Curso de Especialização em: Direito Tributário
Estrutura Curricular – componente curricular/carga horária.
MÓDULO I
TEORIA GERAL DO DIREITO TRIBUTÁRIO E SISTEMA TRIBUTÁRIO CONSTITUCIONAL

32 h/a

IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (ICMS, ISSQN, ITBI, ITCMD, IPTU E IPVA)

32 h/a

IMPOSTOS FEDERAIS (IR, II, IR, IPI, IOF E ITR)

32 h/a

CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS (COFINS, PIS, CPRB, CSLL, CPP E CIDE)

32 h/a

Carga horária total do módulo

128 h/a
MÓDULO II

CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA APLICADA

48 h/a

GERÊNCIA, ESCRITURAÇÃO E APURAÇÃO DE TRIBUTOS

16 h/a

PROCESSO TRIBUTÁRIO APLICADO – JUDICIAL E ADMINISTRATIVO

32 h/a

ELEMENTOS MATERIAIS E PROCESSUAIS DOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA

32 h/a

Carga horária total do módulo

128h/a
MÓDULO III

COMPLIANCE TRIBUTÁRIO: FUNDAMENTOS TEÓRICOS E APLICADOS

16h/a

DIREITO SOCIETÁRIO APLICADO AO PLANEJAMENTO FISCAL

32 h/a

ELEMENTOS FUNDAMENTAIS DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

32 h/a

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO APLICADO – ESTUDO DE CASOS

16 h/a

ELEMENTOS TEÓRICOS E APLICADOS DA TRIBUTAÇÃO NAS OPERAÇÕES INTERNACIONAIS

32 h/a

Carga horária total do módulo

128h/a

MÓDULO: APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO (TRABALHO DE CONLUSÃO DO CURSO)
TOTAL DA CARGA HORÁRIA DO CURSO

Higienópolis: Rua da Consolação, 930 ⚫ Consolação ⚫ São Paulo - SP ⚫ CEP 01302-907
Tel. (11) 2114-8820 ⚫ www.mackenzie.br e-mail: ccec.atendimento@mackenzie.br

48h/a
432h/a

MÓDULO I

Nome do Componente curricular: Teoria Geral do Direito Tributário e Sistema Tributário
Constitucional
Carga Horária: 32 h/a
Ementa: Federalismo Brasileiro e Consequências na Tributação. Princípios Constitucionais.
Competência Tributária. Imunidades. Normas Gerais em Matéria Tributária. Fontes do
Direito Tributário. Teoria da Norma. Tributo e Classificação das Espécies Tributárias. Regra Matriz de
Incidência. Teoria da Obrigação Tributária. Sujeição ativa e passiva. Crédito Tributário.
Objetivo: Habilitar o discente a elucidar questões tributárias com desenvoltura, proporcionando
conhecimentos obrigatórios ao operador do Direito Tributário, aprofundando os pontos mais
festejados pela Doutrina. Oferecer teoria aliada à prática Tributária, visando aplicação direta e prática
dos conceitos.

MÓDULO I

Nome do Componente curricular: Impostos Estaduais e Municipais (ICMS, ISSQN, ITIB-IV,
ITCM-D, IPTU e IPVA
Carga Horária: 32 h/a
Ementa: Estrutura normativa dos Impostos Estaduais e Municipais, analisando sua natureza,
eventuais exceções de princípios, as regras matrizes de incidência (aspecto material, territorial,
temporal, pessoal e quantitativo), imunidades específicas, isenções, súmulas e entendimentos dos
tribunais específicos de cada imposto, tipo de lançamento, forma e prazo de recolhimento.
Objetivo: Capacitar o aluno a identificar eventuais inconstitucionalidades e ilegalidades em cobranças
irregulares. A metodologia de ensino buscará conciliar os aspectos teóricos imprescindíveis com aspectos
práticos, desde a análise de julgados até os principais aspectos problemáticos da legislação e da
fiscalização.

Higienópolis: Rua da Consolação, 930 ⚫ Consolação ⚫ São Paulo - SP ⚫ CEP 01302-907
Tel. (11) 2114-8820 ⚫ www.mackenzie.br e-mail: ccec.atendimento@mackenzie.br

MÓDULO I

Nome do Componente curricular: Impostos Federais (IR, II, IE, IPI, IOF e ITR)
Carga Horária: 32 h/a

Ementa: Estrutura normativa dos Impostos Federais, analisando sua natureza, eventuais exceções
de princípios, as regras matrizes de incidência (aspecto material, territorial, temporal, pessoal e
quantitativo), imunidades específicas, isenções, súmulas e entendimentos dos tribunais específicos
de cada imposto, tipo de lançamento, forma e prazo de recolhimento.
Objetivo: Capacitar o aluno a identificar eventuais inconstitucionalidades e ilegalidades em cobranças
irregulares. A metodologia de ensino buscará conciliar os aspectos teóricos imprescindíveis com aspectos
práticos, desde a análise de julgados até os principais aspectos problemáticos da legislação e da
fiscalização.

MÓDULO I
Nome do Componente curricular: Contribuições Federais (COFINS, PIS, CPRB, CSLL, CPP e CIDE)
Carga Horária: 32 h/a

Ementa: Estrutura normativa Contribuições Federais, analisando sua natureza, eventuais exceções
de princípios, as regras matrizes de incidência (aspecto material, territorial, temporal, pessoal e
quantitativo), imunidades específicas, isenções, súmulas e entendimentos dos tribunais específicos
de cada imposto, tipo de lançamento, forma e prazo de recolhimento.
Objetivo: Capacitar o aluno a identificar eventuais inconstitucionalidades e ilegalidades em cobranças
irregulares. A metodologia de ensino buscará conciliar os aspectos teóricos imprescindíveis com aspectos
práticos, desde a análise de julgados até os principais aspectos problemáticos da legislação e da
fiscalização.

Higienópolis: Rua da Consolação, 930 ⚫ Consolação ⚫ São Paulo - SP ⚫ CEP 01302-907
Tel. (11) 2114-8820 ⚫ www.mackenzie.br e-mail: ccec.atendimento@mackenzie.br

MÓDULO II

Nome do Componente curricular: Contabilidade Tributária Aplicada
Carga Horária: 48h/a

Ementa: Principais Funções da Contabilidade Tributária. Demonstrativos Contábeis Obrigatórios.
Escrituração Fiscal e a Contábil. Aspectos Contábeis e Fiscais em Cisão, Fusão e Incorporação.
Aspectos Contábeis e Fiscais do Ágio e Deságio. Contabilização de IRPJ, CSLL (lucro real e lucro
presumido), ICMS, IPI, ISSQN, PIS e COFINS (não cumulatividade x cumulatividade).
Objetivo: Possibilitar visão global dos aspectos contábeis associados à tributação nas áreas Federal,
Estadual e Municipal, com a compreensão dos principais conceitos, peças contábeis e
procedimentos de contabilização.

MÓDULO II

Nome do Componente curricular: Gerência, Escrituração e Apuração de Tributos
Carga Horária: 16h/a

Ementa: Estudo dos aspectos operacionais e gerenciais relacionados à apuração e escrituração
fiscal dos principais tributos incidentes sobre a atividade empresarial.
Objetivo: Possibilitar visão global do funcionamento do departamento responsável pela
escrituração e apuração dos principais tributos incidentes sobre a atividade empresarial, seu
gerenciamento e principais rotinas.

Higienópolis: Rua da Consolação, 930 ⚫ Consolação ⚫ São Paulo - SP ⚫ CEP 01302-907
Tel. (11) 2114-8820 ⚫ www.mackenzie.br e-mail: ccec.atendimento@mackenzie.br

MODULO II

Nome do Componente curricular: Processo Tributário Aplicado – Judicial e Administrativo
Carga Horária: 32h/a

Ementa: Aspectos da “teoria geral do direito processual administrativo e judicial tributário”.
Tipos de Procedimento Administrativo: preventivo, voluntário e contencioso. Normas de regência
dos processos administrativos fiscais: esfera federal, estadual (São Paulo) e municipal (São Paulo).
Decadência: posições jurisprudenciais acerca da extinção do crédito. Aspectos Gerais do
contencioso administrativo aduaneiro. A 2ª instância administrativa: os recursos. A apreciação de
matéria constitucional pelos órgãos julgadores. A concomitância dos processos judicial e
administrativo. Desenvolvimento prático das questões controvertidas que envolvem o processo
judicial tributário, mediante o estudo das principais correntes doutrinárias e jurisprudenciais e a
elaboração de peças práticas.
Objetivo: Proporcionar ao aluno conhecimentos teóricos e aplicados para atuação nos processos e
procedimentos administrativos e judiciais fiscais de natureza preventiva, voluntária e contenciosa,
abordando-os em suas esferas federal, estadual e municipal. Aprimorar o conhecimento do aluno e
habilitá-lo a superar as principais controvérsias que envolvem o processo judicial tributário.

MODULO II
Nome do Componente curricular: Elementos materiais e processuais dos crimes contra a ordem
tributária
Carga Horária: 32h/a
Ementa: Desenvolvimento prático das questões controvertidas que envolvem os crimes contra a
ordem tributária, mediante o estudo das principais correntes doutrinárias e jurisprudenciais e o
estudo de questões processuais práticas.
Objetivo: Proporcionar conhecimentos sobre as principais condutas e comportamentos dos
sujeitos passivos das obrigações tributárias que possam configurar crimes e contravenções.
Higienópolis: Rua da Consolação, 930 ⚫ Consolação ⚫ São Paulo - SP ⚫ CEP 01302-907
Tel. (11) 2114-8820 ⚫ www.mackenzie.br e-mail: ccec.atendimento@mackenzie.br

MODULO III

Nome do Componente curricular: Compliance Tributário: Fundamentos Teóricos Aplicados
Carga Horária: 16h/a

Ementa: Análise da Lei 12.846/2013 e suas implicações nas reponsabilidades civil, penal e
tributária.
Objetivo: Proporcionar conhecimentos sobre o alcance das responsabilidades dos dirigentes de
empresas em casos de corrupção em matéria tributária.

MODULO III
Nome do Componente curricular: Direito Societário Aplicado ao Planejamento Fiscal

Carga Horária: 32 h/a

Ementa: Desenvolvimento prático das questões que envolvem o planejamento societário com
repercussão tributária, mediante o estudo das principais doutrinas e casos práticos.
Objetivo: Proporcionar conhecimentos globais sobre o ordenamento jurídico brasileiro,
especialmente no que se refere a planejamento societário, incluindo normas afetas à matéria,
que possam auxiliar o operador do direito no planejamento tributário.

MODULO III
Nome do Componente curricular: Elementos Fundamentais do Planejamento Tributário
Carga Horária: 32 h/a
Ementa: Desenvolvimento teórico das questões que envolvem o planejamento tributário,
mediante o estudo das principais doutrinas e decisões jurisprudenciais.
Higienópolis: Rua da Consolação, 930 ⚫ Consolação ⚫ São Paulo - SP ⚫ CEP 01302-907
Tel. (11) 2114-8820 ⚫ www.mackenzie.br e-mail: ccec.atendimento@mackenzie.br

Objetivo: Proporcionar conhecimentos globais sobre o ordenamento jurídico brasileiro,
especialmente no que se refere a planejamento tributário, incluindo normas afetas à matéria
que possam auxiliar o operador do direito no planejamento fiscal ético e legal.

MODULO III
Nome da Disciplina: Planejamento Tributário Aplicado – Estudo de Casos
Carga Horária: 16 h/a
Ementa: Desenvolvimento prático das questões que envolvem o planejamento tributário,
mediante o estudo das principais doutrinas, decisões jurisprudenciais e casos práticos de
planejamento fiscal.
Objetivo: Proporcionar conhecimentos globais sobre o ordenamento jurídico brasileiro,
especialmente no que se refere a planejamento tributário, incluindo normas afetas à matéria
que possam auxiliar o operador do direito no planejamento fiscal ético e legal.

MODULO III
Nome do componente curricular: Elementos Teóricos e Aplicados da Tributação nas Operações
Internacionais
Carga Horária: 32 h/a

Ementa: Tratados Internacionais, inferências do Direito Tributário Internacional no
ordenamento jurídico pátrio, matéria tributário internacional e ordem interna.
Objetivo: Proporcionar conhecimentos globais sobre o ordenamento jurídico brasileiro,
especialmente no que se refere a Direito Tributário Internacional, auxiliando o profissional a
acompanhar os aspectos jurídicos atinentes à sua área com maior desenvoltura.

Higienópolis: Rua da Consolação, 930 ⚫ Consolação ⚫ São Paulo - SP ⚫ CEP 01302-907
Tel. (11) 2114-8820 ⚫ www.mackenzie.br e-mail: ccec.atendimento@mackenzie.br

IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR

1. Nome da Disciplina: Aplicação do Conhecimento (Trabalho de Conclusão de Curso)
2. Carga Horária: 48h/a
3. Ementa: O/A aluno/a deverá optar entre escrever um artigo científico ou produzir um plano de carreira.

ARTIGO CIENTÍFICO
Escolha do tema. Monografia/revisão de literatura e estudo de caso. Pesquisa quantitativa e qualitativa.
Estrutura: elementos pré e pós textuais. Linguagem e etapas de construção do artigo científico. Introdução,
desenvolvimento e conclusão do artigo. Problemas mais comuns na redação do artigo científico.

PLANO DE CARREIRA
Formação, profissão e carreira. O perfil do profissional do Direito “4.0”. Comunicação estratégica. Liderança e
gestão de equipes jurídicas. Planejamento estratégico de empresas. Implementação e gestão de escritórios
de advocacia. Desempenho e colocação profissional pós-formação. Planejamento de carreira.

4. Objetivo:

ARTIGO CIENTÍFICO
O componente curricular busca oferecer os principais parâmetros para elaboração de um artigo científico, a
ser entregue ao final do componente. O/A aluno/a irá conhecer a parte conceitual da elaboração de um artigo
científico, o raciocínio a respeito da metodologia aplicada e as premissas para a escolha de um bom tema de
pesquisa, além de ter acesso às informações técnicas e de linguagem apropriada para sua adequada
composição e apresentação.

PLANO DE CARREIRA
Estimular o desenvolvimento pessoal necessário à construção de uma carreira profissional, com a
compreensão dos desafios inerentes à implementação da trajetória profissional pós-formação nos mais
diferentes segmentos do mercado jurídico.

Higienópolis: Rua da Consolação, 930 ⚫ Consolação ⚫ São Paulo - SP ⚫ CEP 01302-907
Tel. (11) 2114-8820 ⚫ www.mackenzie.br e-mail: ccec.atendimento@mackenzie.br

