Prezado Associado FIRJAN/CIRJ,
Será um prazer tê-lo conosco no primeiro semestre de 2021!
A Especialização em Direito Tributário é uma pós-graduação lato sensu, que possui
duração com duração de 04 (quatro) semestres de aulas presenciais (embora no
momento online, enquanto perdurarem as restrições governamentais, em razão do
COVID) e o último semestre de orientação para monografia, oferecida pelo IBET –
Instituto Brasileiro de Estudos Tributários.
O curso tem por finalidade o aprofundamento teórico, técnico e prático
indispensável para a atuação profissional na área tributária e compõe-se
exclusivamente de aulas presenciais (embora no momento online, enquanto
perdurarem as restrições governamentais, em razão do COVID), divididas em: i)
seminários (debates pelos alunos em sala de aula sobre os principais temas
tributários constantes do programa, após leitura prévia de textos obrigatórios e
facultativos) – às quintas-feiras, à noite (das 18hs às 22hs), além de ii) aulas
expositivas com os maiores especialistas do Brasil sobre os referidos temas (aos
sábados, pela manhã – das 9hs às 13hs) – ambos quinzenalmente.
Os módulos são cíclicos permitindo que o aluno inicie sua pós-graduação em
qualquer semestre.
Neste primeiro semestre de 2021 será ministrado o Módulo ECT - Exigibilidade
do Crédito Tributário, conforme calendário anexo, no qual serão abordados os
seguintes tópicos:
1. Procedimento administrativo fiscal
2. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário, MS e liminares
3. Decadência e prescrição em matéria tributária
4. Realização da dívida ativa: execução fiscal e medida cautelar fiscal
5. IPI e IOF
6. ICMS - serviços
7. Imposto sobre a renda - pessoa jurídica
O valor do módulo semestral é de R$ 5.700,00 (a ser pago via depósito em
conta, cheques ou cartões de crédito ou débito):
1) com desconto de 20% para associados FIRJAN/CIRJ (R$ 4.560,00) e
parcelamento em até 06 vezes (6 x 760,00 no cartão ou cheque)
Obs.: O valor do Módulo de Orientação da Monografia (MOM) é de R$ 1.100,00.
Documentos necessários para sua inscrição/matrícula:
Cópias simples (acompanhadas dos originais):
1. Ficha de inscrição;
2. 01 foto 3x4;
3. Documento de Identidade (exceto CNH) e CPF (caso não conste na Carteira
de Identidade);
4. Comprovante de residência;
5. Cópia do Diploma de Conclusão/Graduação. Na falta do Diploma, apresentar
o protocolo de Requerimento de Diploma na universidade, com previsão de
entrega, devidas assinaturas e numeração. O prazo de entrega do Diploma no
IBET será de até 5 dias úteis após a data prevista pela Universidade;
6. Cópia do Histórico Escolar da Graduação.

