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INFORMAÇÕES DO CURSO



Apresentação do Curso

O curso tem como objetivo apresentar e analisar as regras do PIS/PASEP e

da COFINS em suas várias modalidades de apuração, habilitando os

participantes a compreender e aplicar a legislação e nuances das

contribuições do PIS e da COFINS, especialmente por meio da discussão

dos seus aspectos polêmicos, inclusive em relação à apuração de créditos.

Serão abordadas, ainda, questões relacionadas ao compliance e

planejamento tributário, bem como tópicos de revisão fiscal, permitindo a

capacitação necessária para a análise de trabalhos envolvendo o

aproveitamento de créditos. O curso ainda aborda questões atuais da

jurisprudência, como exclusão do ICMS e a nova definição de insumos.

Observações

Para os cursos de Educação Executiva na modalidade EaD, os dados de

acesso para início do curso serão enviados em dois dias úteis após a

efetivação do pagamento.

Carga Horária Estimada*
16 horas

Prazo**
2 meses

*A carga horária é composta 
pelas seguintes atividades: 

leitura dos books, aulas virtuais, 
quiz e prova. 

** O prazo para acesso ao 
material será considerado a 

partir do envio de login e senha 
de acesso ao participante. 



Público-alvo

Contadores, advogados, administradores, economistas e todos aqueles

que atuam ou queiram atuar na área tributária.

Pré-requisito:

Conhecimentos básicos sobre o sistema tributário nacional.

Professor-autor

Prof. Fabio Rodrigues

Advogado. Mestre em Ciências Contábeis. Doutorando em Ciências da

Informação. Autor e coautor de diversos livros, tais como PIS e COFINS na

Prática, Manual do PIS e da COFINS e Definição de Insumos. Professor em

curso de Pós-graduação. Mais de 20 anos de experiência na área tributária.

Atualmente, também é sócio nas empresas Systax Sistemas Fiscais e Busca

Legal Tecnologia.



Conteúdo Programático

1. NOÇÕES GERAIS
1.1 Instituição
1.2 Constituição Federal
1.3 Formas de apuração

2. REGIME CUMULATIVO
2.1 Base de cálculo

2.1.1 Exclusões
2.2 Alíquotas
2.3 Benefícios fiscais (alíquota zero, isenção, suspensão e não 
incidência)
2.4 Exclusão do ICMS

3. REGIME NÃO CUMULATIVO
3.1 Base de Cálculo

3.1.1 A polêmica definição de receitas
3.1.2 Exclusões

3.2 Alíquotas
3.2.1 Receitas financeiras

3.3 Benefícios fiscais (alíquota zero, isenção, suspensão e não 
incidência)
3.4 Regras gerais sobre créditos

3.4.1 Não cumulatividade na Constituição Federal
3.4.2 Alcance da não cumulatividade – Visão constitucionalista e 
legalista
3.4.3 Princípios básicos
3.4.4 Documentos com NCM ou tributação incorreta
3.4.5 Aquisições do Simples Nacional



Conteúdo Programático

3.5 Créditos básicos
3.5.1 Bens para revenda
3.5.2 Energia elétrica e energia térmica
3.5.3 Aluguel
3.5.4 Arrendamento Mercantil (leasing)
3.5.5 Máquinas, equipamentos e outros bens do ativo 
imobilizado
3.5.6 Edificações e benfeitorias
3.5.7 Devoluções de vendas
3.5.8 Armazenagem e frete na operação de venda
3.5.9 Vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação e 
fardamento ou uniforme
3.5.10 Bens incorporados ao ativo intangível
3.5.11 Insumos

3.6 Créditos na importação
3.7 Apuração proporcional de créditos
3.8 Compensação, ressarcimento e créditos extemporâneos

4. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA
4.1 Produtos abrangidos
4.2 Alíquotas por unidade de medida
4.3 Créditos

5. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
5.1 Produtos e situações abrangidas

5.1.1 Cigarros e cigarrilhas
5.1.2 Motocicletas
5.1.3 Zona Franca de Manaus

6. SIMPLES NACIONAL



Critério de Avaliação

Somente terão direito ao certificado de conclusão os participantes que

obtiverem conceito igual ou superior a 7,5 na Prova ou Reavaliação.

O certificado será enviado dentro de 45 dias, contados a partir do

comunicado de aprovação que será enviado por e-mail.

Materiais e Ferramentas On-line

O curso é composto por material e ferramentas de aprendizagem on-line

disponíveis no ambiente de aprendizagem virtual, o que inclui o seguinte:

1) Book; 2) Aulas Virtuais; 3) Quiz; e 4) Prova.

A fim de facilitar a compreensão das ferramentas de aprendizagem

contidas ou relacionadas ao material, seus usos e aplicações, seguem suas

descrições:

1. Book
Material de leitura em PDF que apresenta o conteúdo do curso de forma

expositiva.

2. Aula Virtual

Videoaula com professor-autor do curso. Estará disponível e poderá ser

acessada diretamente no ambiente virtual de aprendizagem. Apresenta o

desenvolvimento conceitual e teórico dos temas, de forma dinâmica.

Também pode ser utilizada para desenvolvimento de exercícios práticos

resolvidos passo a passo. Nessa abordagem, pode ser comparada à aula

expositiva clássica, sem interação. Permanecerá disponível no ambiente

virtual de aprendizagem e poderá ser acessada a qualquer momento e por

quantas vezes o participante julgar necessário. Não é permitido fazer o

download das aulas virtuais e seu acesso é limitado ao tempo em que o

participante estiver matriculado no curso.



3. Quiz

O Quiz é composto por questões conceituais desenvolvidos na ferramenta

própria do ambiente virtual e que não requerem muito tempo em sua

resolução. Sua realização não é obrigatória.

4. Prova

A Prova é uma atividade de avaliação on-line composta por um conjunto

de questões objetivas envolvendo testes relacionados ao conteúdo do

curso. Estará disponível para realização a qualquer momento, porém, uma

vez iniciada deverá ser concluída de uma só vez. É considerada na

mensuração do desempenho. Uma vez não alcançado o percentual

mínimo exigido para aprovação no curso, o participante poderá realizar a

Reavaliação.


