Grade Curricular
Pós-Graduação Direito Tributário –
Jacarepaguá
1 – Vigência e Aplicação da Lei Tributária e Direito Constitucional Tributário - (24h/a):
Vigência das Leis;- Regras Gerais;- Vigência no Espaço e no Tempos;- Aplicabilidade retroativa
da Lei Tributária ( Lei interpretativa e retroatividade - benigna na em relação às infrações;Competência Tributária. Modalidades;- Capacidade tributária ativa. ;- Limitações ao Poder de
Tributar.;- Princípios constitucionais tributários.- Imunidades. Outras limitações.
- Conceito de tributo; -Fontes e Interpretação do Direito Tributário.Legislação tributária. Leis.
Medidas Provisórias. Tratados. Convênios; - Interpretação, integração e correção de
antinomias.
2 - Obrigação e Crédito Tributário - (24h/a): Obrigação tributária. Fato Gerador. Base de
Cálculo. Alíquota. Sujeito Ativo e passivo. Responsabilidade tributária.Crédito tributário.
Lançamento. Princípios e modalidades. Causas de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário. Depósito. Liminar. Parcelamento. Causas de extinção do crédito ributário.Prescrição
e decadência. Dação em pagamento. Causas de exclusão do crédito tributário. Isenção.
Garantias e privilégios do crédito tributário.
3 – Direito Tributário Sancionador - (24h/a):Direito Penal -Parte Geral. Princípios do Direito
Penal, Validade da Lei Penal no Tempo e Espaço, Teoria do Tipo, Teoria da Ação,
Antijuridicidade e Justificação.
4 – Compliance - (24h/a):Significado de Compliance. Análise dos principais aspectos do
compliance para a compreensão do direito; Noções dos controles internos; Prevenção à
lavagem de dinheiro; aplicações práticas do estudo do compliance no âmbito das
organizações, limites morais e éticos das instituições públicas e privadas. Análise da Lei
Estadual do RJ 7.753/2017 e análise da Lei Federal nº 12.846/2013.
5– Processo Tributário - Processo Administrativo Fiscal e Processo Judicial Tributário (Ações
Tributárias) e Análise dos Crimes Tributários previstos na Lei 8.137/90 - (24h): Primeiramente
será abordado o processo administrativo fiscal, à luz do Decreto 70.235/72, após o estudo do
processo administrativo fiscal, será analisado minuciosamente o processo judicial tributário,
tendo como parâmetro a lei de Execução Fiscal (LEF – Lei Federal 6.830/80), as ações de
iniciativa dos órgãos de representação judicial da Fazenda Pública e dos contribuintes. Elisão e
Evasão. Norma antielisiva. Crimes contra a Ordem Tributária à luz da Lei 8.137/90. Crimes
cometidos pela Autoridade Administrativa Fiscal. Lançamento Tributário Definitivo e Denúncia
Criminal. Extinção da Punibilidade com o pagamento, em qualquer momento do processo
criminal – Jurisprudência do STJ, após o pagamento do valor obrigação tributária e seus
acréscimos.
6 – Laboratório de Peças - (24h): Este será um módulo extremamente diferenciado em relação
aos cursos de pós-graduação ofertados pelas instituições Nesta etapa do curso o aluno irá se
deparar com questões práticas da advocacia tributária e serão ensinadas as principais peças
defensivas, de viés tributário, na atuação em prol dos contribuintes, as quais serão corrigidas,
em sala de aula, pelo professor. Prática (oficina) de peças.

7 – Tópicos Especiais De Processo Civil – Recursos - (12h): Aspectos Gerais dos Recursos
Previstos no Código de Processo Civil – Embargos de Declaração, Agravo de Instrumento,
Apelação, Recurso Especial e Recurso Extraordinário.
8 - Direito Tributário Ambiental - (12h/a): O presente módulo será desenvolvido o estudo da
legislação ambiental que venha a permear o direito tributário, mais especificamente a
normatização de ações de desenvolvimento sustentável que estão abarcadas no ordenamento
jurídico como hipóteses de concessão de benefício fiscal.
9 – Estudos Introdutórios de Contabilidade - (24h/a):Objetivo e objeto da contabilidade. Noção
Geral de Teria da Contabilidade. Principais declarações. Obrigações acessórias. Regime de
Caixa vs Regime de Competência. Análise e estruturação de balanço. Teses tributárias e
defesas judiciais sob o enfoque contábil.
10 – Tributos em Espécies – Taxas, contribuições e empréstimo Compulsório - (24h):
Estudo das taxas, Empréstimos Compulsórios e Contribuições. Contribuições Sociais Gerais.
Contribuições de Intervenção no Dominio Econômica (CIDEs). Contribuições de Interesse de
Categoria Profissional ou Econômica. Contribuições para o custeio do serviço da iluminação
Pública (COSIP)
11 – Tributos em Espécies – Tributos Estaduais - (24h): ICMS. A Estrutura do ICMS diante da
Constituição e da Lei Complementar nº 87/96. Hipóteses Legais de Incidência do ICMS. Os
Princípios constitucionais da Seletividade de Alíquotas e da Não-Cumulatividade. As prestações
de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, ainda que as
Operações e as Prestações se Iniciem no Exterior e o ICMS. - ITD- IPVA
12 – Tributos em Espécies – Tributos Municipais (24h/a):Aspectos Gerais do ISS, ITBI e IPTU.Estrutura Normativa do ISS. Hipótese Legal de Incidência do ISS. Situações Especiais –
Tributação com ISS dos serviços de Streaming e das Plataformas Digitais de Transporte de
Passageiros
13 – Impostos em Espécies – Tributos Federais – União (24h/a): Os Impostos e Contribuições
de competência da União. Aspectos Gerais do IR, IPI, IE, II, IOF e ITR. Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza Pessoa Física e Pessoa Jurídica. Formas de Tributação. O IR
Retido na Fonte. COFINS. PIS/PASEP. CPMF. CSSL
14- Direito Tributário Internacional - (24h/a): Os tratados internacionais em matéria tributária
e o direito brasileiro. Artigo 98 do Código Tributário Nacional. Jurisprudência brasileira.Introdução ao sistema Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio e Organização Mundial do
Comércio (GATT/OMC). Blocos Econômicos e tributação. Modelos da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e da Organização das Nações Unidas
(ONU).- Tributação sobre os lucros no exterior. Tributação sobre os lucros das Controladas e
Coligadas no Exterior (Controlled Foreign Corporation - CFC). - Tributação na fonte de serviços.
Imposto de Renda retido na fonte. PIS-Pasep-Importação e a Cofins-Importação. Tributação
brasileira de residência para pessoas físicas e jurídicas. Jurisprudência brasileira. - Dupla
tributação. Mecanismos de controle: crédito de tributo e isenção. Convenções Internacionais
das quais o Brasil faz parte em matéria de Dupla Tributação. Cláusulas de crédito fictício nas
Convenções Internacionais (tax sparing e matching credit). - Normas antielisivas. Distinção
entre elisão (tax avoidance) e evasão (tax evasion).
15 – Tributação e Desenvolvimento do Estado - (24h/a): Esse módulo tem como objetivo
estudar o fenômeno da tributação, suas relações com o Estado, os processos e programas de

desenvolvimento e as finanças deste. Analisar a Tributação e Políticas Públicas. Modelos do
Estado.Ética Fiscal. Sistema Orçamentário e Cidadania. Relação Jurídica Tributária. Princípio da
Capacidade Contributiva e Isonomia.
16 – Planejamento Tributário - (24h/a): Fases e evolução histórica do planejamento.
Estruturação do planejamento. Visão crítica e construção do substrato econômico. Discussão
de casos.
17 – Metodologia da Pesquisa -Trabalho Acadêmico - (24h/a): Lições acerca da estrutura
textual do artigo científico: introdução, contextualização do tema, objetivos do estudo, a
justificativa, a metodologia utilizada, a revisão de literatura, apresentação e análise dos dados
coletados, organização das partes, seções. Técnica para elaboração de sumário, introdução e
conclusão.A estrutura formal do trabalho científico, elementos pré-textuais: capa, folha de
rosto, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, lista de tabelas e figuras.
Apresentação gráfica do trabalho científico à luz das normas da ABNT.
(OPCIONAL)
18 – Didática do Ensino Superior 1- (60h/a): Estudos introdutórios sobre subjetividade,
ideologia e educação; apresentação da didática fundamental; as diversas tendências
pedagógicas e contribuições de alguns teóricos. Estudos sobre o educador, o educando e a
sociedade; o processo de ensino e aprendizagem e suas estratégias; O educador e o espaço da
sala de aula; a compreensão e a construção do planejamento pedagógico.

