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JUSTIFICATIVA DA OFERTA 

A complexidade e o dinamismo do sistema tributário nacional e a sua crescente sofisticação – especialmente 

após a implantação do Sistema Público de Escrituração Digital -, têm ensejado a necessidade de as empresas 

organizarem seus negócios, sob apropriada governança tributária, para o cumprimento eficiente e eficaz das 

obrigações fiscais, de modo a potencializar a legítima economia de tributos e evitar ou minimizar o risco de 

possíveis questionamentos por parte das autoridades fiscais, o que pode resultar na identificação de 

contingências tributárias e na consequente lavratura de autos de infração, com a correspondi dente cobrança 

de multas punitivas e juros moratórios. 

Do ponto de vista tributário, pode haver a extensão da responsabilidade da empresa aos seus administradores, 

implicando no bloqueio dos seus bens pessoais, inclusive de suas contas bancárias, dentre outras medidas. É 

neste cenário de complexidade, dinamismo e avanços tecnológicos por que tem passado o nosso sistema 

tributário, deverasmente desafiador, que procuramos desenvolver o nosso MBA. 

Ao término do curso os alunos estarão aptos a diagnosticar a situação contábil, societária e fiscal de empresas 
e avaliar oportunidades de redução ou postergação de carga tributária e de eliminação ou minimização de riscos 
de questionamentos por parte das autoridades fiscais, o que sem dúvida agregará valor para as empresas em 
que trabalham, ou mesmo para novos negócios que pretendam empreender. 

 

DESCRIÇÃO DO CURSO 

O MBA Executivo em Gestão Financeira e Econômica de Tributos apresentará aos participantes uma visão 

global e integrada dos tributos incidentes sobre as atividades empresariais, que lhe permitirá otimizar a carga 

tributária das empresas, quer seja através da identificação de oportunidades de sua redução lícita, quer seja 

através da eliminação ou minimização de riscos de questionamentos por parte das autoridades fiscais. 

 

OBJETIVO DO CURSO 

O MBA Executivo em Gestão Financeira e Econômica de Tributos tem por missão fazer os participantes 
adquirirem: 

• Visão global e integrada dos tributos incidentes sobre as atividades empresariais, focando a criação de 
valor para a empresa, através da otimização de sua carga tributária, quer seja através da identificação de 
oportunidades de sua redução lícita, quer seja através da eliminação ou minimização de riscos de 
questionamentos por parte das autoridades fiscais; 

• Capacidade para enxergar a governança tributária como algo estratégico para a empresa em que atua; 

• Conhecimento de conceitos, métodos e instrumentos contábeis, societários e tributários relevantes; 

• Motivação de serem líderes empreendedores, que contemplam em suas ações estratégicas, os aspectos 
tributários relevantes, tanto no ambiente das organizações para as quais trabalham, quanto no 
desenvolvimento de negócios próprios. 

 

PÚBLICO-ALVO 

O MBA Executivo em Gestão Financeira e Econômica de Tributos destina-se aos profissionais de mercado, 

graduados ou pós-graduados em administração de empresas, ciências contábeis, auditoria, economia, direito, 

finanças, controladoria, gestão estratégica de negócios e gestão empresarial, com pelo menos três anos de 

experiência profissional em uma destas áreas, que percebam a importância da gestão estratégica de tributos 

na tomada de decisões nas empresas, quer sejam no dia a dia, quer sejam em processos de fusões e 

aquisições. 
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METODOLOGIA 

Os cursos do Programa MBA LIVE da FGV têm por objetivo estimular a reconstrução do conhecimento por 
meio da abordagem integrada entre teoria e prática, em consonância com os contextos econômicos, sociais e 
regionais onde os cursos são ministrados.  

Os conteúdos das disciplinas visam a atingir objetivos de aprendizagem específicos, alinhados ao 
desenvolvimento das competências necessárias à prática profissional de seus alunos. 

As aulas, mediadas remotamente por ferramentas de videoconferência, são planejadas com aplicação de 
diferentes de estratégias de aprendizagem, sob a égide das metodologias ativas. Os alunos contam com suporte 
de um ambiente virtual de aprendizagem, o eClass, no qual pode acessar, a qualquer momento, em seus 
dispositivos eletrônicos, o conteúdo da disciplina, fazendo uso irrestrito de reconhecidas bibliotecas virtuais. 
Além disso, há acesso a outras ferramentas que oferecem suporte ao processo de ensino-aprendizagem e 
facilitam a comunicação. 

As atividades práticas também podem ser desenvolvidas com o apoio de estudos de casos, jogos de negócios 
e situações que permitam aos alunos simularem a vivência de experiências desafiadoras, encorajando-os à 
aplicação de seus conhecimentos na resolução dos desafios propostos. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem tem papel fundamental para o processo de reconstrução de conhecimento pelos 

alunos, por isso, cada disciplina tem um instrumento avaliativo diferente. As avaliações construídas pelos 

professores possuem questões que abordam a aplicabilidade dos conceitos trabalhados em sala a contextos 

empresariais. Os instrumentos de avaliação utilizados visam não somente apoiar o diagnóstico do aprendizado 

como também servir como reflexão para os alunos quanto à prática dos conceitos a fim de capacitá-los para 

melhores tomadas de decisão como executivos. 

 

PRÉ-REQUISITO 

Pelo menos três anos de experiência profissional em uma destas áreas: contábil, auditoria (interna ou externa), 

economia, direito, finanças e controladoria. 

 
 
DISCIPLINA ISENTA DE PROVA 

As disciplinas listadas a seguir têm como processo de avaliação, a elaboração de trabalhos, que demandam 

preparação extraclasse e, por isso, não têm prova:  

• Workshop do Módulo I; 

• Workshop do Módulo III. 

 

MÓDULOS 
Tributação sobre a Produção, a Circulação, a Prestação de Serviços, a Receita Bruta e o 
Comércio Exterior 

144 h/a 

Custo, Finanças, Controladoria e Contencioso - Impacto nos Preços e na Lucratividade 144 h/a 

Tributação de Lucros, Governança e Planejamento Tributário nos Processos de Fusões e 
Aquisições 

144 h/a 
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MÓDULO I: TRIBUTAÇÃO DA PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO E SERVIÇOS, RECEITA BRUTA E 

COMÉRCIO EXTERIOR 

OBJETIVOS:  

• Oferecer subsídios para a identificação de oportunidades de redução lícita da carga tributária das 

empresas, relacionada com os seguintes tributos: IPI, ICMS, PIS, COFINS e ISS, incidentes nos 

negócios realizados no Brasil, bem como nas importações e exportações; 

• Dar suporte na identificação, mensuração, minimização ou eliminação de riscos de questionamentos 

por parte das autoridades fiscais, relacionados com estes tributos. 

DISCIPLINAS 
MÓDULO I: TRIBUTAÇÃO DA PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO E 

SERVIÇOS, RECEITA BRUTA E COMÉRCIO EXTERIOR. 
HORAS/AULA 

L_M_CESTN_20-24 Os Cenários Econômicos e o Sistema Tributário Nacional 24 

L_T_TIP_18-24 
Tributos incidentes sobre a produção, circulação e na prestação de 
serviços: IPI, ICMS e ISS  

24 

L_T_TAP_18-24 
Tópicos Avançados do Planejamento, Coordenação e Controle do IPI, 
ICMS e ISS 

24 

L_T_TIRB_18-24 
Tributos Incidentes sobre a Receita Bruta - PIS e COFINS e Simples 
Nacional 

24 

L_T_TICEB_18-24 Tributos Incidentes sobre o Comércio Exterior Brasileiro 24 

L_T_WISSET_18-24 Workshop I – Simulações de Situações Empresariais e Tributação 24 

 

Custo, Finanças, 
Controladoria e 
Contencioso -
Impacto nos 
Preços e na 

Lucratividade

Tributação de Lucros, 
Governança e Planejamento 
Tributário nos Processos de 

Fusões e Aquisições

Tributação sobre 
a Produção, a 
Circulação, a 
Prestação de 
Serviços, a 

Receita Bruta e o 
Comércio Exterior
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 MÓDULO II: CUSTO, FINANÇAS, CONTROLADORIA E CONTENCIOSO - IMPACTO NOS PREÇOS E NA 

LUCRATIVIDADE 

OBJETIVOS:  

• Oferecer subsídios para a identificação de oportunidades de redução lícita da carga tributária das 

empresas, relacionada com o tributo: INSS e encargos sobre a folha de pagamentos, incidentes nos 

negócios realizados no Brasil; 

• Dar suporte na identificação, mensuração, minimização ou eliminação de riscos de questionamentos 

por parte das autoridades fiscais, relacionados com este tributo; 

• Demonstrar o impacto dos tributos na formação do preço de venda dos bens e mercadorias, bem como 

de prestação dos serviços; 

• Oferecer subsídios para a identificação de possibilidades de questionamento administrativo e judicial 

de tributos. 

DISCIPLINAS 
MÓDULO II: CUSTO, FINANÇAS, CONTROLADORIA E 

CONTENCIOSO - IMPACTO NOS PREÇOS E NA LUCRATIVIDADE  
HORAS/AULA 

L_T_LTP_18-24 Legislação Trabalhista e Previdenciária 24 

L_M_GCFEP_20-24 Gestão de Custos e Formação Estratégica de Preços 24 

L_M_LS_20-24 Legislação Societária 24 

L_T_FCAE_18-24 Finanças Corporativas e Avaliação de Empresas 24 

L_M_CE_20-24 Controladoria Estratégica 24 

L_M_CAJT_20-24 Contencioso Administrativo e Judicial Tributário 24 

 

MÓDULO III: TRIBUTAÇÃO DE LUCROS, GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO NAS 

FUSÕES E AQUISIÇÕES 

OBJETIVOS:  

• Oferecer subsídios para a identificação de oportunidades de redução lícita da carga tributária das 

empresas, relacionada com os seguintes tributos: IRPJ e CSLL, incidentes sobre lucros, rendimentos 

e ganhos de capital auferidos no Brasil e no exterior, bem como em operações de fusões e aquisições; 

• Dar suporte na identificação, mensuração, minimização ou eliminação de riscos de questionamentos 

por parte das autoridades fiscais, relacionados com estes tributos. 

DISCIPLINAS 
MÓDULO III: TRIBUTAÇÃO DE LUCROS, GOVERNANÇA E 

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO NAS FUSÕES E AQUISIÇÕES 
HORAS/AULA 

L_T_CONTI_18-24 
Contabilidade I - Posição Patrimonial das Empresas e Desempenho 
Contábil e Tributário 

24 

L_T_CONTII_18-24 Contabilidade II - Receitas, Investimentos e Combinação de Negócios 24 

L_T_TISL_18-24 Tributos Incidentes sobre o Lucro - IRPJ e CSLL 24 

L_M_TLPT_20-24 
Tributação de Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital Obtidos no 
Exterior, Regras de Subcapitalização e de Preços de Transferência 

24 

L_T_GPT_18-24 
Governança e Planejamento Tributário nos Processos de Fusões e 
Aquisições. 

24 

L_T_WIISSET_18-24 Workshop II – Simulações de Situações Empresariais e Tributação 24 
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Detalhamento do Módulo I: Tributação da produção, circulação e serviços, receita 
bruta e comércio exterior 
 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

1. Os Cenários Econômicos e o Sistema 

Tributário Nacional 
24 h/a (carga horária fixa) 

 

Área Subárea 

Economia e Finanças Tributos 

 

Ementa 

Sistema Tributário Nacional. Conceito de Tributo. Espécies tributárias. Classificação dos Tributos. Princípios 

Constitucionais Tributários. Imunidades. Legislação Tributária. Obrigação Tributária. Responsabilidade 

Tributária. Crédito Tributário e Lançamento. Suspensão do Crédito Tributário. Prescrição e Decadência.  

 

Conteúdo programático mínimo 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Noções gerais de tributo:  

1.1 Os tributos em espécie; 

1.2 Classificação doutrinária dos tributos. 

➢ Identificar os fundamentos do direito tributário; 

➢ Compreender as espécies tributárias e sua 

fundamentação legal; 

➢ Refletir sobre a finalidade, destinação ou 

repercussão das espécies tributárias. 

2. Limitações constitucionais ao poder 

de tributar: 

2.1 Princípios constitucionais, imunidades 

tributárias. 

➢ Entender as limitações constitucionais impostas 

ao legislador tributário. 

➢ Compreender as principais técnicas de limitação 

e sua vinculação com direitos e garantias 

fundamentais. 

3. Competência tributária: legislação 

tributária; espécies normativas; e, 

hierarquia normativa. 

➢ Identificar as competências para legislar sobre 

matéria tributária e as espécies normativas 

brasileiras. 

➢ Compreender a hierarquia entre as espécies 

normativas e os mecanismos de defesa perante 

as disfunções legais. 

➢ Refletir sobre questões atinentes a planejamento 

tributário em relação ao contencioso tributário. 

4. Obrigação tributária: 

4.1 Principal x acessória; fato gerador; 

evasão, elisão; 

4.2 Crédito tributário: lançamento; 

suspensão; e, prescrição e decadência. 

➢ Entender a relação jurídico-tributária, seu 

surgimento, suspensão e extinção, principais 

atores e implicações legais. 

➢ Identificar as espécies de obrigação tributária e 

suas repercussões. 

➢ Compreender a teoria do fato gerador. 

 

Bibliografia básica 

• ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário esquematizado. 12ª edição revisada e atualizada. Editora 

JusPodivm, 2018. 
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 • COSTA, Regina Helena. Curso de Direito tributário: Constituição e Código Tributário Nacional. 7ª 

Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2017. 

 

Bibliografia complementar 

• CARNEIRO, Cláudio. Impostos federais, estaduais e municipais. 6ª edição ampliada e atualizada. São 

Paulo: Saraiva, 2018. 

• MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 38ª Ed. Revista, atualizada e. São Paulo: Editora 

Malheiros, 2017. 

• SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. 10ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2018. 
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 DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

2. Tributos incidentes sobre a produção, 

circulação e na prestação de serviços: IPI, ICMS 

e ISS 

24 h/a 

 

Área Subárea 

Economia e Finanças Tributos 

 

Ementa 

IPI - Fato gerador. Conceitos de industrialização. Estabelecimento equiparado. Sistemáticas de apuração. Base 

de cálculo. Alíquotas. Aproveitamento de créditos. Estrutura da TIPI. Classificação fiscal. ICMS - Fato gerador. 

Sistemáticas de apuração. Base de cálculo. Alíquotas. Aproveitamento de créditos. Substituição tributária. 

Benefícios fiscais. Guerra fiscal. ISS - Fato gerador. Sistemáticas de apuração. Base de cálculo. Alíquotas. 

Imposto no local do estabelecimento prestador e no local da prestação do serviço. Guerra fiscal. CEPOM. 

Responsabilidade tributária.  

 

Conteúdo programático mínimo 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Operações com importados:  

1.1 Produtos;  

1.2 Mercadorias;  

1.3 Prestação de serviços. 

 

 

➢ Entender o contexto de tributação de operações 

específicas; 

➢ Compreender as distinções existentes na 

legislação para os termos importados e 

exportados, produtos, mercadorias e serviços; 

➢ Refletir sobre o contexto operacional e as 

possíveis incidências tributárias; 

➢ Ponderar sobre a utilização de múltiplas 

operações para se atingir a estratégia 

empresarial. 

2. IPI fato gerador:  

2.1 Industrializações: estabelecimento, base de 

cálculo;  

2.2 TIPI; classificação fiscal; alíquotas; créditos; 

procedimentos operacionais; contabilização. 

 

 

➢ Identificar as incidências do imposto; 

➢ Diferenciar os tipos de industrialização previstos 

na legislação; 

➢ Identificar estabelecimentos industriais e/ou 

equiparado a indústria; 

➢ Analisar, segundo a legislação, a composição da 

base de cálculo; 

➢ Analisar a apropriação e estorno de créditos e 

débitos; 

➢ Apurar o montante de imposto devido; 

➢ Avaliar o correto registro contábil do imposto. 

3. ICMS: fato gerador:  

3.1  Sistemática de apuração; base de cálculo; 

alíquotas; aproveitamento de créditos; substituição 

tributária; contabilização; benefícios fiscais; guerra 

fiscal. 

 

 

➢ Identificar as incidências do imposto; 

➢ Identificar e aplicar as alíquotas sobre as 

operações internas e interestaduais; 

➢ Analisar, segundo a legislação, a composição da 

base de cálculo; 

➢ Refletir e analisar a apropriação e estorno de 

créditos e débitos; 

➢ Identificar e diferenciar contribuintes de fato, de 

direito, substitutos e substituídos; 
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 ➢ Avaliar benefícios fiscais e/ou financeiros; 

➢ Apurar o montante de imposto devido; 

➢ Avaliar o correto registro contábil do imposto. 

4. ISS: fato gerador:  

4.1 Sistemática de apuração; base de cálculo; 

alíquotas; local de recolhimento; guerra fiscal; 

CEPOM; e, responsabilidade tributária. 

 

 

 

➢ Identificar as incidências do imposto; 

➢ Identificar e aplicar as alíquotas sobre as 

operações; 

➢ Analisar, segundo a legislação, a composição da 

base de cálculo e os reflexos da utilização ou 

não de insumos; 

➢ Identificar e diferenciar contribuintes de fato, de 

direito, substitutos e substituídos; 

➢ Avaliar benefícios fiscais e/ou financeiros; 

➢ Apurar o montante de imposto devido; 

➢ Avaliar o correto registro contábil do imposto. 

 

Bibliografia básica 

• OLIVEIRA, Fábio Rodrigues de; GALLO, Mauro Fernando (coord.). Contabilidade e Gestão de 

Tributos. São Paulo: Fiscosoft Editora Ltda. 2015; 

• PEGAS, Paulo Henrique. Manual de Contabilidade Tributária. 9ª Edição. São Paulo: Atlas, 2017. 

 

Bibliografia complementar 

• BORGES, Humberto Bonavides. Planejamento tributário. 14ª Edição Revista e Atualizada, São Paulo: 

Atlas, 2015; 

▪ VIVEIROS DE CASTRO, Flávia de Almeida; OLIVEIRA NETO, Arnaldo Marques; SOUSA JUNIOR, 

Artur Antônio Leite; SOUSA FILHO, Rodolfo de Castro. Gestão e Planejamento de Tributos, Rio de 

Janeiro: Ed. FGV, 2ª Edição, 2011. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

3. Tópicos Avançados do Planejamento, 

Coordenação e Controle do IPI, ICMS e ISS. 
24 h/a 

 

Área Subárea 

Economia e Finanças Tributos 

 

Ementa 

Análises e discussões de casos práticos nos lineamentos de planejamentos tributários voltados às legítimas 

anulações, reduções ou adiamentos de IPI, ICMS e ISS; coordenações tributárias que visam às soluções de 

conflitos de incidências do IPI e do ISS, bem como do ICMS e do ISS; e, controles tributários que possibilitam 

a eliminação ou mini9mização de contingências fiscais.  

 

Conteúdo programático mínimo 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Análises e discussões de casos práticos nos 

lineamentos de planejamentos tributários 

voltados às legítimas anulações, reduções ou 

adiamentos dos ônus do IPI, ICMS e/ou ISS que 

decorrem de realizações de operações 

industriais, negócios mercantis e de prestações 

de serviços. 

 

➢ Instruir, os discentes, como obter novas 

perspectivas nos processos de elaborações das 

estruturas e formas, válidas e legítimas, de 

operações industriais, negócios mercantis, 

assim como de prestações de serviços, que 

sejam capazes de resultar numa anulação ou 

redução dos seus pertinentes ônus fiscais.  

2. Análises e discussões de casos práticos nos 

lineamentos de coordenações tributárias que 

visam às soluções de conflitos de incidências do 

IPI e do ISS; do ICMS e do ISS, bem como de 

antinomias tributárias, nas realizações de 

atividades econômicas gravadas por esses 

impostos. 

 

➢ Instruir, os discentes, como identificar novas 

alternativas nos processos de formulações das 

estruturas e formas, válidas e legítimas, de 

operações industriais, negócios mercantis, 

assim como de prestações de serviços, que 

sejam capazes de adiar o recolhimento dos seus 

pertinentes ônus fiscais (IPI, ICMS e/ou ISS) ou, 

alternativamente, de adiá-los no tempo. 

3. Análises e discussões de casos práticos nos 

lineamentos de controles tributários que 

possibilitam a eliminação de contingências 

fiscais nas áreas dos impostos incidentes sobre 

a produção e a circulação. 

➢ Identificar regras e critérios normativos e 

doutrinários que sejam aptos à solução de 

conflitos de incidências do IPI e do ISS; do ICMS 

e do ISS, com vistas à neutralização do 

fenômeno da bitributação. 

 

4. Análises e discussões de casos práticos no 

contexto de controles tributários específicos que 

possibilitam a exclusão de contingências fiscais 

nas áreas dos impostos incidentes sobre os 

negócios empresariais. 

 

➢ Identificar alternativas de legítima redução dos 

pertinentes ônus fiscais; de solução de conflitos 

de incidência tributária; e, de eliminação de 

contingências fiscais em complexas atividades 

empresariais. 
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Bibliografia básica 

• BORGES, Humberto Bonavides. Planejamento tributário. 14ª Edição Revista e Atualizada, São Paulo: 

Atlas, 2015; 

• OLIVEIRA, Fábio Rodrigues de; GALLO, Mauro Fernando (coord.). Contabilidade e Gestão de 

Tributos. São Paulo: Fiscosoft Editora Ltda. 2015. 

 

Bibliografia complementar 

▪ PEGAS, Paulo Henrique. Manual de Contabilidade Tributária. 9ª Edição, São Paulo: Atlas, 2017; 

▪ VIVEIROS DE CASTRO, Flávia de Almeida; OLIVEIRA NETO, Arnaldo Marques; SOUSA JUNIOR, 

Artur Antônio Leite; SOUSA FILHO, Rodolfo de Castro. Gestão e Planejamento de Tributos, Rio de 

Janeiro: Ed. FGV, 2ª Edição, 2011; 

▪ BOTTALLO, Eduardo Domingos. IPI - Princípios e Estrutura. São Paulo: Dialética, 1ª Ed. 2009; 

▪ CARRAZZA, Roque Antônio. ICMS. São Paulo: Malheiros, 15ª, 2015.  

▪ MELO, José Eduardo Soares. ISS - Aspectos Teóricos e Práticos. São Paulo: Dialética, 5ª edição. 
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 DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

4. Tributos Incidentes sobre a Receita Bruta – PIS 

e COFINS e Simples Nacional 
24 h/a 

 

Área Subárea 

Economia e Finanças Tributos 

 

Ementa 

Panorama histórico. Regimes: cumulativo e não cumulativo – base de cálculo e alíquotas.  Exclusões e 

deduções da base de cálculo. Créditos: básicos, presumidos e proporcionais. Tributação mista, substituição 

tributária e incidência monofásica. Benefícios fiscais e regimes especiais. Retenções na fonte. Contabilização. 

Simples Nacional: tributos incluídos, enquadramento, desenquadramento e vedações ao regime simplificado. 

Metodologia de cálculo. Base de cálculo e alíquotas. Obrigações acessórias.  

 

Conteúdo programático mínimo 

 

1. Financiamento da seguridade social:  

1.1 Programa de integração social. 

1.2 Contribuição ao Financiamento da 

Seguridade Social. 

1.3 Tributação simplificada. 

 

➢ Entender o contexto em que se inserem os 

programas sociais e seus financiamentos; 

➢ Refletir sobre as contribuições ao PIS e a 

COFINS como fonte de arrecadação 

governamental; 

➢ Compreender a aplicabilidade da tributação 

unificada; 

➢ Refletir a tributação única como sendo um 

incentivo aos micro e pequenos negócios. 

2. PIS: 

2.1 Regimes cumulativo e não cumulativo; 

bases de cálculo e alíquotas; possibilidade 

de créditos; procedimentos operacionais; 

contabilização. 

2.2 Regimes específicos de tributação mista, 

de substituição tributária (ST) e 

monofásico.  

2.3 Benefícios fiscais e regimes especiais. 

2.4 Casos específicos de retenção na fonte. 

➢ Identificar as incidências da contribuição; 

➢ Analisar, segundo a legislação, a composição 

da base de cálculo e suas alíquotas; 

➢ Apurar o montante do tributo devido; 

➢ Analisar, mediante comparação, as vantagens e 

desvantagens de cada método (cumulativo e 

não cumulativo); 

➢ Refletir e analisar a apropriação e estorno de 

créditos e débitos; 

➢ Analisar o correto registro contábil do tributo. 

➢ Analisar os casos de tributação mista ou sujeitas 

aos regimes de substituição tributária (ST) ou 

monofásica; 

➢ Avaliar as possibilidades de obtenção de 

benefícios fiscais por meio de regimes especiais 

de tributação; 

➢ Analisar os casos específicos de retenção na 

fonte. 

3. COFINS: 

3.1 Regimes cumulativo e não cumulativo; 

bases de cálculo e alíquotas; possibilidade 

de créditos; procedimentos operacionais; 

contabilização. 

➢ Identificar as incidências da contribuição. 

➢ Analisar, segundo a legislação, a composição 

da base de cálculo e suas alíquotas; 

➢ Apurar o montante do tributo devido; 
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 3.2 Regimes específicos de tributação mista, 

de substituição tributária (ST) e 

monofásico.  

3.3 Benefícios fiscais e regimes especiais.  

3.4 Casos específicos de retenção na fonte.  

 

➢ Analisar, mediante comparação, as vantagens e 

desvantagens de cada método (cumulativo e 

não cumulativo); 

➢ Refletir e analisar a apropriação e estorno de 

créditos e débitos; 

➢ Avaliar o correto registro contábil do tributo; 

➢ Analisar os casos de tributação mista ou sujeitas 

aos regimes de substituição tributária (ST) ou 

monofásica; 

➢ Avaliar as possibilidades de obtenção de 

benefícios fiscais por meio de regimes especiais 

de tributação; 

➢ Analisar os casos específicos de retenção na 

fonte. 

 

4. Simples Nacional: 

      4.1 Enquadramento e vedações ao regime 

simplificado. 

4.1 Tributos incluídos; base de cálculo e 

alíquotas; metodologia de cálculo; 

contabilização.  

4.2  Motivos para o desenquadramento e/ou 

exclusão ao regime simplificado; 

obrigações acessórias. 

 

  

➢ Entender o contexto da tributação simplificada; 

➢ Analisar, segundo a legislação, a possibilidade 

de adesão à sistemática; 

➢ Identificar os tributos incluídos na sistemática; 

➢ Analisar, segundo a legislação, a composição 

da base de cálculo e alíquotas devidas; 

➢ Apurar o montante do tributo devido. 

➢ Avaliar o correto registro contábil do tributo; 

➢ Entender as hipóteses de desenquadramento 

e/ou exclusão ao regime simplificado; 

➢ Compreender a importância das obrigações 

acessórias. 

 

Bibliografia básica 

▪ OLIVEIRA, Fábio Rodrigues de; GALLO, Mauro Fernando (coord.). Contabilidade e Gestão de 

Tributos. São Paulo: Fiscosoft Editora Ltda. 2015; 

▪ PEGAS, Paulo Henrique. Manual de Contabilidade Tributária. 9ª Edição. São Paulo: Editora Atlas, 

2017. 

 

Bibliografia complementar 

▪ VIVEIROS DE CASTRO, Flávia de Almeida; OLIVEIRA NETO, Arnaldo Marques; SOUSA JUNIOR, 

Artur Antônio Leite; SOUSA FILHO, Rodolfo de Castro. Gestão e Planejamento de Tributos, Rio de 

Janeiro: Ed. FGV, 2ª Edição, 2011. 
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 Disciplina Carga horária 

5. Tributos incidentes sobre o Comércio Exterior 

Brasileiro 
24 h/a 

  

Área Subárea 

Economia e Finanças Tributos 

 

Ementa 

Normatização do comércio exterior - O direito aduaneiro e sua relação com o direito tributário e o direito 

administrativo sobre as operações de importação e exportação. A jurisdição aduaneira e o controle 

aduaneiro. Tributação sobre as operações do comércio exterior: impostos, taxas e contribuições - fato 

gerador, base de cálculo, acordo de valoração aduaneira, alíquotas, classificação fiscal, sistema 

harmonizado e nomenclatura comum do Mercosul. Regimes aduaneiros especiais e seus benefícios fiscais, 

financeiros e logísticos. Regimes aduaneiros aplicados em áreas especiais. 

 

Conteúdo programático mínimo 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

 

1. Normas Aduaneiras;  

2. Os controles aduaneiros sob aspecto fiscal 

e administrativo. 

. 

 

  

➢ Compreender os conceitos básicos sobre a 

jurisdição, o controle do território aduaneiro, das 

áreas e recintos alfandegados e administração 

aduaneira; 

➢ Conhecer a estrutura da legislação aduaneira 

referente ao controle sob aspecto administrativo 

e tributário do comércio exterior brasileiro; 

➢ Entender os aspectos do direito administrativo e 

fiscal pertinentes as operações de importação e 

exportação; 

➢ Saber sobre os tratamentos aduaneiros 

especiais e facilitações das operações de 

exportação. 

 

3. Espécies de tributos incidentes sobre as 

operações do comércio exterior brasileiro. 

 

➢ Compreender os Impostos  de Importação e 

Exportação; PIS-Importação; COFINS-

Importação; ICMS  e demais tributos; 

➢ Apreender sobre fato gerador, base de cálculo, 

valoração aduaneira, aliquotas, utilização do 

sistema harmonizado e nomenclatura comum 

do Mercosul, constituição dos créditos  fiscais 

da fazenda nacional e estadual incidentes na 

importação e exportação de mercadorias e seus 

pagamentos; 

➢ Entender o lançamento dos tributos por 

intermédio do despacho aduaneiro de 

importação e exportação: Declaração de 
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 Importação e Exportação e Declaração 

Simplificada de Importação e Exportação. 

4. Elisão versus Sonegação, sob o aspecto 

dos tributos incidentes no Comércio 

Exterior Brasileiro; 

5. Modalidades de renúncia fiscal aplicáveis 

as operações de importação e exportação. 
 

➢ Entender sobre  as diferenças dos regimes de 

tributação no comércio exterior brasileiro: 

regime de tributação simplificado, regime de 

tributação especial, regime de tributação 

comum e regime suspensivo; 

➢ Compreender a diferença entre a elisão e 

sonegação fiscal; 

➢ Saber sobre os efeitos e responsabilidades da 

sonegação sob aspecto fiscal, administrativo e 

penal; 

➢ Conhecer as figuras  jurídicas: imunidade, 

isencão, não incidência e suspensão do 

pagamento de tributos aplicáveis ao comércio 

exterior brasileiro. 

 

6. Dos regimes aduaneiros especiais;  

7. Regimes aduaneiros aplicados em áreas 

especiais. 

➢ Entender sobre as renúncias fiscais aplicáveis a 

importação e exportação de bens e 

mercadorias; 

➢ Saber sobre a habilitação, o controle aduaneiro, 

a concessão, a aplicação, as condições, os 

prazos, o despacho aduaneiro e extinções pela 

correta utilização dos regimes econômicos ou 

suspensivos; 

➢ Saber aplicar o planejamento tributário, ao 

reconhecer e utilizar os benefícios fiscais, 

financeiros, comerciais e logísticos nas 

operações de importação e exportação sob o 

manto dos regimes aduaneiros especiais; 

➢ Ter noção sobre os regimes aplicados em áreas 

especiais. 

Bibliografia Básica 

▪ SILVA, Tom Pierre Fernandes da. Tributação no Comércio Exterior Brasileiro. Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 2015, 1ª Edição; 

▪ ALVES ROCHA, Paulo Cesar. Regulamento Aduaneiro Comentado com Textos Legais 

Transcritos. 19ª ed. Aduaneiras, 2017; 

 

Bibliografia Complementar 

▪ ASHIKAGA, Carlos E. Garcia. Análise da Tributação na Importação e na Exportação de Bens e 

Serviços. 8ª ed. Aduaneiras, 2016; 
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 ▪ WERNECK, Paulo. Comércio Exterior & Despacho Aduaneiro. 5ª Edição, Curitiba, Editora Juruá, 

2015;  

▪ FLEISCHMANN, Antonio C. BORGES, Eduardo MAITO DA SILVEIRA, Rodrigo. Controvérsias 

Tributárias no Comércio Exterior. 1ª ed. Aduaneiras, 2010; 

▪ CORTIÑAS LOPES, José Manuel. GAMA, Mariza. Comércio Exterior Competitivo. 4ª ed. 

Aduaneiras, 2011; 

▪ BIZELLI, João dos Santos. Importação: Sistemática Administrativa, Cambial e Fiscal. Aduaneiras, 

2006; 

▪ GARCIA, Luis M. Exportar; Rotinas e Procedimentos, Incentivos e Formação de Preços. 9ª ed. 

Aduaneiras, 2015; 

▪ BARRAL, Welber. BROGINI, Gilvan. Manual Prático de Defesa Comercial. Aduaneiras, 2007; 

▪ PRAZERES, Tatiana L. A OMC e os Blocos Regionais. Aduaneiras, 2008; 

▪ DALSTON, Cesar O. Classificando Mercadorias – Uma Abordagem Didática da Ciência da 

Classificação de Mercadorias. 2ª ed. Aduaneiras, 2014; 

▪ CAMPOI, Felipe. Classificação Fiscal de Mercadorias na Prática. 2ª ed. IOB, 2015; 

▪ NETO, Antenori T. Aplicação do Acordo Sobre Valoração Aduaneira no Brasil. Aduaneiras, 2010. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

6. Workshop I – Simulações de Situações 

Empresariais e Tributação 
24 h/a (carga horária fixa) 

 

Área Subárea 

Estratégia e Negócios Metodologias e Ferramentas 

 

Ementa 

Consolidação das disciplinas, por meio de caso simulado e controlado: legislação societária, simples nacional, 

PIS e COFINS, ICMS, IPI e ISS. Apresentação dos participantes, em equipe, a respeito das possibilidades de 

tributação e/ou planejamentos tributários induzidos pela legislação tributária, que tenham sido identificados no 

caso. 

  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Consolidação de disciplinas; visão sistêmica da 

atividade de planejamento tributário; e, 

identificação de planejamentos tributários. 

 

➢ Identificar os tipos societários aplicáveis perante 

a legislação societária brasileira; 

➢ Identificar os principais aspectos das disciplinas 

ministradas no Módulo I que impactam a gestão 

estratégica e econômica dos tributos; 

➢ Exercitar o raciocínio sistêmico e 

multidisciplinar, no tocante à atividade de 

planejamento tributário em suas empresas; 

➢ Identificar planejamentos tributários.  

2. Programas de Trabalho e Levantamento de 

Dados 

➢ Aprender como realizar o levantamento de 

informações relacionadas com a revisão da 

estrutura societária atual; 

➢ Compreender como fazer a discussão das 

diretrizes dos negócios;  

➢ Saber mapear as atividades operacionais e 

levantar as incidências relativas aos principais 

tributos; 

➢ Aprender a realizar o levantamento do perfil 

fiscal (créditos fiscais acumulados, incentivos 

fiscais, parcelamentos, discussões judiciais, 

regimes especiais, etc.). 

3. Análise de Informações  

➢ Aprender como compilar e analisar as 

informações relativas à revisão da estrutura 

societária atual; 

➢ Compreender como compilar e analisar as 

informações relacionadas com a discussão das 

diretrizes dos negócios; 
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 ➢ Saber como compilar e analisar as informações 

relacionadas com o mapeamento das atividades 

operacionais e levantamento das incidências 

dos principais tributos; 

➢ Aprender como compilar e analisar as 

informações relacionadas com o levantamento 

do perfil fiscal. 

4. Apresentação de relatório e orientação técnica  

➢ Aprender como identificar e reportar riscos 

tipificados como evasão e suas implicações; 

➢ Aprender como identificar e reportar riscos nos 

planejamentos tributários que possam ser 

tipificados como elusão fiscal; 

➢ Aprender como identificar e reportar 

oportunidades de planejamentos tributários que 

possam ser tipificados como elisão fiscal. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

• BORGES, Humberto Bonavides, Planejamento Tributário – IPI, ICMS, ISS e IR. São Paulo: Editora 

Atlas, 14ª ed., 2016; 

• PEGAS, Paulo Henrique. Manual de Contabilidade Tributária. 9ª Edição Revista e Atualizada, São 

Paulo: Editora Atlas, 2017; 

• NEVES, Silvério das. Curso prático de imposto de renda pessoa jurídica e tributos conexos – CSL, 

PIS e COFINS. 17ª Edição, São Paulo: Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2017; 

• FGV Direito Rio, Sociedades Empresariais. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

• VIVEIROS DE CASTRO, Flávia de Almeida; OLIVEIRA NETO, Arnaldo Marques; SOUSA JUNIOR, 

Artur Antônio Leite; SOUSA FILHO, Rodolfo de Castro. Gestão e Planejamento de Tributos, Rio de 

Janeiro: Ed. FGV, 2ª Edição, 2011. 
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DETALHAMENTO DO WORKSHOP INTEGRADOR DO MÓDULO I 

Workshop – Simulações de Situações Empresariais e Tributação 

A disciplina Workshop – Simulações de Situações Empresariais e Tributação é uma disciplina integradora, cuja 

finalidade é consolidar os conhecimentos relacionados aos principais tópicos das disciplinas que integram o 

primeiro módulo do curso. A avaliação é realizada por meio de entrega de atividades predeterminadas pelo 

professor e, necessariamente, integrará um único trabalho / relatório circunstanciado, a ser produzido pelos 

alunos. 

Para efeitos de fixação e avaliação do processo de absorção e aplicação do conhecimento, cada aluno e/ou 

equipe deverá analisar um ou mais casos que abordarão os principais pontos das disciplinas que compõem o 

primeiro módulo. 

Caberá ao professor da disciplina a elaboração dos casos1, bem como as etapas a serem desenvolvidas, que 

deverão conter temas e/ou situações relacionadas às seguintes disciplinas: Cenários econômicos e o Sistema 

Tributário Nacional; Tópicos Básicos e Avançados de Planejamento, Coordenação e Controle do IPI, ICMS e 

ISS; Tributos Incidentes sobre a Receita Bruta – PIS e COFINS e Simples Nacional; Tributos Incidentes sobre 

o Comércio Exterior Brasileiro; Contencioso Administrativo e Judicial Tributário; Controladoria Estratégica; e, 

facultativamente, Legislação Trabalhista e Previdenciária. 

Os casos desenvolvidos pelo professor deverão, necessariamente, possuir além de uma história para 

ancoragem, o balanço patrimonial, a demonstração de resultado e do fluxo de caixa de uma empresa por no 

mínimo 01 ano, e no máximo 5 anos, sendo que em todos os encontros deverá haver incidentes (situações 

empresariais que afetarão a operação), favorecendo a gamificação do ambiente e uma maior integração por 

parte dos alunos. 

Considerando-se os dados dos casos, o aluno deverá proceder ao cálculo dos tributos e suas respectivas 

sugestões para eventual mitigação de risco, maximização de retornos de investimentos, e/ou planejamentos 

tributários. 

Com a finalidade de apresentar os resultados, o aluno deverá produzir um relatório considerando as seguintes 

características: 

1. Título do trabalho: Workshop – Simulações de Situações Empresariais e Tributação; 

2. Da empresa e seu objeto; 

3. Das operações realizadas; 

4. Das situações especiais; 

5. Da fundamentação técnica do trabalho; 

6. Dos resultados obtidos; e, 

7. Das conclusões. 

Para fins de avaliação dos alunos, levar-se-á em consideração, basicamente, cinco pontos: a) frequência em 

sala; b) tempestividade na entrega das atividades (preferencialmente por meio do E-Class); c) qualidade da 

descrição dos fatos; d) correção e adequação dos resultados apresentados; e, e) apresentação de alternativas 

 
1 Recomenda-se a elaboração de dois casos para a aula: a) o primeiro será debatido em sala de aula; e, b) o 
segundo será resolvido pelos alunos e encaminhado para avaliação por parte do professor. 
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 para redução da tributação e/ou otimização do fluxo de caixa em decorrência de previsões existentes na 

legislação. 

Os trabalhos finais deverão ser encaminhados ao professor (preferencialmente por meio do E-Class) no prazo 

máximo, não prorrogável, de 07 (sete) dias corridos, a partir do último encontro. 

Recomenda-se que sejam disponibilizados, juntamente com o material indicado, os requisitos mínimos para 

elaboração do relatório, conforme abaixo. 

CONTEÚDO MÍNIMO DO RELATÓRIO 

TÓPICO CONTEÚDO 

 
TÍTULO 

Workshop – Simulações de Situações Empresariais e Tributação 

 
TERMO DE COMPROMISSO 

O aluno (Nome do Aluno), abaixo assinado, do curso de MBA em Gestão 
Financeira e Econômica de Tributos, Turma (Número da Turma) do 
Programa FGV Management, realizado nas dependências da instituição 
(FGV ou Instituição Conveniada), no período de (dd/mm/aa) a 
(dd/mm/aa), declara que o conteúdo do presente trabalho é autêntico e 
original.2 

 
SUMÁRIO 

Descrição de todos os tópicos desenvolvidos contendo suas respectivas 
páginas. 

 
ESTRUTURA SOCIETÁRIA 
ATUAL DA(S) EMPRESA(S) 

Consiste no levantamento das características societárias atuais do grupo 
empresarial (ou da empresa), verificando, por exemplo: tipo societário 
(Ltda, S/A de Capital Fechado, S/A de Capital Aberto, composição 
societária, quantidade de filiais, localização geográfica, etc., 
notadamente através da análise do contrato social ou estatuto social, vis-
à-vis ao que dispõe a legislação societária (principalmente o Código Civil 
e a Lei das S/A e demais diplomas legais pertinentes), de modo a se 
verificar as possibilidades que sejam mais adequadas do ponto de vista 
de gestão, desenvolvimento de novos negócios e, acima de tudo, mais 
vantajosas do ponto de vista tributário. 

 
MAPEAMENTO DAS 

ATIVIDADES OPERACIONAIS 
E DISCUSSÃO SOBRE A 

CARGA TRIBUTÁRIA 
RELACIONADA AOS 

PRINCIPAIS TRIBUTOS 

Trata-se do levantamento de informações relacionadas com as 
atividades operacionais do grupo empresarial (ou da empresa), das 
incidências tributárias (especialmente, suas possibilidades de tomada de 
créditos, ou de redução de base de cálculo) sobre estas atividades e 
como tais incidências poderão ser minimizadas / eliminadas. Referido 
levantamento buscará identificar, por exemplo, a origem de seus 
negócios (produção, comercialização, prestação de serviços), os efeitos 
das transações com terceiros (compra e venda de produtos, aluguéis, 
serviços, rateio de custos, mútuos financeiros e de mercadorias, etc.) e 
os aspectos negociais existentes. 

 
SITUAÇÕES ESPECIAIS 

Deverão ser indicados os procedimentos realizados pelo grupo 
empresarial (ou pela empresa), não suportados expressamente pela 
legislação vigente. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA 

Considerando-se as situações narradas, dever-se-á fundamentá-las, 
considerando-se: a legislação vigente, a doutrina; e, a jurisprudência 
administrativa e judicial.  

 
RESULTADOS OBTIDOS 

Deverão ser descritos e demonstrados os resultados obtidos a partir dos 
inputs feitos pelo professor. 

 
CONCLUSÕES E 

RECOMENDAÇÕES 

As conclusões e recomendações constantes do trabalho deverão ser 
descritas, e seus resultados apostos. Havendo alternativas para redução 

 
2 A existência de trabalhos duplicados e/ou plágio, acarretará nota zero e reprovação, sem prejuízo das 
sanções legais previstas no sistema jurídico brasileiro. 
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 CONTEÚDO MÍNIMO DO RELATÓRIO 

TÓPICO CONTEÚDO 

e/ou mitigação de riscos e/ou economias tributárias, as mesmas deverão 
ser refletidas nas conclusões, com ênfase. 
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Detalhamento do Módulo II: Custo, finanças, controladoria e contencioso – 

impacto nos preços e na lucratividade 

 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

1. Legislação Trabalhista e Previdenciária 24 h/a 

 

Área Subárea 

Direito Direito 

 

Ementa 

Contrato de trabalho, cláusulas especiais e rescisão. Participação nos resultados. Grupo de empresas, contrato 

de trabalho e responsabilidades civil. Relações trabalhistas e sucessão de empresas. Aspectos trabalhistas 

nas fusões, cisões e incorporações. O fenômeno da “PJotização”. Incidência de contribuições previdenciárias 

sobre a PLR. Contribuições previdenciárias do contribuinte individual, da empresa e dos empregados. 

Situações especiais. Contribuições de natureza econômica. Contribuições previdenciárias sobre o faturamento. 

Retenções na fonte. Apuração de créditos previdenciários. Stock Option. 

 

Conteúdo programático mínimo 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Contratos de trabalho:  

1.1 Conceitos (empregador; empregado; 

autônomo; proventos; e, descontos); 

 

2. Tipos de contrato:  

2.1 Cláusulas obrigatórias; situações 

especiais; alterações contratuais; quebra / 

rescisão; participação nos lucros e/ou 

resultados; direitos trabalhistas básicos; 

incidências tributárias; e, retenções.  

➢ Entender o contrato de trabalho e os principais 

conceitos a ele relacionados; 

➢ Entender a funcionalidade dos proventos e 

descontos, e seus principais reflexos; 

➢ Compreender as principais cláusulas e 

diferenciá-las; 

➢ Refletir sobre situações especiais de adicionais, 

indenizações, punições e regras; 

➢ Ponderar sobre as situações de Quebra / 

Rescisão; 

➢ Realizar cálculos básicos sobre proventos e 

seus reflexos; 

➢ Principais impactos relacionados a Reforma 

Trabalhista.  

2. Grupos empresariais:  

2.1 Conceito; responsabilidades; relações de 

dependência; formação e formalização; 

operações societárias; solidariedade e 

subsidiariedade; desconsideração da 

personalidade jurídica. 

➢ Entender o conceito de Grupo Empresarial e 

sua aplicação / utilidade; 

➢ Compreender as responsabilidades, atribuição 

e limitação dos Grupos Empresariais; 

➢ Identificar as principais situações que possam 

representar riscos de contingência; 

➢ Identificar as principais situações que possam 

apresentar potencial restrição de patrimônio 

e/ou direito para o Grupo. 
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3. Folha de pagamento:  

3.1 Informações básicas; alocação de empregado; 

FGTS; verbas, proventos e encargos; 

incidências tributárias; e, obrigações 

acessórias. 

 

➢ Conhecer as principais ocorrências sobre a 

folha de pagamento; 

➢ Compreender os reflexos das informações da 

folha de pagamento nas obrigações acessórias 

incluindo-se o E-Social; 

➢ Realizar cálculos básicos de folha de 

pagamento para efeitos questões trabalhistas, 

tributárias e previdenciários. 

➢ Refletir sobre as principais situações que 

possam apresentar riscos contingenciais; 

➢ Principais alterações e impactos promovidos 

pela Reforma Trabalhista. 

4. PJotização:  

4.1 Requisitos legais; terceirização; quarteirização; 

retenções contratuais; desconsideração da 

personalidade jurídica; responsabilidade 

solidária; responsabilidade subsidiária; e, riscos 

contingenciais; 

4.2 Créditos previdenciários; modalidade dos 

créditos; créditos apurados; principais 

posicionamentos dos órgãos competentes; 

procedimentos para compensação; 

Penalidades. 

➢ Identificar situações de terceirização e 

quarteirização; 

➢ Compreender as responsabilidades e limitações 

da terceirização; 

➢ Realizar cálculos básicos para efeitos de riscos 

trabalhistas e previdenciários; 

➢ Entender os tipos de responsabilidade na 

relação de terceirização; 

➢ Identificar as principais situações que possam 

apresentar riscos de contingenciais; 

➢ Identificar a existências de créditos 

previdenciários e suas modalidades; 

➢ Procedimentos para compensação dos créditos; 

➢ Penalidades oriundas de apurações irregulares 

e que apresentem fragilidades. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

▪ OLIVEIRA, Aristeu de. Cálculos Trabalhistas, São Paulo: Atlas, 29ª Edição, 2017. 

▪ CARRION, Valentin; CARRION, Eduardo. Comentários à Consolidação das Leis Trabalhistas, São 

Paulo: Saraiva, 42º Edição, 2018. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

▪ OLIVEIRA, Fábio Rodrigues de; GALLO, Mauro Fernando (coord.). Contabilidade e Gestão de 

Tributos. São Paulo: Fiscosoft Editora Ltda. 2015. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

2. Gestão de Custos e Formação Estratégica de 
Preços 

24 h/a 

 

Área Subárea 

Marketing e Vendas Gestão Comercial 

 

Ementa 

O ambiente de negócios. Comportamento de compra do consumidor. Análise da concorrência. Custos e sua 

importância na formação do preço. Classificações dos custos e despesas. Análise do breakeven point. Margens 

de contribuição e de lucro. Mark-up. Métodos de custeio; Custos fixos e variáveis, diretos e indiretos, custeio 

ABC. Impacto dos custos financeiro e tributário sobre o preço. Formação de preço baseado em custos, em 

percepção de valor do cliente e na concorrência. Os aspectos estratégicos na formação do preço. 

 

 Conteúdo programático mínimo 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Ambiente de negócios: microambiente; 

e, Macroambiente: 

1.1 Comportamento de compra do consumidor 

fatores: culturais; sociais; pessoais; e, psicológicos; 

1.2 Análise da concorrência: monopólio; 

concorrência: perfeita, monopolista, oligopolista; e, 

mercado monopsônico; e, 

1.3  Aspectos estratégicos na formação do 

preço – preços: distintos; competitivos; linhas de 

produtos; imagem e psicológico; e, em relação à 

qualidade. 

➢ Entender como o ambiente de negócios é 

constituído; 

➢ Analisar o comportamento de compra do 

consumidor; 

➢ Estudar como estão organizados os produtores 

de bens e serviços de um determinado 

mercado; 

➢ Verificar como essa estrutura pode influenciar 

as políticas e estratégicas de preço; 

➢ Conhecer as diferentes estratégias 

mercadológicas de preços. 

2. Conceitos e classificação de custos:  

2.1 Conceituação de gastos, custos, despesas, 
investimentos e perdas; custos apropriados em 
relação ao critério de alocação: direto ou indireto; e, 
custos apropriados em relação ao volume de 
produção ou nível de atividade: fixo, variável e 
semivariável; 
3. Métodos de custeio: características do custeio 

por absorção; características do custeio 

baseado em atividades; e, características do 

custeio variável.  

➢ Entender como os gastos podem ser 

segregados; 

➢ Apropriar os custos por volume de produção e 

por critério de alocação; 

➢ Conhecer e comparar os métodos de custeio. 

4. Tomada de decisão fundamentada no 

custeio variável: 

4.1 Análise da relação custo-volume-lucro; 

determinação do ponto de equilíbrio; determinação 

➢ Analisar a relação custo-volume-lucro; 

➢ Calcular o ponto de equilíbrio; 

➢ Determinar a margem de contribuição. 

➢ Calcular a margem de segurança; 
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 da margem de contribuição; análise do breakeven 

point; determinação da margem de segurança; e, 

identificação do grau de alavancagem operacional. 

➢ Determinar o grau de alavancagem operacional. 

1.  

5. Formação de preços:  

5.1 Abordagens na formação do preço: custos, 

percepção de valor e na concorrência; apuração do 

custo para precificação; impostos incidentes sobre o 

faturamento; análise de mark-up; e, formação de 

preços à vista e a prazo   

➢ Conhecer as diferentes abordagens na 

formação do preço; 

➢ Determinar o preço de venda através da análise 

de mark-up; 

➢ Conhecer os impostos incidentes sobre o 

faturamento; 

➢ Calcular o impacto dos custos financeiro e 

tributário sobre o preço. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

• COELHO, Fabiano S. et al. Gestão de custos. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV 2008; 

• PEREZ JR, José Hernandez; OLIVEIRA, Luis M; COSTA, Rogério G. Gestão estratégica de custos. 

8ª Edição, São Paulo: Atlas 2012. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

• SARDINHA. José Carlos. Formação de preço: uma abordagem prática por meio da análise custo-

volume-lucro. São Paulo: Atlas, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

26 
 

Diretoria de Gestão Acadêmica 

  

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

3. Legislação Societária 24 h/a 

 

Área Subárea 

Direito Direito 

 

Ementa 

Direito Empresarial: tipos societários. Sociedades personificadas e não personificadas. Sociedades anônima e 

limitada. Responsabilidade dos sócios: abuso da personalidade jurídica. Deveres e responsabilidades dos 

administradores: patrimônio pessoal do sócio, administração da empresa. Disclosure. Transformação de tipo 

societário, abuso de direito e conflitos societários. Cisão, fusão, incorporação. 

Conteúdo programático mínimo 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

2. Direito Empresarial: 
2.1 Tipos societários;  
2.2 Sociedades personificadas e não 
personificadas; 
2.3 Sociedades anônima e limitada: vínculo 
associativo, regência, integralização e redução do 
capital social, emissão e negociação de quotas e 
ações, captação de recursos no mercado de 
capitais.  

➢ Compreender o direito empresarial aplicado aos 
tipos societários existentes no Brasil, com 
ênfase nas SAs de capital fechado e aberto e 
nas Ltdas; 

➢ Compreender a abertura, estruturação e 
planejamento societário básico. 

3. Responsabilidade dos sócios, abuso da 
personalidade jurídica, abuso de poder: 
3.1 Deveres e responsabilidades dos 
administradores; 
3.2 Patrimônio pessoal do sócio, administração 
da empresa;  
3.3 Quórum de deliberações, publicação das 
demonstrações financeiras. 

➢ Entender as principais responsabilidades, assim 
como os deveres para abertura de uma 
empresa, conforme prevê a Lei das SAs; 

➢ Compreender a constituição do patrimônio 
pessoal e efeito da desconsideração da 
personalidade jurídica, assim como as 
exigências básicas do Código Civil;  

➢ Entender as alterações obrigatórias assim como 
sua formalização para evitar prejuízo aos 
contratos. 

4. Disclosure: 
4.1 Transformação de tipo societário; 
4.2 Abuso de direito e conflitos societários;  
4.3 Distribuição de lucros, fluxo de recursos 
para os sócios.  

➢ Compreender o instituo do disclosure, assim 
como dos acordos de cotistas ou acionistas, 
para evitar prejuízos à empresa, em decorrência 
de abuso de poder; 

➢ Identificar formas de manutenção da empresa 
via formalização do ingresso de fluxo de 
recursos, ou distribuição de lucro. 

5. Cisão, fusão, incorporação: 
5.1 Conceito, direito de retirada, de credores e 
de debenturistas.  

➢ Entender as cisões, fusões e incorporações e a 
forma adequada de tratamento dos investidores 
e controladores, dos sócios minoritários e 
debenturistas. 

 

Bibliografia básica 

• FGV Direito Rio, Sociedades Empresariais. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2011; 

• LISBOA, Roberto Senise, Manual de Direito Civil, Vol. 3, Contratos, 7º ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 
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 Bibliografia complementar 

• MAMEDE, Gladston. Direito Empresarial Brasileiro: empresa e atuação empresarial. 10ª Edição 

revista e atualizada, São Paulo: Atlas, 2018; 

• RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Curso de Direito Empresarial. Salvador: Editora Podium. 2008; 

• SIMÃO FILHO, Adalberto. Saberes do Direito. V. 28, Direito Empresarial II. São Paulo: Editora Saraiva, 

2013. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

4. Finanças Corporativas e Avaliação de 

Empresas 
24 h/a 

 

Área Subárea 

Economia e Finanças Finanças 

 

Ementa 

Modelos de avaliação de negócios (valuation) e da geração de caixa da empresa. Objetivos da valoração. 

Identificação financeira de projetos. Construção de projeções de fluxos de caixa. Custos de capital da empresa 

e do investimento direto pelos acionistas.  Benefícios pelo uso de capital próprio ou de terceiros. Operações 

de matemática financeira essenciais para a dinâmica de avaliação financeira em reestruturações societárias. 

Critérios de análise de investimentos e de criação de valor através de EVA e MVA. 

  

Conteúdo programático mínimo 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Modelos de Avaliação de Negócios 
(valuation) 
 

➢ Entender os objetivos da Valoração de negócios;   

➢ Utilizar ativos intangíveis: reputação e 

governança corporativa;  

➢ Valoração pelos critérios VPL e Ebitda:  utilização 

da Margem Ebitda.    

2. Geração e Fluxo de Caixa de Negócios 

  

➢ Visualizar as possíveis fontes de capital próprio e 
de terceiros; 

➢ Compreender e Projetar a geração de caixa 
operacional e o fluxo de caixa livre; 

➢ Visualizar as possíveis estratégias ao se obter 
fluxo de caixa livre positivo e negativo. 

3. Identificação Financeira de Empresas e 
Projetos   
. 

➢ Avaliar Custo de capital próprio e de terceiros; 
➢ Compreender os impactos das decisões sobre 

estrutura de capital; 
➢ Avaliar as principais alternativas sobre captação 

de recursos próprios e de terceiros.   

4. Análise de Investimentos e de Criação de 
Valor 
  

➢ Entender Operações de matemática financeira 
essenciais para análise e valoração de negócios; 

➢ Entender e aplicar as técnicas de análise de 
investimentos;  

➢ Compreender os critérios de criação de valor EVA 
e MVA.  

 

Bibliografia básica 

▪ BRIGHAM, E. F.; EHRHARDT, M. C. Financial management: theory and practice. 15ª. ed. 

CENGAGE Learning, 2014; 

▪ CURY, M. V. Q. et al. Finanças Corporativas, 11ª ed. Publicações FGV Management, FGV Editora, 

2013. 
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Bibliografia complementar 

▪ DAMODARAN, A. Valuation: Como avaliar empresas e escolher as melhores ações, Rio de Janeiro: 

LTC, 2012; 

▪ COPELAND, T; KOLLER, T; MURRIN, J. Avaliação de empresas - Valuation: Calculando e 

gerenciando o valor das empresas, 3ª ed. Rio de Janeiro: Pearson, 2013. 
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 DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

5. Controladoria Estratégica 24 h/a (carga horária fixa) 

 

Área Subárea 

Economia e Finanças Controladoria e Auditoria 

 

Ementa 

Função da controladoria. Salvaguarda de ativos e passivos. DFC e a Controladoria. Controles internos e suas 

funções. Contas a pagar e receber. Mapas de acompanhamento e controle, sistemas de custeio. Administração 

da liquidez. Ciclo financeiro versus ciclo operacional. SIG e Controladoria: seu papel no processo de gestão 

empresarial. Gestão de riscos integrados. Análise econômica e projeções. O Conceito e aplicação do Balanced 

Scorecard. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1.1 Controladoria e sua função; 
1.2 Controladoria como componente organizacional 

e estratégico; 
1.3 Salvaguarda de ativos e passivos tangíveis e 

intangíveis; e, 
1.4 DFC e Controladoria. 
 

➢ Compreender o histórico da controladoria 
moderna, sua função e aplicação no Brasil, 
assim como sua aplicação e salvaguarda de 
ativos e passivos; 

➢ Usar a DFC como ferramenta de controle, assim 
como KPIs importantes para gerenciamento e 
formação de SIG.  

➢ Entender o papel da Controladoria, sua 
formação e principais benefícios. 

2.1 Controles internos e suas funções; 
2.2 Contas a pagar e contras a Receber; e, 
2.3 Mapas de acompanhamento, controles e 

sistemas de custeio. 
 

➢ Aprender a formar sistemas de gestão de riscos 
e a implantar sistemas de compliance; 

➢ Entender o contas a pagar e a receber e sua 
importância na construção de futuros 
orçamentos empresariais; 

➢  Compreender os principais sistemas de 
controle e origem de informações, assim como 
a tomada de decisão do Controller. 

3.1 Ciclo financeiro versus ciclo operacional; e, 
3.2 SIG e controladoria: seu papel no processo de 

gestão empresarial.  

➢ Compreender o sistema de controle para ciclos 
financeiros e operacionais, assim como a 
construção de modelos e do SIG – Sistema de 
Informação Gerencial; 

➢ Aprender a salvaguardar passivos e ativos da 
organização. 

4.1 Gestão de riscos integrados; 
4.2 Análise econômica e projeções; e, 
4.3 O Conceito e aplicação do Balanced Scorecard. 
 

➢ Formular sistemas de riscos corporativos, 
capazes de validar orçamento empresarial, 
assim como projeções condizentes com o 
cenário atual; 

➢ Aplicar sistemas de KPIs pautados em 
distribuição via BSC; 

➢ Aplicar modelos modernos e testados para 
melhores controles de ativos tangíveis e 
intangíveis. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

• CATELLI, Armando (coord.) – Controladoria: Uma abordagem da Gestão Econômica GECON. 2ª 
Edição, São Paulo: Editora Atlas, 2010; 

• GOMES, Josir Simeone e SALA, Joan M. Amat, Controle de Gestão: Uma abordagem contextual e 
organizacional. 3ª Edição. São Paulo: Editora Atlas, 2001. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

• LIMEIRA, André Luiz Fernandes, Análise de Custos – Aplicação da Margem de Contribuição 

Econômica, São Paulo: Editora Laços, 2014; 

• NOLAN, Thomas W. (et. All), The Improvement Guide, USA: Jossey-Bass, 1996; 

• SILVA, Carlos A. dos Santos, JR. José H. Perez, OLIVEIRA, Luís Martins de. Controladoria 

Estratégica, 11ª Edição. São Paulo: Editora Atlas, 2015; 

• KAPLAN, Robert S, NORTON, David P., A Estratégia em Ação. 23ª Edição, Rio de Janeiro: Editora 

Campus, 1997. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

6. Contencioso Administrativo e Judicial 

Tributário 
24 h/a (carga horária fixa) 

 

Área Subárea 

Direito  Direito 

 

Ementa 

Noções Introdutórias. O processo administrativo tributário. Princípios do Processo Administrativo Tributário. 

Processo Administrativo Federal (PAF) e suas espécies. Oportunidades de defesa do contribuinte. Princípios 

do Processo Judicial Tributário. Transações tributárias. Ações de Iniciativa do Fisco. Execução fiscal. Ações 

de Iniciativa do Contribuinte. Questões Atuais do Processo Tributário. Questões Polêmicas do Contencioso 

Administrativo Tributário. 

 

 Conteúdo Programático Mínimo 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1.1 Noções introdutórias: lançamento tributário; e, 

contencioso administrativo e judicial; e, 

1.2 Princípios do processo administrativo 

tributário. 

➢ Entender a origem do contencioso tributário 

administrativo ou judicial, suas causas e 

consequências; 

➢ Refletir sobre a finalidade do contencioso 

administrativo e seu papel na gestão tributária 

da empresa; 

➢ Compreender os princípios norteadores do 

processo administrativo tributário. 

2.1 PAF:  noções gerais; impugnação; 

julgamento; eficácia e execução das decisões; 

e, o processo de consulta. 

➢ Entender as linhas mestras do processo 

administrativo fiscal em âmbito federal e sua 

utilização prática; 

➢ Compreender as principais etapas do PAF 

federal e suas respectivas repercussões legais; 

➢ Entender as principais nuances e utilidade do 

processo de consulta tributária. 

3.1 Contencioso judicial: espécies de processo; 

princípios; ações de iniciativa do fisco; e, ações 

de iniciativa do contribuinte. Transações 

tributárias. 

➢ Identificar a natureza dos principais processos 

judiciais na área tributária e sua utilização 

prática; 

➢ Compreender os princípios que regem o 

processo em âmbito judicial; 

➢ Entender as principais espécies de processos 

utilizadas pelo fisco e pelo contribuinte na 

defesa de seus interesses, e as questões de 

maior impacto prático em tais processos; 

➢ Compreender as novas tendências e 

potencialidades de transações tributárias e de 

consensualidade no âmbito tributário. 
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1.1 Questões atuais do processo tributário; e,  

1.2 Questões polêmicas do contencioso 

administrativo tributário. 

➢ Verificar de forma prática a utilização do 

processo administrativo tributário em âmbito 

administrativo e judicial; 

➢ Compreender as principais temáticas de 

discussão no âmbito do processo tributário no 

Brasil, para obter os melhores resultados na 

gestão de tributos. 

 

Bibliografia Básica 

• MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro (Administrativo e Judicial). 10ª Ed. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017; 

• RODRIGUES, Marco Antonio. A Fazenda Pública no processo civil. São Paulo: Editora GEN, 2ª Ed., 

2016. 

• RODRIGUES, Marco Antonio. Processo administrativo e judicial tributário. Salvador: Editora 

Juspodivm, 2018. 

• BOTTALLO, Eduardo Domingos. Processo Administrativo Tributário. Comentários ao Decreto nº 

7.574/2011 e à Constituição Federal- 1ª Ed. São Paulo, Editora Dialética, 2012. 

 

Bibliografia Complementar 

• BRASIL. Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal 

e dá outras providências (DOU de 07.03.72); 

• BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, 5 de out. 1988; 

• COSTA, Regina Helena. Curso de Direito tributário: Constituição e Código Tributário Nacional. 7ª 

Edição, São Paulo: Editora Saraiva, 2017; 

• JANCZESKI, Célio Armando. A Consulta fiscal. Disponível na internet: 

http://jus.com.br/artigos/4751/a-consulta-fiscal. Acesso em: 04 de novembro de 2014; 

• BOSSA, Gisele [et. al.]. Medidas de redução do contencioso e o CPC/2015: contributos práticos 

para ressignificar o processo administrativo e judicial tributário. São Paulo: Almedina, 2017. 
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 Detalhamento do Módulo III: Tributação de lucros, governança e planejamento 
tributário nas fusões e aquisições 
 

 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

1. Contabilidade I - Posição Patrimonial das 
Empresas e Desempenho Contábil e Tributário 

24 h/a (carga horária fixa) 

 

Área Subárea 

Economia e Finanças Contabilidade 

 

Ementa 

Breve revisão da Estrutura Conceitual da Contabilidade. Caixa e equivalentes de caixa. 

Ativos financeiros básicos. Estoques. Imobilizado. Intangível. Passivo, Passivo Contingente e Ativo 

Contingente. Apresentação na posição contábil. Efeitos no desempenho contábil e tributário. 

 

Conteúdo programático mínimo 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Breve revisão da Estrutura Conceitual da 
Contabilidade: 
1.1. Objetivo das demonstrações contábeis 

(posição e desempenho) 
1.2. Posição: Ativo, Passivo e Patrimônio 

Líquido. 
1.3. Desempenho pelos Fluxos de Caixa: 

Recebimentos e pagamentos 
1.4. Desempenho pela competência: Receitas, 

Despesas e Outros Resultados 
Abrangentes. 

1.5. Valor justo 
1.6. Essência 
1.7. Controle 
1.8. Continuidade 

➢ Identificar o processo e o objetivo da 

padronização mundial de relatórios contábeis 

e financeiros; 

➢ Identificar os conceitos que fundamentam a 

elaboração e a apresentação de 

demonstrações financeiras destinadas a 

usuários externos; e, 

➢ Interpretar as principais demonstrações 

financeiras. 

 

 

2. Caixa e equivalentes de caixa: 
2.1. Conceitos e definições 
2.2. Principais operações 
2.3. Mensuração e classificação 
2.4. Apresentação na posição contábil 

2.5. Efeitos no desempenho contábil e tributário 

(RIR/99 e IN 1700/17) 

 
3. Ativos financeiros básicos: 

3.1. Conceitos e definições 
3.2. Modelo de negócio 
3.3. Ajuste a valor presente 
3.4. Custo amortizado 

➢ Identificar os conceitos e características dos 

ativos classificados como caixa e equivalentes 

de caixa; 

➢ Mensurar e classificar os saldos de caixa e 

equivalentes; 

➢ Identificar os efeitos contábeis e tributários 

decorrentes das operações geradoras de 

caixa e equivalentes. 
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 3.5. Valor justo por meio do Resultado 
3.6. Valor justo por Outros Resultados 

Abrangentes 
3.7. Principais operações 
3.8. Mensuração e classificação 
3.9. Ajuste ao valor recuperável 
3.10. Apresentação na posição contábil 
3.11. Efeitos no desempenho contábil e tributário 

(RIR/99 e IN 1700/17) 

➢ Identificar os conceitos e características dos 

ativos classificados como ativos financeiros 

básicos; 

➢ Interpretar o modelo de negócio das entidades 

e seu reflexo na classificação dos ativos 

financeiros; 

➢ Mensurar e classificar os saldos de ativos 

financeiros; 

➢ Identificar os efeitos contábeis e tributários 

decorrentes das operações geradoras de 

ativos financeiros. 

4. Estoques: 
4.1. Conceitos e definições 
4.2. Estoques adquiridos e transformados 
4.3. Reserva produtiva e capacidade ociosa 
4.4. Principais operações 
4.5. Mensuração e classificação 
4.6. Ajuste ao valor recuperável 
4.7. Apresentação na posição contábil 

4.8. Efeitos no desempenho contábil e tributário 

(RIR/99 e IN 1700/17) 

 

➢ Identificar os conceitos e características dos 

ativos classificados como estoques; 

➢ Classificar os estoques de acordo com 

natureza e finalidade; 

➢ Executar o teste de impairment; 

➢ Identificar os efeitos contábeis e tributários 

decorrentes das operações geradoras de 

estoques. 

5. Imobilizado: 
5.1. Conceitos e definições 
5.2. Mensuração inicial 
5.3. Vida útil e vida econômica 
5.4. Valor residual 
5.5. Depreciação 
5.6. Gastos subsequentes 
5.7. Ajuste ao valor recuperável 
5.8. Arrendamento mercantil 
5.9. Apresentação na posição contábil 
5.10. Efeitos no desempenho contábil e tributário 

(RIR/99 e IN 1700/17) 

➢ Identificar os conceitos e características dos 

ativos classificados como Imobilizado; 

➢ Estimar vida útil e valor residual do 

imobilizado; 

➢ Calcular e apropriar a depreciação; 

➢ Executar o teste de impairment; 

➢ Identificar os efeitos contábeis e tributários 

decorrentes das operações geradoras de 

Imobilizado; 

6. Intangível: 
6.1. Conceitos e definições 
6.2. Intangível adquirido e gerado 
6.3. Intangível não reconhecido (goodwill) 
6.4. Pesquisa e desenvolvimento 
6.5. Amortização 
6.6. Ajuste ao valor recuperável 
6.7. Apresentação na posição contábil 
6.8. Efeitos no desempenho contábil e tributário 

(RIR/99 e IN 1700/17) 

➢ Identificar os conceitos e características dos 

ativos classificados como Intangível; 

➢ Classificar os intangíveis de acordo com sua 

origem; 

➢ Calcular e apropriar a amortização; 

➢ Executar o teste de impairment; 
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 ➢ Identificar os efeitos contábeis e tributários 

decorrentes das operações geradoras de 

Intangível. 

7. Passivo, Passivo Contingente e Ativo 
Contingente: 
7.1. Conceitos e definições 
7.2. Conta a pagar X Provisão 
7.3. Passivo X Passivo contingente 
7.4. Bases de julgamento 
7.5. Custo de empréstimo 
7.6. Ativo contingente 
7.7. Apresentação na posição contábil 
7.8. Efeitos no desempenho contábil e tributário 

(RIR/99 e IN 1700/17) 

➢ Identificar os conceitos e características 

obrigações reconhecidas no passivo; 

➢ Diferenciar contas a pagar, provisões e 

contingências; 

➢ Aplicar critérios de julgamento para 

classificação das obrigações; 

➢ Identificar os efeitos contábeis e tributários 

decorrentes das operações geradoras de 

Passivos e contingências. 

 

Bibliografia básica 

▪ ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Curso de Contabilidade Introdutória em IFRS e CPC. 2ª Edição, São 

Paulo: Atlas, 2018. 

▪ ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Curso de Contabilidade Intermediária em IFRS e CPC. São Paulo: 

Atlas, 2014. 

 

Bibliografia complementar 

▪ PEREZ Jr, José Hernandez e OLIVEIRA, Luís Martins. Contabilidade Avançada. São Paulo: Atlas, 

2014. 

▪ PEREZ Jr, José Hernandez e BEGALLI, Glaucos. Elaboração e Análise das Demonstrações 

Contábeis. São Paulo: Atlas, 2014. 

▪ ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Curso de Contabilidade Intermediária Superior em IFRS e CPC. São 

Paulo: Atlas, 2014. 

▪ ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Curso de Contabilidade Avançada em IFRS e CPC. São Paulo: Atlas, 

2014. 
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 DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

3. Contabilidade II - Receitas, Investimentos e 

Combinação de Negócios 
24 h/a (carga horária fixa) 

 

Área Subárea 

Economia e Finanças Contabilidade 

 

Ementa 

Breve revisão da Estrutura Conceitual da Contabilidade. Receitas. Investimentos em Participações Societárias. 

Combinação de negócios versus reorganizações societárias entre partes dependentes. Propriedade para 

Investimento. Apresentação na posição contábil. Efeitos no desempenho contábil e tributário. 

 

 Conteúdo programático mínimo 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Breve revisão da Estrutura Conceitual da 
Contabilidade: 
1.1. Objetivo das demonstrações contábeis 

(posição e desempenho) 
1.2. Posição: Ativo, Passivo e Patrimônio 

Líquido 
1.3. Desempenho pelos Fluxos de Caixa: 

Recebimentos e pagamentos 
1.4. Desempenho pela competência: Receitas, 

Despesas e Outros Resultados 
Abrangentes 

1.5. Valor justo 
1.6. Essência 
1.7. Controle 
1.8. Continuidade 

 

➢ Revisar o processo e o objetivo da padronização 

mundial de relatórios contábeis e financeiros e 

os principais conceitos que fundamentam a 

elaboração e a apresentação de demonstrações 

financeiras destinadas a usuários externos. 

 

2. Receitas: 
2.1. Conceitos e definições 
2.2. Contrato com cliente 
2.3. Obrigações de desempenho 
2.4. Vendas e serviços 
2.5. Ativos e passivos de contrato 
2.6. Mensuração e apropriação 
2.7. Reconhecimento ao longo do tempo 
2.8. Reconhecimento em determinado 

momento 
2.9. Métodos de entrada e de saída 
2.10. Efeitos no desempenho contábil e 

tributário (RIR/99 e IN 1700/17). 

➢ Identificar os critérios para reconhecimento de 

Receitas de acordo com as normas contábeis e 

tributárias; 

➢ Aplicar as cinco etapas determinadas na norma 

contábil de reconhecimento de receitas; 

➢ Mensurar o valor das receitas realizadas; 

➢ Apropriar as receitas no período competente; 

➢ Identificar os efeitos contábeis e tributários 

decorrentes das operações geradoras de 

Receitas. 

3. Investimentos em Participações Societárias: 
3.1. Conceitos e definições 
3.2. Controle e influência 
3.3. Controladas e coligadas 
3.4. Mensuração inicial 

➢ Identificar os critérios para classificação e 

mensuração dos investimentos em 

participações societárias; 
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 3.5. Custo e equivalência 
3.6. Ágio e deságio 
3.7. Dividendos e participações 
3.8. Lucros não realizados 
3.9. Mensuração subsequente 
3.10. Ajuste ao valor recuperável 
3.11. Apresentação na posição contábil 
3.12. Efeitos no desempenho contábil e 

tributário (RIR/99 e IN 1700/17) 

 

➢ Avaliar as participações societárias pelos 

métodos de custo e equivalência patrimonial; 

➢ Calcular e eliminar lucros não realizados; 

➢ Executar teste de impairment; 

➢ Identificar os efeitos contábeis e tributários 

decorrentes dos investimentos em participações 

societárias. 

4. Combinação de negócios: 
4.1. Conceitos e definições 
4.2. Formas de combinação 
4.3. Aquisição de controle 
4.4. Ágio e mais valia de ativos 
4.5. Incorporação e fusão 
4.6. Efeitos no desempenho contábil e 

tributário (RIR/99 e IN 1700/17) 

 

➢ Identificar os conceitos e as várias formas de 

combinação de negócios; 

➢ Apurar e apropriar o ágio ou deságio decorrente 

das operações de combinação de negócios; 

➢ Mensurar os efeitos das relações de troca de 

participações em operações de incorporação e 

fusão; 

➢ Identificar os efeitos contábeis e tributários 

decorrentes das operações de Combinação. 

6. . 

5. Propriedade para Investimento: 
5.1. Conceitos e definições 
5.2. Mensuração inicial 
5.3. Mensuração subsequente 
5.4. Ajuste ao valor justo 
5.5. Apresentação na posição contábil 
5.6. Efeitos no desempenho contábil e 

tributário (RIR/99 e IN 1700/17) 

➢ Identificar os critérios para reconhecimento e 

avaliação das Propriedades para Investimentos; 

➢ Avaliar as propriedades para investimentos e 

reconhecer as receitas decorrentes da 

avaliação; 

➢ Identificar os efeitos contábeis e tributários 

decorrentes das operações geradoras de 

Propriedade para Investimentos. 

 

Bibliografia básica 

▪ ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Curso de Contabilidade Intermediária Superior em IFRS e CPC. São 
Paulo: Atlas, 2014; 

▪ ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Curso de Contabilidade Avançada em IFRS e CPC. São Paulo: Atlas, 
2014. 

 

Bibliografia complementar 

▪ PEREZ Jr, José Hernandez e OLIVEIRA, Luís Martins. Contabilidade Avançada. São Paulo: Atlas, 

2014; 

▪ PEREZ Jr, José Hernandez e BEGALLI, Glaucos. Elaboração e Análise das Demonstrações 

Contábeis. São Paulo: Atlas, 2014; 

▪ ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Curso de Contabilidade Introdutória em IFRS e CPC. São Paulo: 

Atlas, 2014; 
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 ▪ ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Curso de Contabilidade Intermediária em IFRS e CPC. São Paulo: 

Atlas, 2014. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

3. Tributos Incidentes sobre o Lucro – IRPJ e 

CSLL 
24 h/a (carga horária fixa) 

 

Área Subárea 

Economia e Finanças Tributos 

 

Ementa 

Aspectos históricos e legais. Fato gerador. Base de cálculo. Alíquotas. Lucro real – adições e exclusões 

temporárias e permanentes. Lucro presumido. Lucro arbitrado. Aproximações e distanciamentos entre a 

contabilidade societária e a legislação tributária. Mudanças trazidas pela Lei 12.973/14. Ajuste a valor presente. 

Ajuste a valor justo. Teste de recuperabilidade (Impairment). Escrituração contábil fiscal. 

 

 Conteúdo programático mínimo 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Aspectos históricos e legais do 

imposto de renda: 

1.1 Fato gerador dos tributos sobre o lucro: 

fato gerador; alíquotas; base de cálculo; 

período de apuração. 

➢ Entender os critérios de generalidade, 

universalidade e progressividade; 

➢ Compreender os aspectos: material, espacial, 

temporal e quantitativo e subjetivo do fato 

gerador do imposto de renda; 

➢ Compreender os aspectos: material, espacial, 

temporal e quantitativo e subjetivo do fato 

gerador contribuição social sobre o lucro. 

2. Sistemática do lucro real: 

2.1 Trimestral; anual; pagamentos por 

estimativa; adições; exclusões e, 

compensações. 

➢ Entender a diferença entre a apuração trimestral 

e a anual; 

➢ Compreender a lógica das adições e exclusões 

permanentes e temporárias; 

➢ Entender como realizar o pagamento por 

estimativa, com base no lucro estimado e nos 

balancetes de redução e suspensão. 

3. Sistemática do lucro presumido  

3.1 Aspectos legais; base de cálculo; 

acréscimos ao lucro presumido;  

3.2 Sistemática do lucro arbitrado: 

aspectos legais; base de cálculo; 

distribuição de lucros. 

➢ Entender a sistemática do lucro presumido, sua 

fórmula de cálculo, as pessoas jurídicas que 

podem optar e suas vantagens e desvantagens; 

➢ Compreender a sistemática do lucro arbitrado, 

sua fórmula de cálculo, as premissas que 

podem levar as autoridades fiscais a adotá-la, 

bem como as hipóteses de auto arbitramento, 

previstas na legislação. 

4. Mudanças trazidas pela Lei 12.973/14 

4.1 Ajuste a valor presente; ajuste a valor 

justo; teste de recuperabilidade 

(impairment); e, aproximações e 

distanciamentos entre a contabilidade 

societária e a legislação tributária; 

4.2 Escrituração contábil fiscal. 

➢ Entender as principais mudanças na legislação 

tributária trazidas pela Lei 12.973/14; 

➢ Compreender quais são as aproximações e os 

distanciamentos existentes entre a 

contabilidade societária e a legislação tributária, 

especialmente após a vigência da Lei 

12.973/14; 
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 ➢ Entender como funciona a escrituração contábil 

fiscal, que veio a substituir a declaração de 

imposto de renda da pessoa jurídica.  

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

• OLIVEIRA, Fábio Rodrigues de; GALLO, Mauro Fernando (coord.). Contabilidade e Gestão de 

Tributos. São Paulo: Fiscosoft Editora Ltda. 2015; 

• PEGAS, Paulo Henrique. Manual de Contabilidade Tributária. 9ª Edição Revista e Atualizada, São 

Paulo: Atlas, 2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

• NEVES, Silvério das. Curso prático de imposto de renda pessoa jurídica e tributos conexos – CSL, 

PIS e COFINS. 17ª Edição, São Paulo: Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2017; 

• VIVEIROS DE CASTRO, Flávia de Almeida; OLIVEIRA NETO, Arnaldo Marques; SOUSA JUNIOR, 

Artur Antônio Leite; SOUSA FILHO, Rodolfo de Castro. Gestão e Planejamento de Tributos, Rio de 

Janeiro: Ed. FGV, 2ª Edição, 2011. 
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 DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

4. Tributação de Lucros, Rendimentos e Ganhos 

de Capital Obtidos no Exterior, Regras de 

Subcapitalização e de Preços de Transferência 

24 h/a (carga horária fixa) 

 

Área Subárea 

Economia e Finanças Tributos 

 

Ementa 

Remessa ao exterior para pagamento de serviços: incidências tributárias e condições de dedutibilidade no 

Brasil. Tributação de lucros, rendimentos e ganhos de capital - auferidos no exterior - pelas pessoas jurídicas 

domiciliadas no país. Preços de transferência nas importações e exportações com partes vinculadas. Juros 

paga à pessoa residente ou domiciliada no exterior (regras de subcapitalização) – condições de dedutibilidade 

no Brasil. Paraísos fiscais. Tratados internacionais. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Remessa ao exterior para pagamento de 

serviços com e sem transferência de tecnologia: 

incidências tributárias; condições de 

dedutibilidade; acordos para evitar bitributação; 

remessas para paraísos fiscais. 

➢ Compreender a diferença entre remessas com 

e sem transferência de tecnologia; 

➢ Aprender a identificar as incidências tributárias 

sobre as remessas ao exterior, inclusive quando 

o beneficiário estiver domiciliado em jurisdições 

com as quais o Brasil possua acordo para evitar 

a bitributação, ou quando seu domicílio for 

considerado paraíso fiscal; 

➢ Entender as condições de dedutibilidade no 

Brasil das remessas efetuadas. 

2. Tributação de lucros, rendimentos e ganhos de 

capital - auferidos no exterior - pelas pessoas 

jurídicas domiciliadas no país: incidências 

tributárias; acordos para evitar bitributação; 

remessas para paraísos fiscais; prejuízos fiscais 

gerados no exterior e imposto pago no exterior. 

➢ Aprender a diferença entre o princípio da 

territorialidade e da universalidade; 

➢ Entender a tributação de lucros, rendimentos e 

ganhos de capital - auferidos no exterior - pelas 

pessoas jurídicas domiciliadas no país, inclusive 

quando a jurisdição da fonte possuir acordo com 

o Brasil para evitar a bitributação, ou quando for 

considerada paraíso fiscal; 

➢ Compreender as regras de utilização de 

prejuízos gerados no exterior, bem como do 

imposto pago no exterior. 

3. Preços de transferência nas importações e 

exportações com partes vinculadas: conceito de 

pessoa vinculada; métodos para cálculo do preço 

parâmetro; princípio arm’s length; safe habours. 

➢ Entender o conceito de pessoa vinculada para 

fins de aplicação das regras relativas a preços 

de transferência; 

➢ Aprender os métodos para determinar os preços 

a serem aceitos fiscalmente quando as 

operações ocorrerem entre empresas 

brasileiras e empresas vinculadas no exterior; 

➢ Entender o princípio arm’s length e quando 

aplicar os parâmetros que dispensarão as 
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 transações da aplicação dos métodos nas 

exportações (safe habours). 

4. Juros paga à pessoa residente ou 

domiciliada no exterior (regras de subcapitalização): 

conceito de pessoa vinculada; dedutibilidade dos 

juros; paraísos fiscais. 

➢ Entender o conceito de pessoa vinculada para 

fins de aplicação das regras relativas à 

subcapitalização; 

➢ Compreender as condições de dedutibilidade no 

Brasil dos juros pagos à pessoa vinculada, 

residente ou domiciliada no exterior, que possua 

ou não participação no patrimônio líquido da 

pessoa jurídica brasileira; 

➢ Aprender as condições de dedutibilidade no 

Brasil dos juros pagos à pessoa residente ou 

domiciliada em jurisdição com tributação 

favorecida, ou sob regime fiscal privilegiado. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

• NEVES, Silvério das. Curso prático de imposto de renda pessoa jurídica e tributos conexos. 17ª 

Edição, São Paulo: Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2017; 

• GRECO, M. A.; ROCHA, S.A. Manual de direito tributário internacional. São Paulo: Dialética, 2012. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

• BARBOSA, Demétrio Gomes. Preços de transferência no Brasil – uma abordagem prática, 2ª Ed., 

São Paulo: FISCOSoft Editora, 2012; 

• DINIZ DE SANTI, Eurico Marcos; ZILVETI, Fernando Aurélio (Coord.). Tributação internacional – 

Série GVLaw. São Paulo: Saraiva, 2007; 

• AMARAL, A.C.R. (Coord.). Tratados internacionais na ordem jurídica brasileira.  São Paulo: 

Aduaneiras, 2005. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

5. Governança e Planejamento Tributário nos 

Processos de Fusões e Aquisições 
24 h/a (carga horária fixa) 

 

Área Subárea 

Direito Direito 

 

Ementa 

Motivadores estratégicos, regulatórios, societários e tributários. Alternativas societárias. Combinação de 

negócios. Reorganizações societárias entre partes dependentes. Tratamento contábil e tributário: mais valia, 

goodwill, menos valia, compra vantajosa e prejuízos fiscais. Responsabilidade societária e tributária dos 

sucessores. Eventos contábeis, tributários e societários. Governança: conceito, princípios, papel dos agentes 

de governança. 

 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

 

1. Motivadores dos processos de fusões e 

aquisições; 

2. Alternativas societárias para implementação 

dos processos de fusões e aquisições.  

 

➢ Entender os motivadores estratégicos, 

regulatórios, societários e tributários dos 

processos de fusões e aquisições; 

➢ Compreender quais são alternativas societárias 

(jurídicas): fusão, cisão, incorporação, 

incorporação de ações, integralização e redução 

de capital, joint venture, consórcio, SCP. 

3. Combinação de negócios; 

4. Reorganização societária entre partes 

dependentes.  

 

➢ Entender em que situações deve ser aplicado o 

conceito de combinação de negócios entre partes 

independentes (aplicação do CPC 15); 

➢ Compreender quando deve ser aplicada a norma 

relativa às reorganizações societárias entre 

partes dependentes. 

5. Tratamento contábil e tributário da mais valia, 

goodwill, menos valia, compra vantajosa e 

prejuízos fiscais.  

➢ Entender o tratamento contábil e tributário 

aplicável a estas figuras contábeis e fiscais, a 

partir da segregação inicial do custo do 

investimento adquirido; 

➢ Compreender o tratamento contábil e tributário 

aplicável a estas figuras contábeis e fiscais, a 

partir da implementação do processo de fusão e 

aquisição. 

6. Responsabilidade societária e tributária dos 

sucessores; 

7.  Cronograma de eventos contábeis, tributários 

e societários; 

8. Governança corporativa nos processos de 

fusões e aquisições. 

➢ Aprender quais são as responsabilidades de 

natureza societária e tributária dos sucessores 

(empresa resultante da fusão, incorporadora, 

cindida, etc.); 

➢ Entender quais são as providências a serem 

tomadas antes, durante e depois da data do 

evento societário (AGE e/ou reunião de cotistas); 

➢ Compreender o que é governança corporativa, 

seus princípios e o papel dos agentes de 
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 governança, nos processos de fusões e 

aquisições. 

 

Bibliografia básica 

▪ IUDÍCIBUS, Sérgio; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto R.; SANTOS, Ariovaldo. Manual de 

Contabilidade Societária, São Paulo, 2ª ed.: Atlas, 2018 

▪ OLIVEIRA, Fábio Rodrigues de; GALLO, Mauro Fernando (coord.). Contabilidade e gestão de 

tributos. São Paulo: Fiscosoft Editora Ltda. 2015. 

 

Bibliografia complementar 

▪ Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Código das melhores práticas de governança 

corporativa. 5ª Ed., São Paulo: IBGC, 2015. 

▪ MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (Coords.). Controvérsias jurídico-

contábeis. 6º Vol. São Paulo: Dialética, 2015. 

▪ NEVES, Silvério das. Curso prático de imposto de renda pessoa jurídica e tributos conexos. 15ª 

Ed., São Paulo: FISCOSoft Editora, 2013. 

▪ SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários). São Paulo: 

Dialética, 2012. 

▪ VIVEIROS DE CASTRO, Flávia de Almeida; OLIVEIRA NETO, Arnaldo Marques; SOUSA JUNIOR, 

Artur Antônio Leite; SOUSA FILHO, Rodolfo de Castro. Gestão e planejamento de tributos, Rio de 

Janeiro: Ed. FGV, 2ª Edição, 2011. 

▪ ROCHA, T.; GOLDSCHMIDT, A. (Coords.). Gestão dos stakeholders. São Paulo: Saraiva, 2010. 

▪ ROCHA, Sérgio A. (Coord.). Direito Tributário, Societário e a Reforma da Lei das S/A – Vol. I e II, 

São Paulo: Ed. Quartier Latin, 2010. 

▪ WARDE JR., Walfrido Jorge (Coord.). Fusão, Cisão, Incorporação e Temas Correlatos, São Paulo: 

Ed. Quartier Latin, 2009. 

▪ SADDI, Jairo, Organizador. Fusões e Aquisições: Aspectos Jurídicos e Econômicos, São Paulo: 

Ed. IOB, 2002. 
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 DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

6. Workshop II – Simulações de Situações 

Empresariais e Tributação 
24 h/a (carga horária fixa) 

 

Área Subárea 

Estratégia e Negócios Metodologias e Ferramentas 

 

Ementa 

Consolidação de disciplinas, por meio de caso simulado e controlado: contabilidade, finanças, gestão de custos 

e formação estratégica de preços, tributação de lucros no Brasil e do exterior, subcapitalização, preços de 

transferência, governança e planejamento tributário nas fusões e aquisições. Apresentação dos participantes, 

em equipe, a respeito das possibilidades de tributação e/ou planejamentos tributários induzidos pela legislação 

tributária, que tenham sido identificados no caso.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

Conteúdo programático mínimo Objetivos de aprendizagem 

1. Consolidação de disciplinas; visão sistêmica da 

atividade de planejamento tributário; e, 

identificação de planejamentos tributários. 

 

➢ Identificar os tipos societários aplicáveis perante 

a legislação societária brasileira; 

➢ Identificar os principais aspectos das disciplinas 

ministradas no Módulo II que impactam a 

gestão estratégica e econômica dos tributos; 

➢ Exercitar o raciocínio sistêmico e 

multidisciplinar, no tocante à atividade de 

planejamento tributário em suas empresas; 

➢ Identificar planejamentos tributários.  

2. Programas de Trabalho e Levantamento de 

Dados 

➢ Aprender como realizar o levantamento de 

informações relacionadas com a revisão da 

estrutura societária atual; 

➢ Compreender como fazer a discussão das 

diretrizes dos negócios;  

➢ Saber mapear as atividades operacionais e 

levantar as incidências relativas aos principais 

tributos; 

➢ Aprender a realizar o levantamento do perfil 

contábil e fiscal (créditos fiscais acumulados, 

incentivos fiscais, parcelamentos, discussões 

judiciais, prejuízos fiscais, mais valia de ativos, 

goodwill, menos valia de ativos, compra 

vantajosa, etc.). 

3. Análise de Informações  

➢ Aprender como compilar e analisar as 

informações relativas à revisão da estrutura 

societária atual; 

➢ Compreender como compilar e analisar as 

informações relacionadas com a discussão das 

diretrizes dos negócios; 
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 ➢ Saber como compilar e analisar as informações 

relacionadas com o mapeamento das atividades 

operacionais e levantamento das incidências 

dos principais tributos; 

➢ Aprender como compilar e analisar as 

informações relacionadas com o levantamento 

do perfil contábil e fiscal. 

4. Apresentação de relatório e orientação técnica  

➢ Aprender como identificar e reportar riscos 

tipificados como evasão e suas implicações; 

➢ Aprender como identificar e reportar riscos nos 

planejamentos tributários que possam ser 

tipificados como elusão fiscal; 

➢ Aprender como identificar e reportar 

oportunidades de planejamentos tributários que 

possam ser tipificados como elisão fiscal. 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

• BORGES, Humberto Bonavides, Planejamento Tributário – IPI, ICMS, ISS e IR. 14ª Edição, São 

Paulo: Editora Atlas, 2016; 

• PEGAS, Paulo Henrique. Manual de Contabilidade Tributária. 14ª Edição Revista e Atualizada, São 

Paulo: Editora Atlas, 2017; 

• NEVES, Silvério das. Curso prático de imposto de renda pessoa jurídica e tributos conexos – CSL, 

PIS e COFINS. 17ª Edição, São Paulo: Thompson Reuters Revista dos Tribunais, 2017; 

• FGV Direito Rio, Sociedades Empresariais. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2011; 

• Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Código das melhores práticas de governança 

corporativa. São Paulo: IBGC, 5ª ed., 2015;  

• GIL, Antônio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 6ª Edição, São Paulo: Editora Atlas, 2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

• VIVEIROS DE CASTRO, Flávia de Almeida; OLIVEIRA NETO, Arnaldo Marques; SOUSA JUNIOR, 

Artur Antônio Leite; SOUSA FILHO, Rodolfo de Castro. Gestão e Planejamento de Tributos, Rio de 

Janeiro: Ed. FGV, 2ª Edição, 2011. 
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DETALHAMENTO DO WORKSHOP INTEGRADOR DO MÓDULO III 

 

Workshop – Simulações de Situações Empresariais e Tributação 

A disciplina Workshop – Simulações de Situações Empresariais e Tributação é uma disciplina integradora, cuja 

finalidade é consolidar os conhecimentos relacionados aos principais tópicos das disciplinas que integram o 

segundo módulo do curso. A avaliação é realizada por meio de entrega de atividades predeterminadas pelo 

professor e, necessariamente integrará um único trabalho / relatório circunstanciado, a ser produzido pelos 

alunos. 

Para efeitos de fixação e avaliação do processo de absorção e aplicação do conhecimento, cada aluno e/ou 

equipe deverá analisar um ou mais casos que abordarão os principais pontos das disciplinas que compõem o 

segundo módulo. 

Caberá ao professor da disciplina a elaboração dos casos3, bem como as etapas a serem desenvolvidas, que 

deverão conter temas e/ou situações relacionadas às seguintes disciplinas: Legislação Societária; 

Contabilidade I - Posição Patrimonial das Empresas e Desempenho Contábil e Tributário; Gestão de Custos e 

Formação Estratégica de Preços; Contabilidade II - Receitas, Investimentos e Combinação de Negócios; 

Finanças Corporativas e Avaliação de Empresas; Tributos Incidentes sobre o Lucro – IRPJ e CSLL; Tributação 

de Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital Obtidos no Exterior, Regras de Subcapitalização e de Preços de 

Transferência; e, Governança e Planejamento Tributário nos Processos de Fusões e Aquisições.  

Os casos desenvolvidos pelo professor deverão, necessariamente, possuir além de uma história para 

ancoragem, as informações contábeis e financeiras uma empresa por no mínimo 01 ano, e no máximo 5 anos, 

sendo que em todos os encontros deverá haver incidentes (situações empresariais que afetarão a operação), 

favorecendo a gamificação do ambiente e uma maior integração por parte dos alunos. 

Considerando-se os dados dos casos, o aluno deverá proceder ao cálculo dos tributos e suas respectivas 

sugestões para eventual mitigação de risco, maximização de retornos de investimentos, e/ou planejamentos 

tributários. 

Com a finalidade de apresentar os resultados, o aluno deverá produzir um relatório considerando as seguintes 

características: 

1. Título do trabalho: Workshop – Simulações de Situações Empresariais e Tributação; 

2. Da empresa e seu objeto; 

3. Das operações realizadas; 

4. Das situações especiais; 

5. Das demonstrações contábeis e financeiras; 

6. Da fundamentação técnica do trabalho; 

7. Dos resultados obtidos; e, 

8. Das conclusões e recomendações. 

Para fins de avaliação dos alunos, levar-se-á em consideração, basicamente, cinco pontos: a) frequência em 

sala; b) tempestividade na entrega das atividades (preferencialmente por meio do E-Class); c) qualidade da 

 
3 Recomenda-se a elaboração de dois casos para a aula: a) o primeiro será debatido em sala de aula, e, b) o 
segundo será resolvido pelos alunos e encaminhado para avaliação por parte do professor. 
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 descrição dos fatos; d) correção e adequação dos resultados e análises apresentados; e, e) apresentação de 

alternativas para redução da tributação e/ou otimização do fluxo de caixa em decorrência de previsões 

existentes na legislação. 

Os trabalhos finais deverão ser encaminhados ao professor (preferencialmente por meio do E-Class) no prazo 

máximo, não prorrogável, de 07 (sete) dias corridos, a partir do último encontro. 

Recomenda-se que sejam disponibilizados, juntamente com o material indicado, os requisitos mínimos para 

elaboração do relatório, conforme abaixo: 

CONTEÚDO MÍNIMO DO RELATÓRIO 

TÓPICO CONTEÚDO 

 
TÍTULO 

Workshop – Simulações de Situações Empresariais e Tributação.  

 
TERMO DE COMPROMISSO 

O aluno (Nome do Aluno), abaixo assinado, do curso de MBA em 
Gestão Financeira e Econômica de Tributos, Turma (Número da 
Turma) do Programa FGV Management, realizado nas dependências 
da instituição (FGV ou Instituição Conveniada), no período de 
(dd/mm/aa) a (dd/mm/aa), declara que o conteúdo do presente trabalho 
é autêntico e original.4 

 
SUMÁRIO 

Descrição de todos os tópicos desenvolvidos contendo suas 
respectivas páginas. 

 
ESTRUTURA SOCIETÁRIA 
ATUAL DA(S) EMPRESA(S) 

Consiste no levantamento das características societárias atuais do 
grupo empresarial (ou da empresa), verificando, por exemplo: tipo 
societário (Ltda, S/A de Capital Fechado, S/A de Capital Aberto, 
composição societária, quantidade de filiais, localização geográfica, 
etc., notadamente através da análise do contrato social ou estatuto 
social, vis-à-vis ao que dispõe a legislação societária (principalmente o 
Código Civil e a Lei das S/A e demais diplomas legais pertinentes), de 
modo a se verificar as possibilidades que sejam mais adequadas do 
ponto de vista de gestão, desenvolvimento de novos negócios e, acima 
de tudo, mais vantajosas do ponto de vista tributário. 

 
MAPEAMENTO DAS 

ATIVIDADES OPERACIONAIS E 
DISCUSSÃO SOBRE A CARGA 
TRIBUTÁRIA RELACIONADA 
AOS PRINCIPAIS TRIBUTOS 

Trata-se do levantamento de informações relacionadas com as 
atividades operacionais do grupo empresarial (ou da empresa), das 
incidências tributárias (especialmente, suas possibilidades de tomada 
de créditos, ou de redução de base de cálculo) sobre estas atividades 
e como tais incidências poderão ser minimizadas / eliminadas. Referido 
levantamento buscará identificar, por exemplo, a origem de seus 
negócios (produção, comercialização, prestação de serviços), os 
efeitos das transações com terceiros (compra e venda de produtos, 
aluguéis, serviços, rateio de custos, mútuos financeiros e de 
mercadorias, etc.) e os aspectos negociais existentes. 

 
SITUAÇÕES ESPECIAIS 

Deverão ser indicadas situações realizadas pelo grupo empresarial (ou 
pela empresa), não suportados expressamente pela legislação vigente. 

DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS E FINANCEIRAS 

Elaboração das demonstrações contábeis iniciais e suas respectivas 
análises, incluindo-se os aspetos fiscais. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA 

Considerando-se as situações narradas, dever-se-á fundamentá-las, 
considerando-se: a legislação vigente; a doutrina; e, a jurisprudência 
administrativa e judicial.  

 
RESULTADOS OBTIDOS 

Deverão ser descritos e demonstrados os resultados obtidos a partir 
dos inputs feitos pelo professor. 

 
4 A existência de trabalhos duplicados e/ou plágio, acarretará nota zero e reprovação, sem prejuízo das 
sanções legais previstas no sistema jurídico brasileiro. 
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 CONTEÚDO MÍNIMO DO RELATÓRIO 

TÓPICO CONTEÚDO 

 
CONCLUSÕES E 

RECOMENDAÇÕES 

As conclusões e recomendações constantes da pesquisa deverão ser 
descritas, e seus resultados apostos. Havendo alternativas para 
redução e/ou mitigação de riscos e/ou economias tributárias, as 
mesmas deverão ser refletidas nas conclusões, com ênfase. 
Deverão ser elaboradas as demonstrações contábeis finais ajustadas 
e suas respectivas análises, incluindo-se eventuais reflexos dos 
aspectos fiscais. 

 

 


