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Apresentação do Curso

O curso tem por objetivo preparar os seus alunos para identificar os melhores

caminhos na defesa dos direitos dos contribuintes, bem como auxiliá-los na

adoção de estratégias eficientes na implementação de medidas judiciais e

administrativas em favor das empresas. Para tanto, apresenta uma visão prática

do processo tributário, fornecendo o conhecimento necessário para a tomada

de decisões relacionadas às oportunidades tributárias atuais.

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*
20 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
Profissionais atuantes em todas as áreas da contabilidade: societária,
financeira, tributária, gerencial, auditoria, perícia, entre outras.

Pré-requisito
Conhecimentos gerais de Direito Tributário.

Professor-autor

Prof. Rômulo Cristiano Coutinho da Silva

Professor nos cursos de pós-graduação da FIPECAFI, do INSPER e do IBDT.

Doutorando em Direito Tributário pela Faculdade de Direito da Universidade

de São Paulo. Mestre em Direito Tributário pela Faculdade de Direito da

Universidade de São Paulo (2016). MBA em Gestão Tributária pela FIPECAFI

(2017). Especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos

Tributários - IBET (2013). Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da

Universidade de São Paulo (2011). Assistente acadêmico do Professor Paulo

Ayres Barreto nas aulas de graduação da Faculdade de Direito da USP

(2013/2018). Idealizador e monitor do grupo de pesquisas "Tributação,

Segurança Jurídica e Desenvolvimento Econômico e Social" da Faculdade de

Direito da USP, sob a coordenação do Professor Paulo Ayres Barreto

(2016/2017). Vice-Presidente do Comitê Legal e Regulatório da Câmara

Britânica de Comércio e Indústria no Brasil (Britcham) em São Paulo

(2019/2021). Membro do Comitê Executivo da Britcham em São Paulo.

Advogado em São Paulo.



Conteúdo Programático

1. Introdução

1.1. Processo tributário

2. Processo administrativo tributário

2.1. Princípios que regem o processo administrativo tributário

2.2. Aplicação do Código de Processo Civil no processo administrativo tributário

2.3. Natureza jurídica do processo administrativo tributário

3. Fases do processo administrativo tributário

3.1. Impugnação

3.2. Recursos

3.3. Decisão administrativa irreformável

3.4. As vantagens do processo administrativo tributário

4. Estrutura dos tribunais administrativos

4.1. Processo administrativo tributário federal

4.2. Processos administrativos tributários estadual e municipal

5. Outros procedimentos

5.1. Compensação

5.2. Consulta fiscal

6. Processo judicial tributário

6.1. Aspectos introdutórios

6.1.1. Princípios que regem o processo judicial tributário

6.2. Mandado de Segurança

6.3. Ação Declaratória

6.4. Mandado de Segurança x Ação Declaratória



6.5. Ação Anulatória

6.6. Execução Fiscal

6.7. Embargos à Execução Fiscal

6.8. Exceção de Pré-Executividade

6.9. Tutelas Provisórias

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 o 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.


