
  

 

DADOS DETALHADOS DO CURSO 

 

 

Área: Finanças e Controladoria | Código: 9077-8 | Vigência: 2021/2 

 

Especialização em: 

Prática Em Departamento Fiscal e Estratégia Tributária 

 
  
 
Justificativa: 
 
 
 

Esta Pós-Graduação foi elaborada em decorrência da evidente necessidade que as empresas 

no País possuem de estruturar e ter sua estratégia tributária adequada ao cumprimento de 

toda estrutura impositiva brasileira, como também, devido a elevada, complexa e trabalhosa 

carga tributária e a permanente atuação da fiscalização federal, estadual e municipal. Em 

complemento, consideramos o complexo e burocrático cenário fiscal brasileiro que possui 

uma das maiores cargas tributária do mundo e a maior legislação e cumprimento de 

obrigações acessória em vigor atualmente. Esse cenário obriga as empresas a possuírem 

profissionais gabaritados com competência a trabalharem com a organização e controle desse 

complexo sistema tributário. Sendo assim, a capacitação profissional na área fiscal é 

fundamental e indiscutível. Nesse setor, o profissional deve agregar o conhecimento teórico, 

bem como possuir a capacidade de aplicar e entender os conceitos e as melhores práticas do 

Departamento Fiscal. É justamente nesse ponto que essa Pós Graduação se concentra, 

objetivamos capacitar o participante a desenvolver sistemas de controle, buscar e trabalhar 

com informações adequadas ao Planejamento Tributário, calcular corretamente os tributos 

e cumprir adequadamente as obrigações acessórias, evitando portanto multas e penalidades, 

objetivando paralelamente a redução do desembolso financeiro com tributos e o aumento da 

competitividade da empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Carga Horária: 

384 



  

Objetivos: 
 
 

Objetivo Geral: 

O curso objetiva capacitar os participantes a entenderem conceitos e melhores práticas 

tributárias e fiscais a ponto de aplica-las nos Departamentos Fiscais. O corpo Docente é 

composto principalmente por professores com formação contábil e do direito que atuam 

profissionalmente com a disciplina a ser ministrada buscando na prática a técnica fiscal. Ao 

término do Curso, o aluno estará capacitado ao desenvolvimento de sistemas de controle, a 

correta obtenção e gerenciamento da informação tributária visando a atuação em 

departamento fiscal, bem como, na elaboração do Planejamento Tributário, objetivando a 

organização, controle e prática dos tributos e das obrigações acessórias, bem como a efetuar 

os corretos cruzamentos tributários. 

Objetivos Específicos: 

Estimular o desenvolvimento de habilidades e competências, tais como: 

• Entender os princípios do setor tributário;  

• Compreender as relações internas das empresas na geração das informações fiscais e o 

cumprimento das obrigações acessórias;  

• Compreender o processo de apuração dos tributos, bem como a gestão estratégica 

tributária; 

• Avaliar do ponto de vista das possibilidades técnicas a tomada de decisão sobre as opções 

e regimes tributários; 

• Compreender as redações contratuais e dos documentos visando a aplicação correta da 

legislação;  

• Interpretar e analisar a legislação e formular planejamentos tributários, de forma 

estritamente legal; 

• Compreender o planejamento estratégico tributário e a demanda por registros fidedignos 

que comprovem o propósito negocial; 

• Compreender a ligação da informação tributária com a demanda das obrigações 

acessórias; 

• Avaliar os modelos estratégicos tributários; 

• Estar apto a apuração dos tributos; 

• Saber elaborar as obrigações acessórias e o cruzamento entre elas. 
 
 
 
 



  

Público-Alvo: 
 

Portadores de diploma de nível superior, reconhecido pelo MEC, que atuem ou pretendam 

atuar em departamentos fiscais e em função disso, necessitem de conhecimentos específicos 

e atualizados para melhorar sua capacitação, ou que busquem se habilitar a novas 

necessidades de mercado quanto ao serviço e qualidade tributária e fiscal. 

 
Áreas de Formação: 
Cursos superiores de preferência em alguma área de humanas 
 
Faixa Salarial: (   ) Até 3 Sal. mínimos (  x ) Entre 4 e 7 Sal. mínimos (  x ) Acima de 7 Sal. Mínimos 
 
Um especialista em Prática de Departamento Fiscal e Administração Estratégia Tributária tem uma 
grande amplitude de trabalho que vai desde o dia a dia das obrigações principais tributárias 
relacionadas a apuração de tributos, passando pelo cumprimento das obrigações assessórias fiscais 
relacionadas ao cumprimento das imposições legais referentes a obrigações eletrônicas e digitais das 
fazendas municipais, estaduais e federal até o desenvolvimento de projetos de planejamento 
estratégico tributários. 
 
Os três principais cargos que o pós graduado pode ocupar são de assistente fiscal e tributário, 
analista fiscal e tributário e gerente de departamento fiscal e tributário. 
 

Programa: 
 
  

Disciplina 
Carga 
Horári

a 

Módulo de legislação e legalização   

  Estrutura legal brasileira 24 

  Fiscalização e Gestão da Documentação Legal das Empresas 24 

      

Módulo de apurações e escriturações   

  Regime de Tributação Simplificado – Simples Nacional 24 

  Retenções Tributárias na Fonte 24 

  Apuração e Análise do PIS e COFINS (Lucro Presumido, Real e Arbitrado)  24 

  Apuração e Análise do ICMS, ISS e IPI 32 

  Apuração e Análise do IRPJ e CSLL (Lucro Presumido, Real e Arbitrado)  32 

      

Módulo de obrigações assessórias e tecnologia   

  Declarações e cruzamentos dos demonstrativos eletrônicos 24 

  Otimização de dados com o uso do Microsoft office 2010 24 

  Sistemas informatizados de departamento fiscal 24 

      



  

Módulo de estratégia avançada   

  Tópicos de estratégia em contabilidade tributária 24 

  Tópicos de estratégia em direito tributário 24 

  Planejamento Tributário Estratégico da Pessoa Jurídica 32 

  Planejamento Tributário Estratégico Imposto de renda na tributação da pessoa física 24 

      

Projeto Final 24 

TOTAL 384 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Coordenação: 
 
Nome: José Miguel Maria Alonso Flores Rodrigues Da Silva 
Titulação: Mestre em Ciências Contábeis 
Currículo Resumido:  
Mestre em Ciências Contábeis pela UERJ; Pós-graduado em Administração Financeira - FGV; Pós-graduado 

em Direito tributário UESA; Especialização em Fluxo de Caixa empresarial - FGV; Especialização em 

Orçamento Empresarial - FGV; Diversos cursos - IBMEC, trabalhos expostos em Congressos Nacionais e 

Internacionais, Consultor de empresas de renome Nacional e internacional; Professor Universitário e de pós 

graduação já tendo atuado na UERJ, IBMEC, IAG/PUC, Mackenzie/RJ e escola de Negócios Trevisan, Professor 

e Palestrante CRC/RJ, IBEF, OAB/ESA; Foi coordenador de pós-graduação da Escola de Negócios Trevisan; 

Sócio da JMR Contabilidade e Consultoria Tributária, Contador. 

Link para Currículo Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/7345639235507856 
 
 
 
 
 
 

Período e Periodicidade: 
 
 

Período estimado de duração do Curso: 18 meses 

Dias da Semana: noite e sábado integral, quinzenalmente 

Horário: Sexta-feira das 18:30 às 22:00 

Sábados das 08:30 às 16:30 

 



  

 
Trabalho Final: 
 
 
O trabalho final consiste em um artigo acadêmico científico a ser apresentado em sala de 
aula e uma apresentação presencial desse trabalho desenvolvido. 
 
 
 
 
Conteúdo Programático: 
 

Disciplina Ementa 

Estrutura legal brasileira 

 

Apresentação dos princípios constitucionais, regimes e opções 
tributários, juntamente com a hierarquia no sistema tributário 
brasileiro, visando fazer com que o aluno compreenda a importância 
do assunto e entenda a função de específica de cada um dos tipos de 
normativos brasileiros. 

Regime de Tributação 
Simplificado – Simples 
Nacional 

Entendimento do funcionamento prático e legal das empresas 
inseridas no sistema do SIMPLES NACIONAL. Será analisada a 
legislação vigente e a influência da anterior. Serão abordadas as 
possibilidades de enquadramento, a apuração, cálculos, obrigações 
acessórias e o entendimento das tabelas, limitações e exclusão. 

Retenções Tributárias na 
Fonte 

Entendimento do funcionamento prático e legal das Retenções 
Tributárias na Fonte de IR, CSLL, PIS e COFINS. A abordagem analisa 
a legislação das empresas privadas e públicas, para uma 
compreensão das diferenças e semelhanças entre as regras das 
retenções das contribuições sociais e impostos. 

Apuração e Análise do PIS e 
COFINS (Lucro Presumido, 
Real e Arbitrado) 

Legislação sobe o PIS e COFINS, bem como, a correta apuração e 
cumprimento legal. Apresentação das principais discussões litígios 
judiciais sobre essas contribuições sociais. Apresentação e discussões 
teóricas e práticas sobre os métodos e regimes existentes. 

Apuração e Análise do ICMS, 
ISS e IPI 

Abordagem do ICMS, do e do IPI ISS apresentando a estrutura básica 
e suas particularidades, com identificação dos fatos que possuem a 
incidência de cada um desses impostos, bem como, demonstrando 
os que não são alcançados. Faz parte dos objetivos, o cálculo e 
entendimento das práticas na sua apuração. 

Apuração e Análise do IRPJ e 
CSLL (Lucro Presumido, Real 
e Arbitrado) 

Legislação sobe IRPJ e CSLL, bem como, a correta apuração e 
cumprimento legal. Apresentação das principais discussões litígios 
judiciais sobre esses tributos. Apresentação e discussões teóricas e 
práticas sobre os métodos e regimes existentes. 

Fiscalização, Gestão da 
Documentação Legal das 
Empresas e contratos 

Quais os dispositivos legais que afetam o atendimento a fiscalização 
e as formalidades necessárias para o correto atendimento a 
fiscalização. Limitações legais e práticas da impessoalidade nos casos 
de fiscalização. Os Prazos legais a serem seguidos e estabelecidos 
pelo fiscal e os pedindo de dilação de prazos. A maneira adequada de 
arquivamento e troca de informações e documentação. Como é o 
processo adequado de justificação nos casos de ausência de entrega 
de documentos. Maneiras adequadas de identificar as necessidades 
do contribuinte. Processo de legalização de empresas em detalhes.  



  

Declarações e 
Demonstrativos Eletrônicos 

Preenchimento das principais Declarações e Demonstrativos 
eletrônicos, os cuidados necessários e o confronto dos dados 
informados nas declarações. Dispositivos legais que afetam o 
preenchimento 

Planejamento Tributário 
Estratégico 

Transmitir o conhecimento teórico e conceitual, bem como o prático 
em planejamento tributário. Identificação das opções e regimes 
tributários mais vantajosos para a empresa em análise. Compreensão 
e conhecimento da prevenção no planejamento tributário. 

Otimização de dados com o 
uso do Microsoft office 2010 

Capacitar o aluno na utilização dos recursos da planilha eletrônica 
do (Excel). Desenvolver as competências necessárias para a 
elaboração de planilhas. Utilização eficiente da planilha eletrônica 
para o mercado de trabalho. 

Sistemas informatizados de 
departamento Fiscal 

Capacitar o aluno no entendimento da lógica de utilização de 
sistemas informatizados fiscais. Desenvolver as competências 
necessárias para a utilização de sistemas informatizados. Utilização 
eficiente do sistema informatizado para o mercado de trabalho. 

Tópicos de estratégia em 
contabilidade tributária 

Conhecimento da Contabilidade Tributária. Conhecer as normas 
tributárias que incidem de qualquer forma, sobre o patrimônio do 
contribuinte. Compreender a linguagem contábil no que tange a 
setor tributário em especial sobre o que é relevante na 
interpretação e aplicação das normas tributárias. 

Tópicos de estratégia em 
direito tributário 

Conhecimento do Direito Tributário. Capacitar os alunos para o 
conhecimento adequado, do ponto de vista teórico e no que se 
refere a metodologia jurídica adotada no direito tributário. 

Imposto de Renda da Pessoa 
Física e INSS 

Capacitar os alunos ao entendimento do Imposto de Renda e INSS 
da Pessoa Física. Legislação sobe o assunto, bem como, a correta 
apuração e cumprimento legal. Apresentação das principais 
discussões litígios judiciais sobre o assunto. Apresentação e 
discussões teóricas e práticas sobre os métodos e regimes 
existentes. 

 
 
Corpo Docente: 
 

Professor Titulação Link Lattes Disciplina(s) 

José Miguel Rodrigues Mestre http://lattes.cnpq.br/7345639235507856 
 

Retenções Tributárias na 
Fonte,  Tópicos de 
estratégia em 
contabilidade tributária,  
Planejamento Tributário 
Estratégico Imposto de 
renda na tributação da 
pessoa física 

Alberto Gonçalves Especialista http://lattes.cnpq.br/9928741075892502 Apuração e Análise do 
IRPJ e CSLL (Lucro 
Presumido, Real e 
Arbitrado), Declarações e 
cruzamentos dos 
demonstrativos 
eletrônicos 

Daniel Ávila Mestre http://lattes.cnpq.br/7336219514877331 Estrutura legal brasileira 

Daniel Gudiño Especialista http://lattes.cnpq.br/3455087992027052 Apuração e Análise do 
PIS e COFINS (Lucro 



  

Presumido, Real e 
Arbitrado), Retenções 
Tributárias na Fonte 

Diogo Santesso Especialista http://lattes.cnpq.br/9670970327314578 Regime de Tributação 
Simplificado – Simples 
Nacional 

Eugenize   http://lattes.cnpq.br/1420928930511502 Fiscalização e Gestão da 
Documentação Legal das 
Empresas 

Felipe Dutra Doutor lattes.cnpq.br/4282637449845222 Planejamento Tributário 
Estratégico da Pessoa 
Jurídica 

Fernando Santoro Mestre http://lattes.cnpq.br/9733350839541866 Otimização de dados 
com o uso do Microsoft 
office 2010, Projeto Final 

Gilberto Alvarenga Mestre http://lattes.cnpq.br/3609960157125222 Tópicos de estratégia em 
direito tributário 

Leonardo Santoro Mestre http://lattes.cnpq.br/4710073933925724 Projeto Final 

Rose Marie Argolo de 
Bom 

Especialista http://lattes.cnpq.br/1637563178888054 Apuração e Análise do 
ICMS, ISS e IPI 

 


