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TURMA DE 2018/01 – INFORMAÇÕES GERAIS
Especialização Direito Tributário - Apresentação

1 - APRESENTAÇÃO DO CURSO
A proposta interdisciplinar envolve não somente direito, mas a administração,
contabilidade, economia e outras áreas do mercado tributário. A finalidade do curso é
possibilitar uma compreensão abrangente do Sistema Tributário Nacional, inclusive sua
aplicação nos segmentos empresariais nacionais e internacionais. destacando em sala
de aula abordagens técnicas e praticas ministradas por docentes Doutores, Mestre e
especialistas em diversas áreas relacionadas ao Direito Tributário.
2 - OBJETIVO:
Possibilitar conhecimento para atuar nas áreas de direito tributário, inclusive
participando da área contábil, fiscal e auditorias sendo um diferencial no mercado.
Proporcionar desenvolvimento do raciocínio lógico possibilitando vasta elaboração de
planejamentos tributários, muito requisitados atualmente pelas empresas.
3 - A QUEM SE DESTINA:
Graduados em direito, economia, ciências contábeis, engenharia, administração de
empresas, comércio exterior, relações internacionais e outras áreas de abrangência
similar com nível superior completo e reconhecido pelo MEC.
4 - CARGA HORÁRIA TOTAL: 360 h/a.
5 - PREVISÃO DE INÍCIO: 02 de Fevereiro/2018.
6 - HORÁRIO DAS AULAS:
As aulas ocorrem às sextas-feiras, das 19:00h às 22:30 e aos sábados, das 08:00h às
17:30 horas, com um intervalo de 1 hora para almoço.
Caso seja necessário adequar o calendário, poderão ocorrer atividades aos sábados ou
em outros dias da semana agendados previamente.
Observações: É facultado a FACE o cancelamento ou adiamento (até 60 dias) do
curso, com informativo de até 10 dias antes da data prevista para o inicio do curso. Em
caso de cancelamento do curso por parte da instituição, será restituído o valor pago no
prazo de até 15 dias úteis a partir da data informada pela instituição do cancelamento.
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A Grade é Composta pelas Disciplinas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Espécies tributárias e princípios constitucionais tributários - 36h
Direito tributário teórico - 36h
Metodologia cientifica - 36h
Tributos em espécie e planejamento tributário-36h
Processo administrativo tributário -36h
Processo judicial tributário - 36h
Direito tributário empresarial e planejamento tributário -3 6h
Substituição tributaria e gestão tributária - 36h
Contabilidade tributária e planejamento tributário - 36h
TCC - 36h
Total: 360h

7 - CRONOGRAMA DO CURSO E TCC:
7.1 - Cronograma do Curso: São elaborados pela coordenação do curso e poderão ser
alterados, conforme eventuais necessidades.
O curso baseia-se em aulas expositivas, com a possibilidade de algumas atividades
extra-sala,, como visitas técnicas a empresas da região, estudos de casos e aplicações
de conhecimentos adquiridos a situações reais que fazem parte da base metodológica
do curso. Para obtenção do diploma, o aluno deverá ter frequência mínima de 75% das
aulas e desenvolver um TCC – Trabalho de Conclusão de Curso. Este trabalho
obedecerá às normas da ABNT, para formato científico relacionado a um dos temas
abordados nas disciplinas do curso, cujo projeto de pesquisa será elaborado na
disciplina de Projetos
7.2 - Trabalho De Conclusão Do Curso – TCC
O TCC representa a capacitação e domínio do conteúdo pelo estudante em relação ao
conhecimento adquirido por ele durante sua trajetória no curso.
Para a realização do TCC é necessário que o estudante tenha obtido aprovação em
todos os módulos, inclusive naquele destinado à Metodologia do Trabalho Científico.
Deverá ser elaborado individualmente, com tema referente ao curso ou áreas afins,
conforme preconiza a legislação.
O prazo de entrega do TCC será de 150 dias após a realização do último módulo. A
versão final do TCC deverá ser entregue a coordenação ou para o orientador escolhido
pelo estudante. O aluno ou o orientador deverá entregar o trabalho a coordenação na
data-limite estabelecida (150 dias), acima já definida.
Caso o estudante não consiga concluir seu TCC no prazo estabelecido, deverá, então,
realizar um novo vínculo com a IES, efetuando o pagamento de uma mensalidade em
vigor, prorrogando assim, por mais 150 dias, a entrega final do aludido trabalho,
perfazendo um total de 300 dias após o término do curso.
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8. GRADE CURRICULAR
MÓDULO
Espécies
tributários

MÓDULO I

DISCIPLINA
tributárias e princípios

h/a
constitucionais

36

Direito tributário teórico

36

Metodologia cientifica

36

TOTAL DE
HORAS DO
MÓDULO
MÓDULO

MÓDULO II

108

DISCIPLINA
Tributos em espécie e planejamento tributário

h/a

Processo administrativo tributário

36

Processo judicial tributário

36

TOTAL DE
HORAS DO
MÓDULO
MÓDULO

MÓDULO III

108

DISCIPLINA
Direito tributário empresarial e planejamento tributário
Substituição tributaria e gestão tributária
Contabilidade tributária e planejamento tributário

TOTAL DE
HORAS DO
MÓDULO
MÓDULO

MÓDULO IV

h/a
36
36
36
108

DISCIPLINA
TCC – 1ª Etapa – Pré –Projeto
TCC - 2ª Etapa – Projeto

h/a
12
12

TCC - 2ª Etapa – Contextualização
TOTAL DE
HORAS DO
MÓDULO

36

12
36

Total de horas geral do curso: 360 h/a
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9. EMENTAS
ESPÉCIES TRIBUTÁRIAS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS
EMENTA
Estrutura tributária brasileira, a definição de tributos e espécies tributárias e os princípios
constitucionais tributários.

DIREITO TRIBUTÁRIO TEÓRICO
EMENTA
Abordar a existência, validade, vigência e eficácia da norma tributária brasileira;
imunidade, isenção e não incidência tributária; a regra matriz de incidência tributária;
lançamento tributário; a suspensão e extinção do crédito tributário; a prescrição
decadência do crédito tributário; a responsabilidade tributária; as garantias, privilégios
administração do crédito tributário.

a
o
e
e

METODOLOGIA CIENTIFICA
EMENTA
Fornecer subsídios para o desenvolvimento de conhecimentos básicos necessários para
a produção científica do conhecimento, resultando na elaboração do projeto de pesquisa
e da monografia para fins de conclusão de curso.
TRIBUTOS EM ESPÉCIE E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
EMENTA
Análise da regra matriz de incidência e legislação aplicável, os aspectos teóricos e
práticos dos impostos citados: II, IE, IOF, IPI, IRPF, IRPJ, CSLL, ICMS, ISS, IPTU, ITBI,
ITCMD, PIS, COFINS, INSS e CIDE.
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
EMENTA
Abranger o desenvolvimento do processo administrativo tributário, os efeitos da
impugnação ao auto de infração e à Notificação fiscal de Lançamento de Débito –
NFLD, os vícios formais e materiais do processo administrativo, os recursos
administrativos, restrições legais impostas à interposição de recurso para a segunda
instância administrativa, suspensão da exigibilidade do crédito tributário e obtenção de
Certidão Negativa de Débito - C.N.D.
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PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO
EMENTA
Abordar o processo judicial tributário, seja iniciado pela Fazenda Pública Federal,
Estadual e Municipal ou pelo contribuinte, objetivando a restituição ou compensação de
valores recolhidos a maior ou indevidamente, a anulação de débitos, obtenção de
Certidão Negativa de Débito, declaração de inexistência de relação jurídica,
inconstitucionalidades e ilegalidades apontadas na legislação que trata da arrecadação,
fiscalização e instituição de tributos federais, estaduais e municipais.

DIREITO TRIBUTÁRIO EMPRESARIAL E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
EMENTA
Estudar os documentos fiscais eletrônicos do brasil; as obrigações acessórias
tributárias, a sistemática do simples (tributação das micro e pequenas empresas); o
planejamento tributário e contábil das empresas; a tributação do mercado financeiro e
de capitais; a interligação do direito tributário com os direitos internacional,
administrativo e civil; o planejamento tributário e societário estratégico das empresas; o
direito penal tributário empresarial; a interligação do direito tributário com o direito
trabalhista, previdenciário e financeiro.

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA E GESTÃO TRIBUTÁRIA
EMENTA
Analisar o regime de substituição tributária e os casos de inaplicabilidade, além de
convênios e regimes especiais. Estudar gestão tributária e o controle das operações que
tenham relação direta com tributos.

CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
EMENTA
Traçar os conhecimentos gerais em matéria de contabilidade empresarial e oferecer o
entendimento das técnicas de elaboração, interpretação e análise dos demonstrativos
financeiros e de resultado, do planejamento e gestão de tributos, além de destacar
conceitos e práticas importantes da legislação contábil.
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TCC
EMENTA
As formas de produção do conhecimento e os fundamentos do Método Científico. Os
métodos de abordagem do objeto de estudo. A construção do objeto do conhecimento.
Tipos de pesquisa. Projeto e planejamento da pesquisa: fundamentos teóricos e
práticos. Técnicas de coleta de dados. Preparação e desenvolvimento do projeto de
monografia. Apresentação do resultado da pesquisa.

10. NORMAS E REGULAMENTOS
No intuito de manter o bom andamento do curso, evitando transtornos e dúvidas,
informamos aos alunos algumas regras que prevalecem durante o transcorrer do
ano letivo. São elas:
1. A presença será de 75%, conforme prevista no projeto do curso se refere a
cada módulo individualmente, e não ao total de horas do curso, globalmente.
2. A presença é determinada por uma chamada oral e/ou escrita, a ser realizada
pelo professor, no início de cada período de aula: no início da noite, após o
coffee-break da manhã, no início da tarde e após o coffee-break da tarde.
3. Em caso de não obter frequência suficiente, o aluno terá que repetir o módulo
da disciplina, assumindo um pagamento pelas aulas extras, cujo custo será
rateado entre os alunos na mesma situação, ministradas em data combinada
com o professor da disciplina.
4. Em caso de não obtenção de nota mínima em uma disciplina, aplicar-se-á o
mesmo critério do item anterior.
5. Todos os trabalhos exigidos pelos professores
aprovação na disciplina que apresentem formato
portanto seminários apresentados de forma oral),
impressos, na Secretaria da Faculdade FACE. Não
enviados em anexo a e-mails.

como avaliação para
de texto (excluindo-se,
deverão ser entregues
serão aceitos trabalhos

6. Não é possível pedir TRANCAMENTO do curso. Em caso de desistência, o
aluno deverá enviar uma carta à coordenação, pedindo DESLIGAMENTO do
curso. Serão então aplicadas as devidas multas constantes no contrato
firmado entre a FACE e o aluno.
7. Existe um prazo, a ser determinado em acordo com a coordenação e com o
professor da disciplina de metodologia científica, para entrega do trabalho
final de conclusão do curso (monografia), após o término do período das
aulas. O texto final deverá ser entregue à coordenação do curso em três
cópias encadernadas em capa dura no formato definido na supra-citada
disciplina de metodologia científica.
8

11. INVESTIMENTO
O investimento por parte do aluno é de 18 parcelas no valor de R$ 275,00 (Duzentos
e setenta e cinco reais), sendo que, a primeira parcela deverá ser paga no ato da
inscrição.
O valor total do investimento é de R$ 4.950,00 (Quatro mil e novecentos e cinqueta
reais).
Observações:
Para os 30 primeiros inscritos que não sejam ex alunos o desconto será de 10%,
sendo o valor mensal de 18 parcelas de R$ 247,50. Totalizando um investimento
total de R$ 4.455.00.
Para ex alunos da FACE, será oferecido um desconto de 12% sendo o valor de R$
242,00 mensal (18 parcelas), totalizando um investimento total de R$ 4.356.00.
Em casos de pagamentos a vista do total da pós graduação, será considerado 15%
de desconto chegando ao valor final de R$ 4.207.50 com a possibilidade de dividir
em até (5) cinco vezes no cheque. ( 5x R$ 841.50).
* As formas de descontos não são acumulativos. Caso ocorra duplicidade ou
triplicidade, o aluno optara por uma das modalidades de desconto.

Aracruz, 25 de agosto de 2017.
Prof. Msc. Glegson Ninz Souza
Coordenador de Pós-Graduação
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