regras-matrizes do ICMS.
2. Alíquota por dentro.
3. Não-cumulatividade do imposto.
4. Operações interestaduais e diferencial de alíquota.
5. Tributação de serviços de comunicação, de transporte e de operações com mercadorias.
6. Tributação de energia elétrica.
7. Operações internas.
8. Estudos de casos.
Tributação e ICMS
1. Tributação de lucros.
2. Sistemas de apuração da base de cálculo do IRPJ (lucro real, presumido e arbitrado).
3. Compensação de prejuízos fiscais.
4. Tributação de aplicações financeiras.
5. Regra-matriz do IOF e efeito extrafiscal no IOF.
6. Regra-matriz do IPI.
7. Não-cumulatividade no IPI.
8. Seletividade de alíquotas no IPI.
9. Extrafiscalidade no IPI.
10. Estudos de casos.
Tributação e IRPJ, IPI, IOF e Extrafiscalidade
1. Tributação de lucros.
2. Sistemas de apuração da base de cálculo do IRPJ (lucro real, presumido e arbitrado).
3. Compensação de prejuízos fiscais.
4. Tributação de aplicações financeiras.
5. Estudos de casos.

Tributação e IRPJ, IPI, IOF e Extrafiscalidade
1.Regra-matriz do IOF e efeito extrafiscal no IOF.
2. Regra-matriz do IPI.
3. Não-cumulatividade no IPI.
4. Seletividade de alíquotas no IPI.
5. Extrafiscalidade no IPI.
6. Estudos de casos.

Tributação e Inovação Tecnológica (Bitcoins e Streaming)
1.Tributação de serviços.
2. Definição de serviços.
3. Regra-matriz do ISS.
4. Local da sede e local da prestação.
5. Discussões jurisprudenciais a respeito do ISS.
6. Estudos de casos.
1. Regra-matriz do IPTU.
7. Regra-matriz do IPVA.
8. Discussões sobre as diferentes formas de aquisição e uso da
propriedade.
Tributação e Previdência (I)
1. Processo Administrativo Fiscal.
2. Inscrição em dívida ativa.
3. Decadência e prescrição no direito tributário.
4. Execução Fiscal.
5. Embargos à Execução.
Tributação e Previdência (II)
1. Ações declaratórias sobre matéria tributária.
2. Mandado de Segurança em matéria Tributária.
3. Ação de Repetição de Indébito.
4. Ação anulatória.
5. Controle concentrado de constitucionalidade sobre matéria tributária.
Tributação e ISS, IPTU, IPVA, ITBI e ITCM
1. Planejamento tributário.
2. Planejamento tributário em IRPJ.
3. Planejamento societário em IRPJ.
4. Reestruturação societária de grupos econômicos.
5. Criação de holdings.
6. Empresas off-shores.
7. Remessa de dinheiro e blindagem patrimonial.
8. Preços de transferência.
9. Estudos de casos.

Tributação e ISS, IPTU, IPVA, ITBI e ITCM
1. Crimes contra a Ordem Tributária.
2. Imputações penais em casos de sonegação e fraude fiscal.
3. Punibilidade em relação aos tipos penais tributários.
4. Tributação internacional e preços de transferência.
5. Tratados internacionais e bitributação.
6. Planejamento societário internacional.
7. Remessas de dividendos e de divisas.
8. Estudos de casos.
Tributação e ISS, IPTU, IPVA, ITBI e ITCM
Mesas redondas com a participação de professores do curso e alunos para discussão de assuntos
conexos às ementas.
Processo Tributário I
1. Lançamento e crédito tributário.
2. Prescrição e decadência no direito tributário.
3. Dívida ativa.
4. Processo Administrativo Fiscal.
5. Impugnações e reclamações.
6. Recurso voluntário e remessa oficial.
7. Ação de execução fiscal.
8. Embargos à Execução.
Processo Tributário II
1. Ação declaratória.
2. Tutela antecipada em matéria tributária.
3. Mandado de Segurança em matéria tributária.
4. Ação de Repetição de indébito.
5. Ação anulatória.
6. Controle concentrado de constitucionalidade em matéria tributária.
Tax Planning
1. Proteção de ativos.
2. Apuração do IRPJ e impactos contábeis.
3. Transformações societários e impactos fiscais.
4. Constituição de Holdings Companies.
5. Planejamento tributário em impostos diretos.
6. Planejamento tributário em impostos indiretos. Planejamento societário.
Direito Penal Tributário e Tributação Internacional
1. Crimes contra a Ordem Tributária.
2. Extinção da punibilidade.
3. Penas aplicáveis.
4. Estudos de casos.

Direito Penal Tributário e Tributação Internacional
1. Tratados internacionais em matéria tributária.
2. Preços de transferência e impactos fiscais.
3. Paraísos fiscais e remessas de divisas.
Seminários
Temas afetos ao direito tributário e Reforma tributária.

trabalho de conclusão de curso
TCC sob a forma de "artigo científico" ou "estudo de caso" com projeto a ser apresentado em
agosto/20 e prazo final de entrega em maio/21.

estágio
Não aplicável.

metodologia
Aprenda com teoria + prática
Na Universidade Positivo nós acreditamos que uma boa formação acontece quando existe um
equilíbrio entre teoria e prática. Por isso, 50% do tempo em sala é dedicado para estudos de cases
e os outros 50% do tempo para apresentação de conteúdos em aulas expositivas, mas como pano
de fundo prático-aplicado à luz do conteúdo legal vigente.
Avaliações práticas
As avaliações também seguem com foco na prática. Dessa maneira, em cada módulo, as
avaliações acontecem a partir de estudos de cases e seminários avaliativos individuais e em
grupos.
De olho no futuro
Sem dúvida, você está de olho no futuro. Afinal, está interessado em fazer uma pós-graduação
para se destacar no mercado. E o futuro do mercado? O que podemos dizer é que diante da
representatividade do custo fiscal no Brasil, o direito tributário está em constante mudança, o que
impõe atualização diária e aferição das inovações normativas e das interpretações jurídicas e
contábeis a respeito. Ou seja, é um mercado em constante evolução.

