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INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO TRIBUTÁRIO 

 
Curso de Especialização em Direito Tributário - 2017 

 

 

 
Com o objetivo de cumprir a sua função estatutária de promover o ensino e a pesquisa do Direito 

Tributário, o Instituto Brasileiro de Direito Tributário – IBDT, sob a presidência do Prof. Ricardo Mariz de 

Oliveira, Orientação Acadêmica do Prof. Dr. Luís Eduardo Schoueri, Coordenação do Prof. Dr. Paulo Victor 

Vieira da Rocha, e Assistência Acadêmica de Viktor Jean Gabriel Gondim de Lemos, oferecerá o Curso de 

Especialização em Direito Tributário – Edição 2017. 

 

O Curso terá início em 16.02.2017, com duração de um ano letivo. A inscrição para o Processo 

Seletivo – descrito no item 8., abaixo – deverá ser realizada até 26.01.2017.  

 

 

1. OBJETO DO CURSO  
 

O Curso tem como objetivo aprofundar os conhecimentos e a aptidão dos alunos para a discussão e 

aplicação de conceitos fundamentais a temas atuais da doutrina e jurisprudência do Direito Tributário.  

 

 

2. CONFERENCISTAS PERMANENTES 

 

 Ricardo Mariz de Oliveira; 

 Luís Eduardo Schoueri; 

 Fernando Zilveti; 

 João Francisco Bianco; 

 Paulo Ayres Barreto;  

 Roberto Quiroga Mosquera; 

 Gerd Willi Rothmann; 

 Paulo Victor Vieira da Rocha; 

 Rodrigo Maito da Silveira; 

 Victor Borges Polizelli; 

 Luís Flávio Neto; 

 Bruno Fajersztajn; 

 Flávio Rubinstein; 

 Matheus Cherulli Alcântara Viana; 

 Evandro Azevedo Neto; 

 Luiz Carlos de Andrade Jr; 

 Alexandre Evaristo Pinto; 

 Carlos Augusto Daniel Neto;  

 Carolina Schäffer;  

 Giácomo Paro; e 

 Rodrigo Pará Diniz. 
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3. PROFESSORES ASSISTENTES 

 

 Alexandre Evaristo Pinto; 

 Alexandre Silveira; 

 Andrey Biagini; 

 Caio Schunck; 

 Carlos Augusto Daniel Neto;  

 Carolina Schäffer;  

 Daniel de Paiva Gomes; 

 Evandro Azevedo Neto; 

 Giácomo Paro; 

 Luiz Carlos de Andrade Jr; 

 Rafael Ristow; 

 Roberto Casarini; 

 Rodrigo Pará Diniz; e 

 Rômulo Cristiano Coutinho da Silva. 

 

 

4. INÍCIO E DURAÇÃO 
 

O Curso terá início em 16.02.2017 e término em 09.12.2017, sendo dividido, para fins pedagógicos e 

de avaliação, em cinco módulos.  

 

Encerrado o curso, será dado prazo de 3 meses para a entrega do Artigo. 

 

 

5. LOCAL 
 

As aulas serão ministradas na sede do IBDT. 

 

 

6. FREQUÊNCIA 
 

As aulas ocorrerão três vezes por semana, às terças-feiras, das 19h00 às 23h00; às quintas-feiras, das 

19h00 às 23h00; e aos sábados, das 9h00 às 12h00 horas (sujeito à alteração). 

 

Ao final do Curso, só será considerado aprovado o aluno que obtiver presença igual ou 

superior a 60% das aulas em cada módulo e, cumulativamente, 75% das aulas considerando todos os 

módulos em conjunto. 

 

 

7. DINÂMICA 
 

A dinâmica do curso pressupõe, semanalmente, três dias de aulas:  
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i. No primeiro dia (sábados), os fundamentos teóricos e práticos do tema da semana serão 

exercitados, juntamente com os professores assistentes, por meio de Atividades Práticas – 

como debates, simulações e “role-playing” – que terão por objeto casos práticos visando a 

desenvolver habilidades para atuação legislativa, contenciosa ou consultiva; 

 

ii. No segundo dia (terças-feiras), haverá duas aulas expositivas com professores convidados e 

professores de corpo docente permanente do IBDT; e 

 

iii. No terceiro dia (quintas-feiras), os temas abordados no primeiro e segundo dia serão 

consolidados, pelo coordenador do Curso (com auxílio dos professores assistentes), sob a 

perspectiva de aplicação prática e contrapontos teóricos e pragmáticos. 

 

 

8. AVALIAÇÃO  
 

Ao longo de todo o curso, o aluno será avaliado de três maneiras distintas: 

 

i. Prova escrita ao final de cada módulo (para os módulos IV e V será aplicada uma única prova); 

ii. Participações nas Atividades Práticas; e 

iii. Artigo de Conclusão de Curso. 

 

8.1.  O aluno será avaliado por cada módulo, individualmente. Assim, para o aluno ser considerado 

aprovado no respectivo módulo será necessário: 

 

a) Obter nota mínima de 6,00 (seis) na respectiva (i) Prova Escrita;  

 

b) Obter nota mínima de 6,00 (seis) nas respectivas (ii) Atividades Práticas; e  

 

c) Obter presença mínima de 60% das aulas do respectivo módulo. 

 

Caso o aluno obtenha na (i) Prova Escrita nota inferior a 6,00 (seis), será permitido a realização de 

uma única prova de recuperação em que também será exigida nota mínima de 6,00 (seis) 

 

Caso o aluno não obtenha, no módulo, a nota mínima exigida para as (ii) Atividades Práticas; e/ou 

não atinja a presença mínima estabelecida, este será considerado reprovado no módulo – não havendo a 

possibilidade de reavaliação.  

 

O aluno reprovado no módulo poderá cursá-lo, novamente, apenas na Edição de 2018 do Curso de 

Especialização em Direito Tributário. 

 

 

8.2. Além da avaliação descrita no item acima, o aluno também será avaliado pelo seu desempenho 

ao longo de todo o Curso.  

 

Assim, para o aluno ser considerado aprovado no Curso será necessário: 

  

a) Ser aprovado em todos os módulos, individualmente; 

 

b) Obter média final mínima de 7,00 (sete), calculado da seguinte maneira:  

 

b.1.) Média das provas escritas ao final de cada módulo: 30% da média final. 
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b.2.) Média das participações nas Atividades Práticas: 30% da média final. 

 

b.3.) Artigo de Conclusão de Curso: 40% da média final. 

 

c) Obter presença mínima de 75% das aulas do Curso. 

 

 

O aluno que não for aprovado em todos os módulos individualmente; e/ou não atingir a média final 

mínima exigida; e/ou não atingir presença mínima de 75% das aulas do Curso, será considerado reprovado 

em todo o Curso.  

 

Não serão efetuadas quaisquer avaliações suplementares ou de recuperação não previstas neste 

Edital.  

 

Ao aluno que não comparecer a qualquer uma das provas escritas, somente será deferido pedido de 

prova substitutiva mediante apresentação de requisição por escrito, protocolada na secretaria do IBDT, 

acompanhada de atestado médico, justificativa profissional documentada ou demonstração de motivo de 

força maior para a referida ausência. A Coordenação do Curso se reserva no direito de analisar cada situação 

apresentada e, sendo o caso, deferir ou indeferir o pedido de prova substitutiva.  

 

 

9. INVESTIMENTO E DESTINAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO  
 

O Curso terá um custo anual de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), dos quais R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) correspondem à taxa de matrícula. Este valor poderá ser pago da seguinte maneira: R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais) no ato da matrícula; e R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais) 

divididos em até 10 (dez) parcelas mensais de R$ 2.050,00 (dois mil e duzentos reais). 

 

Para associados do IBDT, além da matrícula fixa de R$ 1.500,00, sobre o restante do valor, R$ 

20.500,00, será concedido desconto progressivo, conforme o tempo de adesão. 

 

Tempo de Adesão Desconto Valor Parcelas (10x) 

Até 1 ano 30% R$ 14.350,00 R$ 1.435,00 

Entre 1 e 2 anos 40% R$ 12.300,00 R$ 1.230,00 

Acima de 2 anos 50% R$ 10.250,00 R$ 1.025,00 

 

A todos os selecionados (associados e não associados) será concedido 10% de desconto para 

pagamento à vista. 

 

O Curso terá como objetivo, além de cumprir a função estatutária do IBDT de promover o ensino e a 

pesquisa do Direito Tributário, viabilizar novas contrapartidas à Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo. 

 

 

10. NÚMERO DE VAGAS, PROCESSO SELETIVO E INSCRIÇÃO 
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Serão disponibilizadas 90 (noventa) vagas, não ficando o IBDT obrigado a preenchê-las em sua 

totalidade.  

 

As vagas serão preenchidas por meio de Processo Seletivo, que contará com a análise do Curriculum 

Lattes atualizado (http://lattes.cnpq.br) e de “Carta de Motivação” – a “carta de motivação”, elaborada pelo 

candidato, deverá ser de, no máximo, 2 (duas) laudas. Os candidatos devem encaminhar os respectivos 

arquivos eletrônicos (Currículo Lattes e Carta de Motivação), até o dia 26.01.2017, para o e-mail 

inscricao@ibdt.org.br.  

 

A divulgação dos candidatos selecionados será feita pelo site do IBDT (www.ibdt.org.br), até o dia 

06.02.2017. 

 

Os candidatos selecionados deverão (i) apresentar o comprovante de pagamento da primeira 

mensalidade; e (ii) entregar a ficha de matrícula e os documentos listados abaixo na secretaria do 

IBDT até o dia 15.02.2017, em horário comercial, sob pena de ter a sua vaga atribuída a outros 

candidatos.  

 

Havendo vagas remanescentes após a matrícula em primeira chamada, será divulgada, em 

23.02.2017, no site do IBDT, a relação de candidatos selecionados em segunda chamada. Tais candidatos 

deverão adotar os mesmos procedimentos mencionados no parágrafo anterior até o dia 07.03.2017. 

 

A ficha de matrícula estará disponível no site do IBDT e deverá ser instruída pelo candidato com os 

seguintes documentos: 

 

 Diploma de Graduação – na falta deste, o Certificado de Conclusão do Curso de Graduação (uma 

cópia autenticada e outra simples); 

 Histórico Escolar do Curso de Graduação (uma cópia autenticada e outra simples); 

 Certidão de Nascimento ou de Casamento (uma cópia autenticada e outra simples); 

 RG/ OAB e CPF (uma cópia autenticada e outra simples – de cada documento); 

 Foto 3x4 recente; e 

 Comprovante de endereço (cópia simples). 

 

Não será permitida a matrícula para módulos separados do Curso. 

 

 

11. PROGRAMA 

 

A seguir, apresenta-se o programa do Curso de Especialização em Direito Tributário – Edição 2017, 

com a divisão em 5 módulos e com o respectivo Conteúdo Programático sob a forma de ementa, bem como 

as datas de cada atividade (sujeito à alteração). 

 

Para cada tema do programa, haverá um ou dois professores responsáveis por abordarem 

conferências o Conteúdo Programático; além das aulas de responsabilidade da coordenação do curso 

destinadas a fazer contrapontos às conferências; e das aulas práticas conduzidas pelos professores assistentes 

do programa. 

  

mailto:inscricao@ibdt.org.br
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MÓDULO I – TEORIA GERAL DO DIREITO TRIBUTÁRIO  

 

 

AULA INTRODUTÓRIA: Apresentação do Curso e Metodologia para pesquisa em Direito (Aula 1). 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: a) Formato do Curso, Método, Calendário e Avaliações. b) Introdução 

à Metodologia para pesquisa em Direito. 

 

DATA: 16.02.2017 (quinta-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aulas expositivas. 

 

 

TEMA 1: Direito Tributário 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: a) A história do Direito Tributário. A Gênese do Código Tributário 

Nacional e do Sistema Constitucional Tributário de 1988. Notas sobre o imposto de renda no Brasil. O 

surgimento do ICMS e do ISS. O federalismo fiscal brasileiro. b) A inserção do estudo do Direito Tributário 

numa perspectiva constitucional. As relações entre as Ordens Econômica, Financeira e Tributária. A teoria 

da justificação dos tributos e sua importância. O conceito de tributo e as espécies tributárias. 

 

DATA: 04.03.2017 (sábado), das 9:00 às 12:00 hs.  

Aula de prática legislativa, consultiva e jurisdicional.  

 

DATA: 07.03.2017 (terça-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aulas expositivas.  

 

DATA: 09.03.2017 (quinta-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aula de aplicação do tema.  

 

 

TEMA 2: Princípios gerais de Direito Tributário 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: a) Tributação na era da Jurisprudência dos Valores. Proporcionalidade. 

Ponderação. Razoabilidade. Anterioridade. Irretroatividade e sua relação com a segurança jurídica. Vedação 

ao confisco.  b) Legalidade (legalidade como objeto de regra, princípio e postulado); a chamada “tipicidade” 

e a questão dos tipos e conceitos; legalidade numa sociedade em transformação. Igualdade na tributação. 

Capacidade contributiva. Progressividade. Livre concorrência. Privilégios odiosos e legítimos. 

 

DATA: 11.03.2017 (sábado), das 9:00 às 12:00 hs.  

Aula de prática legislativa, consultiva e jurisdicional.  

 

DATA: 14.03.2017 (terça-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aulas expositivas.  

 

DATA: 16.03.2017 (quinta-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aula de aplicação do tema.  

 

 

TEMA 3: Fontes do direito tributário 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: a) A norma jurídica. O positivismo no direito tributário. A 

Constituição. A competência tributária: normas afirmativas  e negativas de competência. Visão geral sobre 



7 
 

imunidades. Lei Complementar. b) A norma infraconstitucional. Medidas Provisórias. O decreto e demais 

atos administrativos na realidade da sociedade de risco. Solução de Consulta. Regras interpretativas no 

CTN. Leis interpretativas. 

 

DATA: 18.03.2017 (sábado), das 9:00 às 12:00 hs.  

Aula de prática legislativa, consultiva e jurisdicional. 

 

DATA: 21.03.2017 (terça-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aulas expositivas.  

 

DATA: 23.03.2017 (quinta-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aula de aplicação do tema.  

 

 

TEMA 4: Fato gerador 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: a) Sobre o termo fato gerador. Fato gerador ou hipótese tributária. Fato 

gerador abstrato e concreto. Fato único ou conjunto de fatos. Tipicidade e determinação conceitual. A ideia 

de regra matriz e seus aspectos, critérios ou elementos. Os critério material, especial e temporal; b) o critério 

pessoal: Sujeitos da obrigação tributária. Contribuinte. Responsável. Substituição Tributária. O critério 

quantitativo. 

 

DATA: 25.03.2017 (sábado), das 9:00 às 12:00 hs.  

Aula de prática legislativa, consultiva e jurisdicional. 

 

DATA: 28.03.2017 (terça-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aulas expositivas.  

 

DATA: 30.03.2017 (quinta-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aula de aplicação do tema.  

 

 

TEMA 5: Obrigação e crédito tributário  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: a) Nascimento da obrigação tributária. Obrigação no Direito Privado. 

Obrigação no Direito Tributário. Obrigação tributária e relação jurídica. Obrigação principal. Obrigação 

assessória: justificativa e limites. b) Obrigação Tributária e crédito tributário no Código Tributário Nacional. 

Teorias declarativista e constitutivista: seus fundamentos teóricos e consequências práticas. Espécies de 

lançamento. Lançamento de ofício e revisão do lançamento. O chamado lançamento “por homologação”. Os 

tributos “sem lançamento”. A EC 45/04 e o art. 114 da CF/88. Consignação em pagamento e a constituição 

do crédito por sentença. Depósito judicial e constituição do crédito tributário. 

 

DATA: 01.04.2017 (sábado), das 9:00 às 12:00 hs.  

Aula de prática legislativa, consultiva e jurisdicional.  

 

DATA: 04.04.2017 (terça-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aulas expositivas.  

 

DATA: 06.04.2017 (quinta-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aula de aplicação do tema.  
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TEMA 6: Extinção do crédito tributário e suspensão de sua exigibilidade 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: a) Pagamento, pagamento antecipado, pagamento indevido, 

compensação, transação, remissão, conversão do depósito em renda, consignação em pagamento, decisão 

administrativa ou judicial, dação em pagamento. decadência e prescrição do direito do Fisco e constituição e 

cobrança do crédito tributário, decadência e prescrição do direito do contribuinte ao indébito tributário. b) 

Depósito do montante integral. Parcelamento e sua natureza jurídica. Moratória. Tutela antecipada ou 

medida liminar em mandado de segurança. Impugnações e recursos administrativos.  

 

DATA: 08.04.2017 (sábado), das 9:00 às 12:00 hs.  

Aula de prática legislativa, consultiva e jurisdicional.  

 

DATA: 18.04.2017 (terça-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aulas expositivas.  

 

DATA: 20.04.2017 (quinta-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aula de aplicação do tema.  

 

 

TEMA 7: Infrações e penalidades em matéria tributária 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: a) Descumprimento das obrigações tributárias. Tipos de penalidade.  

Multas isoladas e seus parâmetros. Vedação ao efeito confiscatório. Hipóteses de qualificação e 

agravamento (legislação federal). Mitigação de multas (art. 527-A RICMS-SP). Retroatividade benigna. 

Interpretação mais favorável ao contribuinte (art. 112 CTN). Voto de qualidade no processo administrativo 

fiscal. b) Crimes contra a ordem tributária. Responsabilidade tributária em matéria penal. Lavagem de 

dinheiro e ilícito tributário. Cooperação internacional entre fiscos na repressão de crimes fiscais. 

 

DATA: 22.04.2017 (sábado), das 9:00 às 12:00 hs.  

Aula de prática legislativa, consultiva e jurisdicional.  

 

DATA: 25.04.2017 (terça-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aulas expositivas.  

 

DATA: 27.04.2017 (quinta-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aula de aplicação do tema.  

 

 

 

MÓDULO II – A TRIBUTAÇÃO DIRETA  

 

TEMA 1. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: a) Histórico e evolução. As modalidades de tributação da renda: 

pessoa física, pessoa jurídica, não-residente e entidades de investimento coletivo. As várias acepções do 

termo renda e a opção legislativa. b) Desafios da tributação da renda. A integração da tributação das pessoas 

físicas e das pessoas jurídicas na experiência internacional. Tributação cedular e universalidade. 

Progressividade no imposto de renda. Ganho de capital. Realização da renda. Tributos que incidem sobre a 

renda. 

 

DATA: 29.04.2017 (sábado), das 9:00 às 12:00 hs.  

Aula de prática legislativa, consultiva e jurisdicional.  
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DATA: 02.05.2017 (terça-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aulas expositivas.  

 

DATA: 04.05.2017 (quinta-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aula de aplicação do tema.  

 

 

TEMA 2: IRPF (imposto de renda pessoa física)  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: a) Regimes de apuração. O IR fonte, o recolhimento mensal 

obrigatório (RMO), a tributação por alíquotas fixas, a complementação anual obrigatória (CAO). Residência 

fiscal. b) Regimes diferenciados. Tributação da Renda Imobiliária. Fundos e outros investimentos 

financeiros. Mínimo existencial. Tributação da família. Tributação simplificada. Stock options. 

 

DATA: 06.05.2017 (sábado), das 9:00 às 12:00 hs.  

Aula de prática legislativa, consultiva e jurisdicional.  

 

DATA: 09.05.2017 (terça-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aulas expositivas.  

 

DATA: 11.05.2017 (quinta-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aula de aplicação do tema.  

 

 

TEMA 3: IRPJ (imposto de renda pessoa jurídica) e CSLL (contribuição social sobre o lucro líquido)  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: a) IRPJ e contribuição social: Principais contornos. Lucro real, lucro 

presumido e lucro arbitrado. Apuração do lucro presumido: margens presumidas e receita bruta, exceções. b) 

Apuração do lucro real: custos e despesas operacionais, provisões indedutíveis, adições e exclusões. Renda 

líquida. Renda e contabilidade. O mito do lucro real.  

 

DATA: 13.05.2017 (sábado), das 9:00 às 12:00 hs.  

Aula de prática legislativa, consultiva e jurisdicional. 

Prova Módulo I. 

(Prova Substitutiva Módulo I – 16.05.2017, das 9:00 às 10:30 hrs.) 

 

DATA: 16.05.2017 (terça-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aulas expositivas.  

 

DATA: 18.05.2017 (quinta-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aula de aplicação do tema.  

 

 

 

TEMA 4: A tributação internacional da renda 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: a) O Direito tributário internacional. O conceito de bitributação e suas 

causas. Medidas unilaterais para evitar a bitributação. Os acordos de bitributação e sua posição no 

ordenamento brasileiro. tributação aplicável aos não-residentes e das empresas com atividade no exterior. 

Regime de fonte. Universalidade e territorialidade. b) Acordos de troca de informações. Paraísos fiscais e a 

questão do Planejamento Tributário Internacional. As funções dos acordos de bitributação. O programa 

BEPS e seus planos de ação. 
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DATA: 20.05.2017 (sábado), das 9:00 às 12:00 hs.  

Aula de prática legislativa, consultiva e jurisdicional.  

 

DATA: 23.05.2017 (terça-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aulas expositivas.  

 

DATA: 25.05.2017 (quinta-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aula de aplicação do tema.  

 

 

TEMA 5: A contabilidade e o imposto de renda  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: a) Juridicização da contabilidade. A interface entre Direito e 

Contabilidade. Contabilidade e autonomia do direito tributário. Conceitos contábeis e determinação da base 

de cálculo do imposto de renda. Princípios contábeis e mutações patrimoniais. b) Essência sobre a forma na 

contabilidade e no imposto de renda. Renda tributável e contabilidade. Contabilidade como prova no 

processo administrativo.  

 

DATA: 27.05.2017 (sábado), das 9:00 às 12:00 hs.  

Aula de prática legislativa, consultiva e jurisdicional.  

 

DATA: 30.05.2017 (terça-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aulas expositivas.  

 

DATA: 01.06.2017 (quinta-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aula de aplicação do tema.  

 

 

TEMA 6: Estruturas societárias e o imposto de renda 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: a) Aspectos relevantes da cisão, fusão e incorporação. A aquisição de 

empresa. A aquisição de ativos. A aquisição de negócios. Equivalência patrimonial. Ágio e deságio. 

Combinação de negócios. b) Distribuição disfarçada de lucros. Juros sobre o Capital Próprio. Thin 

capitalization. Stock options. 

 

DATA: 03.06.2017 (sábado), das 9:00 às 12:00 hs.  

Aula de prática legislativa, consultiva e jurisdicional.  

 

DATA: 06.06.2017 (terça-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aulas expositivas.  

 

DATA: 08.06.2017 (quinta-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aula de aplicação do tema.  

 

 

TEMA 7: Preços de Transferência 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: a) Preços de transferência. Conceitos fundamentais de aplicação. 

Direito comparado. O modelo OCDE. Métodos. O princípio Arm´s length e o controle de proporcionalidade. 

A praticabilidade. Formulary Approach. b) Disciplina legal no Brasil. Princípios e métodos. Pessoa 

vinculada/equiparada. Aplicação do safe harbour. A margem de lucro cedular. A margem de lucro 
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determinada pelo Poder Executivo. As regras de valoração aduaneira. Exportação para pessoas vinculadas. 

A fiscalização dos preços de transferência. Arbitramento. 

 

 

DATA: 10.06.2017 (sábado), das 9:00 às 12:00 hs.  

Aula de prática legislativa, consultiva e jurisdicional.  

 

DATA: 20.06.2017 (terça-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aulas expositivas.  

 

DATA: 22.06.2017 (quinta-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aula de aplicação do tema.  

 

 

TEMA 8: Tributação das operações financeiras 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: a) A proposta do Tobin tax. Conceito constitucional e legal de 

mercado financeiro. Estrutura do mercado financeiro no Brasil. Regulação do mercado financeiro. 

Tributação do setor financeiro. Tributação de operações realizadas no mercado de capitais. Responsabilidade 

tributária. b) IRF e IOF na Constituição brasileira. Imposto de renda das operações de renda variável. 

Imposto de renda das operações de renda fixa. Tributação dos fundos de investimento. O investidor 

estrangeiro.  

 

DATA: 24.06.2017 (sábado), das 9:00 às 12:00 hs.  

Aula de prática legislativa, consultiva e jurisdicional.  

 

DATA: 27.06.2017 (terça-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aulas expositivas.  

 

DATA: 29.06.2017 (quinta-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aula de aplicação do tema.  

 

 

 

MÓDULO III – TRIBUTAÇÃO INDIRETA  

 

TEMA 1: A tributação sobre o consumo  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: a) A evolução da tributação sobre o consumo. A ideia da não-

cumulatividade. Crédito físico e crédito financeiro. b) Tributação sobre o valor agregado. A circulação de 

mercadoria como fato gerador do ICMS. O ICMS na importação de mercadorias: surgimento e justificativas. 

Princípios da origem e do destino e operações interestaduais. O Problema do comércio eletrônico. 

 

DATA: 15.07.2017 (sábado), das 9:00 às 12:00 hs.  

Aula de prática legislativa, consultiva e jurisdicional.  

 

DATA: 18.07.2017 (terça-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aulas expositivas.  

 

DATA: 20.07.2017 (quinta-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aula de aplicação do tema. 
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TEMA 2: ICMS – Fundamentos teóricos.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: a) o arquétipo constitucional do ICMS e suas várias hipóteses. O 

conceito de mercadoria. O conceito de operações relativas à circulação de mercadorias. O estabelecimento. 

b) A seletividade no ICMS. As alíquotas internas e interestaduais. Base de cálculo reduzida. Reduções da 

carga tributária. Operações relativas a serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação.  

 

DATA: 22.07.2017 (sábado), das 9:00 às 12:00 hs.  

Aula de prática legislativa, consultiva e jurisdicional.  

 

DATA: 25.07.2017 (terça-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aulas expositivas.  

 

DATA: 27.07.2017 (quinta-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aula de aplicação do tema.  

 

 

TEMA 3: ICMS – Questões e problemas práticos 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: a) Substituição tributária: operações internas e interestaduais 

(cobrança na origem e no destino), acúmulo de créditos. A tributação das vendas financiadas e a prazo. 

Descontos incondicionais. b) Incentivos fiscais. Instrumentos normativos. Estado destinatário da mercadoria 

na importação. Comércio eletrônico. O Simples e o ICMS. Questões atinentes à tributação dos serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. 

 

DATA: 29.07.2017 (sábado), das 9:00 às 12:00 hs.  

Aula de prática legislativa, consultiva e jurisdicional. 

Prova Módulo II. 

(Prova Substitutiva Módulo II – 02.08.2017, das 9:00 às 10:30 hrs.) 

 

DATA: 01.08.2017 (terça-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aulas expositivas.  

 

DATA: 03.08.2017 (quinta-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aula de aplicação do tema.  

 

TEMA 4: IPI  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: a) O conceito de industrialização. Princípios específicos do tributo: 

não cumulatividade e seletividade. Crédito físico. Crédito Presumido. Industrialização por encomenda. b) O 

IPI na importação. Incidência na saída de mercadorias importadas e não industrializadas. Incentivos fiscais. 

Partes relacionadas. Classificação fiscal. Tabela TIPI. Tributação sobre cigarros e bebidas. O selo de 

controle do IPI. Optantes pelo SIMPLES.  

 

DATA: 05.08.2017 (sábado), das 9:00 às 12:00 hs.  

Aula de prática legislativa, consultiva e jurisdicional.  

 

DATA: 08.08.2017 (terça-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aulas expositivas.  

 



13 
 

DATA: 10.08.2017 (quinta-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aula de aplicação do tema.  

 

TEMA 5: Contribuições 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: a) Teoria das contribuições. História das contribuições. Contribuições 

especiais e a Constituição. Conteúdo finalístico. Solidariedade. Referibilidade. b) As contribuições sociais 

(da seguridade social e as inominadas), de intervenção sobre o domínio econômico e de interesse de 

categoria profissional ou econômica. As esdrúxulas “contribuições de iluminação pública”. 

 

DATA: 12.08.2017 (sábado), das 9:00 às 12:00 hs.  

Aula de prática legislativa, consultiva e jurisdicional.  

 

DATA: 15.08.2017 (terça-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aulas expositivas.  

 

DATA: 17.08.2017 (quinta-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aula de aplicação do tema.  

 

 

TEMA 6: Contribuições sobre a receita e o faturamento: PIS e COFINS 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: a) Regime constitucional. Receita e faturamento. Regime cumulativo e 

não cumulativo. Regime monofásico. Base de cálculo e alíquota. Operações Incentivadas. Substituição 

tributária. Importação. b) Créditos físicos, contábeis, econômicos e jurídicos. O conceito de “insumo”. 

Interpretação e ajuste do Fisco. Questões polêmicas. Gestão fiscal. 

 

DATA: 19.08.2017 (sábado), das 9:00 às 12:00 hs.  

Aula de prática legislativa, consultiva e jurisdicional.  

 

DATA: 22.08.2017 (terça-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aulas expositivas.  

 

DATA: 24.08.2017 (quinta-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aula de aplicação do tema.  

 

 

TEMA 7: O Imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: a) Origem do ISS. Aspectos constitucionais. A lei complementar. 

Conceito de serviços. Taxatividade da lista de serviços. Critério espacial. O local da prestação de serviços e 

o estabelecimento prestador. b) O ISS na importação de serviços. Industrialização por encomenda. Aspectos 

polêmicos: serviços da construção civil, sociedades uniprofissionais, franquia, arredamento mercantil, 

serviços bancários e importação de serviços. Conflito de competência entre municípios.  

 

DATA: 26.08.2017 (sábado), das 9:00 às 12:00 hs.  

Aula de prática legislativa, consultiva e jurisdicional.  

 

DATA: 29.08.2017 (terça-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aulas expositivas.  

 

DATA: 31.08.2017 (quinta-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aula de aplicação do tema.  
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TEMA 8: Os tributos sobre a propriedade e sobre sua transmissão 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: a) Conceito constitucional. Propriedade no direito privado. IPTU, ITR, 

ITBI e ITCMD: fato gerador (constituição e lei complementar). b) Progressividade e regressividade. 

Extrafiscalidade e fiscalidade. Função social da propriedade. Emenda Constitucional n. 29/2000. Limite do 

confisco. Capacidade contributiva. 

 

DATA: 02.09.2017 (sábado), das 9:00 às 12:00 hs.  

Aula de prática legislativa, consultiva e jurisdicional.  

 

DATA: 12.09.2017 (terça-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aulas expositivas.  

 

DATA: 14.09.2017 (quinta-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aula de aplicação do tema.  

 

 

TEMA 9 A tributação do comércio exterior 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: a) Classificação fiscal. Valor Aduaneiro. Tributos cobrados no 

comércio exterior. Imposto de importação. Imposto de exportação. CSL, PIS e COFINS na importação e na 

exportação. b) integração internacional e tributação. O MERCOSUL. Regime da OMC. Medidas de 

salvaguarda. Medidas compensatórias. Valoração Aduaneira. Direitos antidumping.  

 

DATA: 16.09.2017 (sábado), das 9:00 às 12:00 hs.  

Aula de prática legislativa, consultiva e jurisdicional.  

 

DATA: 19.09.2017 (terça-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aulas expositivas.  

 

DATA: 21.09.2017 (quinta-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aula de aplicação do tema.  

 

 

 

MÓDULO IV – PLANEJAMENTO E CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO  

 

TEMA 1: Planejamento no Direito Tributário brasileiro e comparado 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: a) Interdisciplinaridade e o Direito. Interpretação e integração no 

Código Tributário Nacional. Forma e substância no Direito Tributário. b) Interpretação sistemática das 

normas tributárias e os limites do planejamento tributário. A simulação. A fraude à lei tributária. O abuso do 

direito. A questão do “propósito negocial”. Interpretação econômica. Consideração econômica. 

 

DATA: 23.09.2017 (sábado), das 9:00 às 12:00 hs.  

Aula de prática legislativa, consultiva e jurisdicional.  

 

DATA: 26.09.2017 (terça-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aulas expositivas.  
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DATA: 28.09.2017 (quinta-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aula de aplicação do tema.  

 

 

TEMA 2: Planejamento tributário e gestão de tributos 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: a) Estruturas jurídicas: limite. Forma e substância: estudos de casos na 

jurisprudência administrativa. Teoria da argumentação. O tempo como condição de validade do 

planejamento tributário. b) O planejamento sob a ótica do julgador administrativo. A gestão de tributos 

como defesa do contribuinte. A construção de tendências a partir da doutrina do direito tributário. A 

contabilidade como instrumento de validade na gestão de tributos. 

 

DATA: 30.09.2017 (sábado), das 9:00 às 12:00 hs.  

Aula de prática legislativa, consultiva e jurisdicional.  

Prova Módulo III. 

(Prova Substitutiva Módulo III – 03.10.2017, das 9:00 às 10:30 hrs.) 

 

DATA: 03.10.2017 (terça-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aulas expositivas.  

 

DATA: 05.10.2017 (quinta-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aula de aplicação do tema.  

 

 

TEMA 3: Planejamento tributário – tributos indiretos 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: a) Formação de preços e supply chain. Estruturas contratuais. 

Benefícios fiscais aprovados pelo CONFAZ. Comércio eletrônico. Substituição tributária. Centros de 

distribuição. b) A polêmica recuperação de créditos fiscais (restituição e ressarcimento). A restituição de 

créditos fiscais na exportação. O direito do contribuinte. A posição dos tribunais administrativos sobre o 

planejamento tributário. 

 

DATA: 07.10.2017 (sábado), das 9:00 às 12:00 hs.  

Aula de prática legislativa, consultiva e jurisdicional. 

 

DATA: 17.10.2017 (terça-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aulas expositivas.  

 

DATA: 19.10.2017 (quinta-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aula de aplicação do tema.  

 

 

TEMA 4: O processo administrativo tributário  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: a) Princípios informadores. Processo de fiscalização. Direitos do 

contribuinte. O rito processual: impugnação administrativa e seus recursos. Os pedidos administrativos de 

compensação e restituição de tributos. b) A estrutura do contencioso administrativo. Os tribunais 

administrativos nas diversas esferas. Os efeitos das decisões judiciais no processo administrativo. Questões 

de fato e questões de direito. A prova no processo administrativo. 

 

DATA: 21.10.2017 (sábado), das 9:00 às 12:00 hs.  

Aula de prática legislativa, consultiva e jurisdicional.  

 



16 
 

DATA: 24.10.2017 (terça-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aulas expositivas.  

 

DATA: 26.10.2017 (quinta-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aula de aplicação do tema.  

 

 

TEMA 5: Metodologia para pesquisa em Direito (Aula 2). 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

 

DATA: 31.10.2017 (terça-feira), das 19:00 às 23:00 hs. 

Aulas expositivas.  

 

 

TEMA 6: O processo judicial tributário I 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: a) Direitos fundamentais do contribuinte. Os remédios de direito 

constitucional. O sistema difuso e concentrado. A ação direta de inconstitucionalidade. A ação declaratória 

de constitucionalidade. A arguição de descumprimento de preceito fundamental. b) A reclamação. A súmula 

vinculante. A repercussão geral, os recursos repetitivos e o prequestionamento. A modulação de efeitos: 

hipóteses de cabimento. O processo tributário nos tribunais superiores e o novo CPC. 

 

DATA: 28.10.2017 (sábado), das 9:00 às 12:00 hs.  

Aula de prática legislativa, consultiva e jurisdicional.  

 

DATA: 07.11.2017 (terça-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aulas expositivas.  

 

DATA: 09.11.2017 (quinta-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aula de aplicação do tema.  

 

 

TEMA 7: O processo judicial tributário II 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: a) A execução fiscal. Os embargos à execução. Efeitos suspensivo dos 

embargos à execução. A exceção de pré-executividade. Indisponibilidade de bens. Penhora “on line”. 

Redirecionamento no processo de execução. A medida cautelar fiscal. O incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica no novo CPC. b) Os recursos judiciais. O efeito suspensivo dos recursos. O protesto 

judicial para a preservação de direitos. A medida cautelar em favor do contribuinte. 

 

DATA: 11.11.2017 (sábado), das 9:00 às 12:00 hs.  

Aula de prática legislativa, consultiva e jurisdicional.  

 

DATA: 14.11.2017 (terça-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aulas expositivas.  

 

DATA: 16.11.2017 (quinta-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aula de aplicação do tema.  

 

 

TEMA 8: O processo judicial tributário III 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: a) O mandado de segurança (individual e coletivo). Ação declaratória. 

Ação anulatória. Ação de repetição de indébito. Ação de consignação em pagamento. Ação rescisória em 

matéria tributária e a coisa julgada. b) condições de suspensão da exigibilidade no processo judicial 

tributário. A tutela provisória no novo CPC: tutela de urgência e tutela de evidência. A prova por parte do 

fisco e do contribuinte. A revisão judicial das decisões administrativas finais contra a fazenda e contra o 

contribuinte. 

 

DATA: 25.11.2017 (sábado), das 9:00 às 12:00 hs.  

Aula de prática legislativa, consultiva e jurisdicional.  

 

DATA: 28.11.2017 (terça-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aulas expositivas.  

 

DATA: 30.11.2017 (quinta-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aula de aplicação do tema.  

 

 

 

MÓDULO V – DIREITO TRIBUTÁRIO E POLÍTICA TRIBUTÁRIA 

 

TEMA 1: Sistema tributário ideal 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: a) subsídios da teoria das finanças públicas e da teoria da justiça. 

Simplicidade, progressividade, neutralidade e equidade. Funções alocativa, distributiva e estabilizadora. 

Tributos e gastos públicos. b) Superfiscalismo. Sistema tributário de resultado. O bom imposto. Segurança 

jurídica. Transparência fiscal. Equilíbrio de forças tributárias. Contrato e acordo fiscal.  

 

DATA: 02.12.2017 (sábado), das 9:00 às 12:00 hs.  

Aula de prática legislativa, consultiva e jurisdicional. 

 

DATA: 05.12.2017 (terça-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aulas expositivas.  

 

DATA: 07.12.2017 (quinta-feira), das 19:00 às 23:00 hs.  

Aula de aplicação do tema.  

 

DATA: 09.12.2017 (sábado), das 9:00 às 10:30 hs.  

Prova Módulos IV e V. 

(Prova Substitutiva Módulos IV e V – 12.12.2017, das 9:00 às 10:30 hrs.) 


