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Apresentação
Atualmente, a prática do direito tributário exige domínio de estrutura normativa vasta e
diversificada, aliada ao estudo da jurisprudência administrativa e judicial correspondentes. Para
fomentar essa capacidade, o(a) aluno(a) da Pós-Graduação em Direito Tributário é
instigado(a) a construir soluções inovadoras, que considerem os principais setores da economia
sujeitos à tributação, ao mesmo tempo em que sejam sensíveis às necessidades do mercado
empresarial.
A Pós-Graduação em Direito Tributário visa proporcionar um ambiente que favoreça a imersão
em questões práticas e atuais que envolvem o direito tributário. Para tanto, oferece o repertório
teórico necessário para promover reflexões sobre a incidência de tributos nas mais diversas
atividades empresariais, além de instigar o desenvolvimento de uma visão global e estratégica,
preocupada em incrementar capacidades analíticas e argumentativas. Também é objetivo do curso
propiciar instrumentos para tomada de decisão que ultrapassem as fronteiras da disciplina
tributária e que exercitem a interface com outros saberes jurídicos e não jurídicos, tais como
finanças públicas, contabilidade, direito societário, mercado financeiro e de capitais, direito do
trabalho e direito previdenciário.
A abordagem proposta e o repertório teórico adotado também capacitam o(a) aluno(a) a formar
convicção a respeito de temas atinentes às diversas propostas de reforma tributária, permitindo
que ele(a) possa debater as questões constitucionais e pragmáticas que envolvem essas
alterações. O curso visa, então, habilitar o(a) aluno(a) a interagir ativamente nessa relevante
discussão e prepara-lo(a) para o cenário futuro, sendo ou não implementadas quaisquer das atuais
propostas de reforma.
----------------------------------------------------------------

Público-alvo
Graduados(as) em direito com experiência
relevante na área tributária, atuantes em
escritórios de advocacia ou departamentos
jurídicos de empresas ou de instituições
financeiras.

Metodologia
O FGV LAW enfatiza o uso de metodologias
participativas de ensino, que colocam o(a)
aluno(a) no centro do processo de aprendizagem.
As disciplinas mesclarão aulas com exposição
dialogada, discussão de casos, exercícios
aplicados e simulação de situações concretas.
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Realização
Carga horária: 432 horas-aula
Duração: 3 semestres
Data de início: 15/08/2022
Dias da semana: segundas e terças-feiras
Horário: das 19h10 às 22h50
Modalidade de oferta: Blended (todas as

Importante: se necessário, o Programa de PósGraduação Lato Sensu (FGV LAW), poderá alterar o
calendário original do curso.
Reposições de aula (estipuladas pela Instituição),
monitorias acadêmicas ou quaisquer outros eventos
relacionados ao curso poderão ser agendados às
sextas-feiras, no horário noturno.

aulas integralmente ao vivo)
*As aulas das disciplinas presenciais estão previstas para serem ministradas nas unidades da FGV, na Bela Vista, em São Paulo/SP.
Esclarecemos, no entanto, que a depender da situação sanitária do país, há a possibilidade do curso migrar temporariamente para
o ambiente virtual, com aulas síncronas, conforme já tem ocorrido nos cursos em andamento de toda FGV.

----------------------------------------------------------------

Estrutura do Curso
O curso é estruturado por um conjunto de disciplinas que reforça o repertório técnico e estimula o
desenvolvimento de competências e habilidades a fim de capacitar o(a) aluno(a) a identificar problemas e
criar soluções estratégicas. O programa é composto por disciplinas obrigatórias específicas da área escolhida
e conta, também, com disciplinas optativas que se conectam às competências necessárias para um trânsito
seguro no atual mercado de trabalho jurídico.
O curso é ofertado na modalidade blended, com aulas integralmente ao vivo. No primeiro e terceiro
semestre do curso as aulas são ministradas presencialmente (previstas nas instalações da Fundação Getulio
Vargas na Rua Rocha, 233 – Bela Vista - São Paulo/SP), já no segundo semestre, os professores da FGV
ministram suas aulas em ambiente virtual. Acesse o calendário letivo do curso.
A FGV utiliza desde 2016, para as aulas em ambiente virtual, uma plataforma largamente utilizada em
âmbito corporativo e acadêmico em diversos países, capaz de oferecer uma experiência de ensino dinâmica
mesmo sem a proximidade física entre docente e turma. A plataforma traz ferramentas modernas de
colaboração como salas simultâneas para aplicação de dinâmicas, enquetes, compartilhamento de conteúdo
em tela, entre outras funcionalidades que além de humanizarem a comunicação em um ambiente virtual,
permitem aos docentes o uso de metodologias participativas.
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Disciplinas Obrigatórias
Sistema Tributário Nacional (32 horas-aula)
A presente disciplina visa oferecer ao(à) discente os elementos necessários à compreensão do Sistema
Tributário Nacional, ampliando o repertório intelectual do(a) aluno(a) no âmbito do Direito Tributário,
fornecendo-lhes uma visão crítica acerca dos principais temas e habilitando-os(as) à resolução das questões
que venham a ser postas em seu dia a dia de trabalho. Ademais, essa disciplina tem por objetivo
proporcionar o instrumental necessário para o acompanhamento das disciplinas subsequentes do curso,
que abordarão tributos específicos.
Temas que poderão ser abordados na disciplina:
 Abrangência do Sistema Tributário Nacional e seus reflexos.
 Competências tributárias e a repartição das receitas tributárias.
 Limitações ao poder de tributar. Atuação do Estado em matéria tributária.
 Elementos fundamentais em matéria tributária: espécies de tributos; obrigação e crédito tributário;
hipóteses de suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário.
 Finalidades fiscal, extrafiscal e parafiscal dos tributos.
 Imunidades e isenções tributárias.
 Modalidades de lançamento tributário. Decadência e prescrição.
 Poder Judiciário e o Sistema Tributário Nacional.
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Finanças Públicas e Tributação (32 horas-aula)
Tomando-se como premissa que o exercício da tributação serve, em grande medida, à manutenção do
Estado, o conhecimento de temas relativos ao direito financeiro é fundamental para melhor compreensão
do sistema tributário como um todo. O objetivo desta disciplina, portanto, é tratar dos desafios e das
questões relevantes que se colocam a partir de uma visão crítica do Direito Tributário, conectada com a
atividade financeira do Estado.
Temas que poderão ser abordados na disciplina:
 Carga Tributária.
 Bases econômicas da tributação (renda, capital, patrimônio e consumo) e modelos de tributação
possíveis.
 Justiça distributiva e tributação.
 Equidade e eficiência.
 Tributação & desenvolvimento.
 Relação da tributação com o gasto público.
 Federalismo Fiscal.
 Cumulatividade.
 Progressividade e regressividade.
 Simplicidade tributária e custos de conformidade.
 Tributação, informalidade e concorrência.
 Administração tributária e arrecadação.
 Erosão da base tributária e uso de paraísos fiscais.
 Finanças públicas e tributação comparadas.
 O BEPS (base erosion and profit shifting).
 Panorama das propostas e desafios de reforma tributária no Brasil.
Contabilidade e Introdução às Finanças (32 horas-aula)
O objetivo da disciplina é nivelar o conhecimento sobre os fundamentos básicos da contabilidade para que
consigam interpretar os eventos econômicos por intermédio da análise das demonstrações financeiras. Para
tanto, serão oferecidas as ferramentas básicas de finanças e matemática financeira para desenvolver a
percepção do valor do dinheiro no tempo.
Temas que poderão ser abordados na disciplina:
 Conceitos fundamentais de contabilidade e balanço patrimonial.
 Administração de um negócio.
 Destinação do lucro.
 Surgimento da contabilidade.
 Características sobre demonstrações financeiras.
 Avaliação e registro dos ativos, passivos e patrimônio líquido.
 Ativo: principais grupos e suas contas.
 Passivo: principais grupos e suas contas.
 Patrimônio líquido: principais grupos e suas contas.
 Custos e demonstração do resultado do exercício.
 Receitas de vendas: bruta e líquida.
 Custos e despesas.
 Lucro: operacional; antes dos tributos sobre a renda e líquido.
 Análise das demonstrações financeiras.
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Índices de liquidez, índices de endividamento e índices de rentabilidade.
O valor do dinheiro no tempo: juros simples, juros compostos, alternativas de pagamento e
alternativas de investimento.

Tributação sobre a Receita (32 horas-aula)
O objetivo da disciplina é aprofundar o conhecimento prático sobre os fundamentos da tributação das
receitas das pessoas jurídicas, a evolução do conceito de receita, os tributos incidentes sobre a receita, os
diferentes regimes e sistemáticas de tributação das receitas, por meio da discussão de casos práticos e
precedentes atuais com vistas a aperfeiçoar a atuação profissional.
Temas que poderão ser abordados na disciplina:
 Fundamentos da tributação sobre a receita no Brasil.
 Conceito de receita, cumulatividade e não cumulatividade.
 PIS/COFINS cumulativos, regime de caixa e regime de competência.
 PIS/COFINS não cumulativos.
 Conceito de insumo.
 Receita de terceiros. Reembolso de despesas.
 Tributação monofásica e substituição tributária.
 Contribuições previdenciárias sobre receitas.
Tributação sobre a Circulação de Mercadorias e o Comércio Exterior (32 horas-aula)
O objetivo desta disciplina é fornecer fundamentos teóricos e práticos acerca dos tributos indiretos
envolvendo a tributação sobre o consumo e o comércio exterior. A partir do manejo desses conceitos, a
disciplina visa possibilitar a compreensão de aspectos principais dos tributos de forma a auxiliar na tomada
de decisões e pensamento estratégico tributário.
Temas que poderão ser abordados na disciplina:
 ICMS: competência, materialidade e operações interestaduais.
 Sistemática das alíquotas e cálculo do ICMS.
 Não cumulatividade no ICMS e questões controvertidas.
 ICMS: sujeição passiva e substituição tributária.
 Conflito horizontal e vertical de competências relativas ao ICMS, ISS e IPI: choque de materialidades.
 Guerra fiscal.
 Tributação sobre o comércio exterior: imposto sobre importação, sobre exportação, ICMS na
exportação, ISS e IPI.
 PIS/COFINS na importação e na exportação.
 Regimes aduaneiros.
Tributação Nacional sobre a Renda (32 horas-aula)
O objetivo dessa disciplina é permitir ao(à) aluno(a) obter o ferramental necessário para que possa
compreender a aplicação prática dos conceitos da tributação da renda, permitindo-lhe não apenas saber
em que ocasiões incide o imposto sobre a renda, mas planejar as atividades das empresas e os rendimentos
das pessoas físicas de modo que sejam cumpridas as obrigações tributárias ao menor custo fiscal possível.
Temas que poderão ser abordados na disciplina:
 Renda: materialidade e princípios informadores.
 Receitas, ingressos e rendimentos para o imposto sobre a renda.
 IRPJ: contribuintes e responsáveis; apuração do lucro real; lucro presumido e lucro arbitrado.
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 Dedutibilidade de despesas e compensação dos prejuízos fiscais. Subcapitalização.
 Incentivos fiscais, subvenções para investimento e para custeio.
 Tributação nas reorganizações societárias: tratamento tributário das fusões, aquisições e
incorporações.
 IRPF: generalidades e principais controvérsias.
 IRPJ x IRPF e a tributação do ganho de capital. Tributação na fonte e operações financeiras.
Tributação sobre a Industrialização e a Prestação de Serviços (32 horas-aula)
Dialogando diretamente com Tributação sobre a Circulação de Mercadorias e o Comércio Exterior,
Tributação sobre a Industrialização e a Prestação de Serviços objetiva apresentar os debates que permeiam
os institutos centrais dos impostos sobre o consumo no Brasil, especialmente o imposto sobre produtos
industrializados e o imposto sobre serviços de qualquer natureza, tendo-se como foco não apenas a
legislação sobre o tema, mas também, e especialmente, as posições de nossos tribunais. Com isso,
pretende-se ampliar o repertório do(a) aluno(a) e igualmente fornecer-lhe uma visão crítica acerca dos
principais temas, de forma a permitir-lhe o ingresso em discussões em níveis mais aprofundados do direito
tributário.
Temas que poderão ser abordados na disciplina:
 IPI: competência, perfil de incidência e materialidade.
 IPI: não cumulatividade, cálculo/apuração e questões controvertidas.
 IPI: seletividade.
 ISS: materialidade e o conceito de serviço.
 ISS: competência e os conflitos decorrentes.
 ISS: base de cálculo, preço do serviço e alíquotas.
 ISS: local de prestação do serviço, sujeito ativo, contribuinte, responsável e cadastros municipais.
 Incidência do ISS nos casos de software e de industrialização por encomenda.
Tributação dos Negócios Internacionais (32 horas-aula)
A disciplina se desenvolve a partir da compreensão das questões conceituais elementares à tributação da
renda no âmbito internacional, de modo a viabilizar o enfrentamento de temas mais complexos numa
atuação profissional envolvendo uma visão global do tributo. Serão analisados e discutidos os princípios e
regras de tributação internacional à luz da legislação nacional e dos tratados internacionais aplicáveis às
operações concretas.
Temas que poderão ser abordados na disciplina:
 Tributação internacional: princípios, regras, elementos de conexão e conceito de residência fiscal.
 Remessas ao exterior, imposto de renda na fonte e CIDE.
 Tributação brasileira de não residentes.
 Tratados internacionais para evitar a bitributação.
 Preços de transferência nas importações e exportações.
 Subcapitalização e dedutibilidade de despesas em negócios internacionais.
 Tributação de coligadas e controladas no exterior.
 Planejamento tributário internacional.
 Remessa de tecnologia.
 Tributação da economia digital.
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Compliance Tributário (32 horas-aula)
Em continuidade às disciplinas intra e interdisciplinares, Compliance Tributário tem como objetivos habilitar
o(a) discente para: (i) resolver os problemas tributários decorrentes de atos de corrupção (pessoa jurídica
e pessoa física); (ii) detectar e prevenir riscos tributários que possam impactar negativamente a empresa;
(iii) identificar e discutir a relação entre os programas de integridade e as obrigações tributárias; e (iv)
identificar os riscos e impactos da não conformidade tributária, no tocante a sanções e responsabilização.
Temas que poderão ser abordados na disciplina:
 Compliance e sua relevância no contexto da governança corporativa e do ESG, como instrumento
de prevenção e detecção de riscos.
 Normas mais relevantes aplicáveis ao tema.
 Estrutura e principais elementos de um programa de compliance.
 Programas de conformidade tributária.
 Relevância do compliance tributário, no tocante ao cumprimento das obrigações principais e
acessórias e na prevenção de riscos decorrentes de não conformidade, inclusive em estruturas de
planejamento tributário.
 Gestão da informação fiscal e fiscalização.
 Interface entre a LGPD e a administração tributária.
 Sanções aplicáveis, tanto administrativas quanto penais, nos casos de não conformidade tributária
e de corrupção.
 Responsabilidade tributária da empresa, de sucessores, terceiros, sócios e administradores, nos
casos de não conformidade tributária, inclusive em operações de fusão, cisão, transformação,
incorporação, extinção de sociedades, dissolução irregular da pessoa jurídica e em grupos
econômicos.
Estratégias Processuais Tributárias (32 horas-aula)
A proposta desta disciplina, localizada ao final do curso de Direito Tributário, é permitir que o(a) aluno(a)
seja capaz de transitar pelos institutos de Direito Processual Tributário, sabendo escolher a estratégia
processual adequada para o momento da cadeia de formação e cobrança do crédito tributário, bem como
antever situações que podem vir a se concretizar. Também serão contempladas as formas não judiciais de
resolução de conflitos em matéria tributária.
Temas que poderão ser abordados na disciplina:
 Os elementos informadores do processo tributário: fluxo de aplicação da legislação tributária;
instrumentalidade do processo; elementos de jurisdição; princípios informadores do processo civil
 Medidas processuais administrativas do contribuinte: consulta fiscal, processo administrativo
anulatório e repetitório (compensação)
 Medidas processuais judiciais do contribuinte: mandado de segurança (preventivo e repressivo),
ação declaratória, ação anulatória, ação de consignação em pagamento, embargos à execução fiscal,
exceção de pré-executividade, ação de repetição do indébito (cumprimento de sentença x
compensação);
 Medidas processuais judiciais do fisco: execução fiscal e medida cautelar fiscal.
 Tutelas provisórias e seus reflexos no processo tributário.
 Precedentes e técnicas de uniformização de decisões judiciais.
 Gestão de risco e contingências no processo tributário.
 Transação, negócios jurídicos processuais e arbitragem tributária.
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Disciplinas Optativas

(28 horas-aula cada)

Considerando a importância do desenvolvimento de habilidades nos(as) profissionais da área jurídica, o
FGV LAW reservou uma parcela da carga horária do curso de pós-graduação para o aperfeiçoamento de
competências já presentes no dia a dia da prática jurídica.
Com o propósito de promover maior interdisciplinaridade, instigar o protagonismo do corpo discente e
provocar discussões alinhadas às necessidades do mercado de trabalho e da prática jurídica ou negocial,
no decorrer do curso, os(as) alunos(as) receberão o leque de disciplinas optativas disponíveis, bem como
informações referentes aos critérios de matrícula.
As disciplinas optativas serão compostas por alunos(as) de várias áreas jurídicas o que promoverá, portanto,
networking diferenciado e espaços múltiplos para reflexões valiosas e conexões significativas.
Acesse o Programa de Disciplinas Optativas dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu – 2º Semestre de 2022

----------------------------------------------------------------

Avaliação
A média para aprovação em cada uma das
disciplinas do curso é de 7 (escala de 0-10),
sendo 40% equivalente a atividades
realizadas ao longo das aulas (exercícios,
participação oral etc.) e 60% referente a
nota obtida na avaliação final da disciplina
(prova ou trabalho, conforme determinação
da Escola). A aprovação também depende da
presença mínima em 75% das aulas.
Os critérios de avaliação se aplicam a todas
as disciplinas do curso.

Corpo Docente
O corpo docente é formado por profissionais
altamente qualificados, titulados e com rica
experiência no mercado jurídico. O FGV LAW
conta com professores(as) inspiradores(as)
que aliam experiência acadêmica com
atuação profissional especializada, trazendo
para a sala de aula a realidade do mercado.
Para conhecer nosso corpo docente clique
aqui
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Investimento
PAGAMENTO PARCELADO
PERÍODO DE MATRÍCULA

NÚMERO DE
PARCELAS

VALOR DA PARCELA

VALOR TOTAL DO
CURSO À VISTA

12/04/2022 a 30/06/2022
A partir de 01/07/2022
12/04/2022 a 30/06/2022
A partir de 01/07/2022
12/04/2022 a 30/06/2022
A partir de 01/07/2022

1+17
1+17
1+25
1+25
1+29
1+29

R$ 2.606,25
R$ 2.743,42
R$ 1.908,85
R$ 2.009,31
R$ 1.700,83
R$ 1.790,33

R$ 41.459,26
R$ 43.641,33
R$ 41.459,26
R$ 43.641,33
R$ 41.459,26
R$ 43.641,33



Conforme tabela, as matrículas efetuadas até 30/06/2022 receberão um desconto de 5% sobre
o valor do curso.



Em caso de opção pelo pagamento parcelado, o vencimento da primeira parcela será no ato da matrícula e, das demais, no
dia 10 de cada mês, a partir de 10 de agosto de 2022, independentemente da data da matrícula.

----------------------------------------------------------------

Processo Seletivo
O ingresso é realizado por meio de aprovação no Processo Seletivo, observados os procedimentos,
condições, regras e critérios descritos no Edital. O presente Processo Seletivo tem validade para o segundo
semestre letivo de 2022, não havendo reserva de vaga para semestres posteriores.

Período de Inscrições:
De 04/04/2022 a 15/07/2022
pelo site fgv.br/direitosp

Importante:
A seleção de candidatos(as) é feita ao longo do
período de inscrições. Caso sejam preenchidas as
vagas disponíveis na turma, as inscrições serão
encerradas antes do período previsto.
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Atenção: Os(as) interessados(as) deverão realizar sua inscrição, sem qualquer ônus financeiro,
exclusivamente pela internet. É obrigatório o preenchimento de todos os campos solicitados na ficha de
inscrição e a inserção de arquivo digital com o Curriculum Vitae do candidato. Certifique-se que o currículo
anexado esteja atualizado, inclusive com o detalhamento das atividades profissionais desempenhadas.
Essas informações serão confrontadas com o público-alvo, os pré-requisitos (quando houver) e os objetivos
do curso preterido. Currículos extraídos da plataforma Lattes não serão considerados. Serão avaliados,
conjuntamente, (i) a formação acadêmica, (ii) a experiência profissional e (iii) a correlação entre os objetivos
do curso pretendido e a trajetória profissional do(a) candidato(a).
Seleção dos(as) Candidatos(as): O processo seletivo está estruturado em uma etapa: (i) entrevista
individual. Para que a entrevista ocorra de forma adequada é imprescindível que o(a) candidato(a) observe
a data e o horário previamente informados, além de preencher o formulário que será enviado por e-mail
com questões a serem respondidas previamente à entrevista. Não serão atendidos(as) candidatos(as) fora
do horário estabelecido. Na impossibilidade de comparecer, o(a) candidato(a) poderá realizar apenas 1
(um) reagendamento e caso não compareça na segunda oportunidade, terá o processo seletivo
automaticamente cancelado para o curso pretendido no processo seletivo vigente.

(*) A aprovação no processo seletivo não garante vaga. A matrícula será confirmada após entrega de todos
os documentos solicitados e efetivação do pagamento da primeira parcela do plano de pagamento ou ainda
do curso à vista, conforme opção feita pelo(a) candidato(a) no Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais, em cumprimento das exigências do edital publicado.
Resultado: A divulgação do resultado será feita via comunicação eletrônica (e-mail) em até 10 (dez) dias
úteis, contados do dia útil seguinte da realização da inscrição. É responsabilidade exclusiva do(a)
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PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO TRIBUTÁRIO
candidato(a) manter seus dados de contatos atualizados, acompanhar a divulgação dos resultados,
averiguar sua eventual aprovação e consequente convocação para a matrícula.
Não haverá divulgação do desempenho dos(as) candidatos(as), nem sua classificação relativa, apenas a
informação quanto à aprovação ou não. O resultado no processo seletivo não é passível de recursos.

----------------------------------------------------------------

Mais Informações:
Edital do Processo Seletivo 2022/2: acesse aqui
Rua Rocha, 220 – Térreo – Bela Vista – São Paulo/SP
Horário de Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h
E-mail: fgvlaw@fgv.br
Telefone: (11) 3799-2240
Atendimento por videochamada (cf. disponibilidade da equipe): agende aqui
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