Direito Tributário e Processo Tributário
O aluno será capaz de:
a)Prestar assessoria jurídica e contábil às empresas nas áreas fiscal e tributária;
b) fazer a leitura analítica e crítica do panorama legal-tributário do país;
c) identificar as oportunidades de redução de custos financeiros decorrentes da incidência
de tributos sobre as operações comerciais e estruturações societárias e empresarias de
negócios;
d)
proporcionar economia fiscal às empresas e clientes para os quais prestem assessoria;
e) analisar de modo amplo e racional as implicações jurídicas e contábeis das ações
planejadas pelas empresas.






Conhecimentos: Transferir conhecimentos profundos sobre
a legislação dos principais impostos e contribuições
previdenciárias do Sistema Tributário brasileiro, bem como o
instrumental contábil para o tratamento dos tributos conforme a
legislação, além das possibilidades de planejamento tributário e
societário.
Habilidades: Capacitar profissionais das áreas jurídica, contábil, econômica e de
negócios para utilizarem-se dos instrumentos legais existentes a fim de reduzir o
custo tributário dos empreendimentos e operações empresariais nas diferentes
áreas da indústria, comércio, prestação de serviços e importação e exportação de
bens e serviços.
Atitudes: Pró-atividade em relação às demandas judiciais e administrativas, com
atuação preventiva e planejada nos termos das lacunas e bases legais existentes
no Sistema Tributário do país.

Descrição do curso
O curso oferece visão sistemática do regime tributário brasileiro, da legislação dos
principais impostos e contribuições e das formas e alternativas de planejamento tributário e
societário. O objetivo é proporcionar uma visão completa do sistema tributário nacional,
dos tributos que o compõem, do atual panorama jurídico e das nuances inerentes ao
processo administrativo e processo judicial tributário.

Diferenciais


O curso tem uma história de 13 anos de experiência e sucesso atestado pelos
egressos nas edições anteriores.



Metade do tempo em sala é destinado a estudos de casos e a Especialização
conta com a melhor equipe de profissionais nas áreas contábil, tributária e
processual.

Mercado de trabalho

Há uma grande demanda por profissionais qualificados na área de consultoria, assessoria
e gestão fiscal e tributária, tanto em grandes empresas quanto em escritórios de consultoria
tributária e de advocacia.



Direito Constitucional Tributário I



Direito Constitucional Tributário II e III



Contabilidade (geral e aplicada)



Tributação e ICMS



Tributação e IRPJ, IPI, IOF e extrafiscalidade



Tributação e previdência I e II



Tributação e ISS, IPTU, IPVA, ITBI e ITCMD



Processo Tributário I



Processo Tributário II



Tax Planning



Direito Penal Tributário e tributação internacional



Seminários



TCC e estudos de caso (orientação, acompanhamento e avaliação)

Carga horária total: 360 Horas

