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 1. INTRODUÇÃO
 
 O presente documento compõe um projeto institucional, que é parte de um sistema de educação 
integrado à sociedade.

 Nesse sentido, este Projeto Pedagógico define perfis profissionais, objetivos, conteúdos, metodologia, 
recursos didáticos, avaliação, enfim, coordena os esforços em direção a objetivos e compromissos para os cursos 
de pós-graduação da Escola Paulista de Direito.

 2.  PERFIL INSTITUCIONAL
 
 2.1 HISTÓRICO

 A Faculdade Escola Paulista de Direito, desde seu projeto original, tem como escopo oferecer um ensino 
superior em Direito diferenciado e interdisciplinar, abrangendo uma formação de conhecimentos que propicie 
a formação de novos profissionais com senso crítico, espírito científico e consciência social do Direito como 
importante instrumento de transformação. 

 A Faculdade Escola Paulista de Direito, constituída em 2004, com limite de atuação, sede e foro no Município 
de São Paulo, Estado de São Paulo é um estabelecimento particular de ensino superior mantido pela Instituição 
Escola Paulista de Ensino Superior – IEPES, entidade jurídica de direito privado, de natureza educacional, cultural 
e social. Em sua história, a Instituição vem desenvolvendo projetos pedagógicos e institucionais voltados para 
os interesses e necessidades da comunidade local e regional. Sua missão educacional é a de formar profissionais 
juristas aptos a servir à comunidade, guiados pelos princípios éticos e democráticos que orientam os parâmetros 
pedagógicos e cultural da Instituição. 

 Levando em consideração uma linha político-pedagógica que entende a educação como atividade 
ético-social, conduzida pela obrigação de formar cidadãos profissionalmente capacitados para atuar de forma 
contextualizada e eticamente comprometida com os valores sociais da liberdade, da igualdade e da dignidade, 
a Faculdade Escola Paulista de Direito tem como primazia a consolidação de um plano estratégico proposto 
para oferecer um ensino superior de qualidade, promovendo para a região paulistana um importante centro de 
conhecimento capaz de levar, de modo eficaz, o alcance de excelência do desenvolvimento socioeconômico e 
político do Estado de São Paulo, propiciando sempre o bem-estar e a inclusão de toda a sociedade, em equilíbrio 
com os objetivos constituídos no meio institucional. 

 Projetada inicialmente no formato de uma Instituição de Pós-Graduação em Direito, em treze anos de 
funcionamento nos moldes mencionados, a Faculdade Escola Paulista de Direito tornou-se referência nacional e 
internacional na formação de pós-graduandos. 

 Na Pós-Graduação Stricto Sensu, a Instituição oferece o Curso de Mestrado Acadêmico em Direito, no 
seguinte formato: Área de Concentração em “Soluções alternativas de controvérsias empresariais”; Linhas de 
Pesquisa em 1) Princípios e Mecanismos do Sistema Nacional de Soluções extrajudiciais de controvérsias e 2) 
Sistemas Internacionais de soluções extrajudiciais de controvérsias. 
 Posteriormente, despertada pelo padrão de referência alcançado pela Instituição em seu formato de Pós-
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Graduação, a ampla demanda do público externo para a configuração de um programa de Graduação, tornou 
imprescindível que a Faculdade Escola Paulista de Direito, em sua gestão, tomasse a iniciativa por implementar 
o novo formato e, no ano de 2013, oficializasse a integração do programa de Graduação em Direito aos serviços 
disponibilizados pela Instituição. 

 Com a aprovação do programa realizada no ano anterior, como projeto pedagógico inicial do curso de 
Graduação em Direito, a Instituição gravitou seus objetivos em torno do intuito de formar profissionais capacitados 
para atuar nas diversas áreas jurídicas, tendo, porém, como objetivo central o de propiciar ao aluno o entrosamento 
com experiências de leitura, debate e pesquisa que, reunidas, concentram as habilidades e competências necessárias 
para uma atuação jurídica norteada pelo desenvolvimento contínuo de um senso de responsabilidade, da ética e 
da excelência no que sempre esteve proposta a realizar.
 
 2.2 MISSÃO

 A proposta educacional da EPD é formar pessoas comprometidas em identificar e resolver os problemas 
que as cercam e gerar valores para sociedade, enquanto tornam-se protagonistas de seus aprendizados através 
da plena participação em sala de aula.

 Nosso corpo docente é constantemente avaliado a fim de garantir a transmissão efetiva do seu 
conhecimento e proporcionar o ambiente propício ao despertar do interesse do estudante pelo saber, através 
de reflexões e aprofundamentos teóricos e práticos, nas diversas áreas do conhecimento jurídico.

 A EPD tem por missão produzir e difundir conhecimentos, transformando-os em valores, através da 
pesquisa, da cultura e das ciências jurídicas, visando à formação humanística de seus alunos. Como centro de 
excelência em estudos pós-graduados em Direito e áreas correlatas, a EPD segue três conceitos fundamentais:

 1. Aliança estratégica entre teoria e prática;
 2. Dinamismo didático de um corpo docente de primeiro nível;
 3. Linhas de pesquisa marcadas pela qualidade e pela modernidade.

 Com esta filosofia de trabalho, a EPD tem formado profissionais que se tornam referências no segmento 
jurídico e áreas afins.

 3. APRESENTAÇÃO DO CURSO

 O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu denominado “MBA em Direito Corporativo e Compliance” está 
direcionado para o aperfeiçoamento acadêmico de profissionais de perfil técnico que desejam aprofundar seus 
conhecimentos nas áreas do Direito Corporativo e do Compliance.

 O curso é estruturado em dois módulos, sendo que o primeiro módulo contempla disciplinas da área 
de “Fundamentos de Compliance e Núcleo de Conhecimentos Aplicados”; e o segundo módulo contempla as 
disciplinas de “Direito Corporativo e Relacionamento Estado-Empresa”. 

 Em cada um desses módulos são tratadas questões atuais e relevantes acerca da matéria proposta, 
entrelaçando-se o ensino teórico de excelência com o estudo dos aspectos práticos que permeiam cada um dos 



temas do curso. Assim, o profissional é preparado para atuar nas áreas do Direito que compõem o denominado 
“Direito Corporativo” e na área de Compliance, bem como para atender  demandas que sejam habituais no 
âmbito de empresas privadas e públicas.

 O Corpo Docente é formado por Especialistas, Mestres e Doutores com alta formação acadêmica, além 
de grande vivência nas áreas que lecionam, de modo a oferecer aos alunos uma experiência educacional de 
altíssimo nível.

 4. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DO CURSO
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Título do Curso

Pós-Graduação Lato Sensu em MBA em Direito Corporativo e Compliance
Modalidade

Presencial

Área de Concentração

Ciências Sociais Aplicadas

Coordenadoria/Instituição/Órgão Proponente

Escola Paulista de Direito – EPD 

Coordenador (a) do curso

Lucas Monteiro de Souza e Ricardo Castilho

Carga Horária Total

360 horas
Público Alvo
Bacharéis em Direito, Advogados, Executivos de Empresas, Professores, Consultores, Servidores Públicos e demais profissionais que te-
nham interesse nas áreas de Direito Empresarial, Direito Tributário, Direito Público, Direito do Trabalho, e de Compliance.
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Número de Vagas

200
Turno de Funcionamento

Matutino (  X )     Vespertino (  X  )     Noturno ( X  )      Integral (    )

Período de oferecimento

12 meses

Dias da semana em que serão ministradas as aulas

Sextas-feiras e sábados

Duração

12 meses



 4.1 INSCRIÇÃO/SELEÇÃO/MATRÍCULA

 4.1.1 Inscrição e matrícula

 Site da Faculdade Escola Paulista de Direito ou presencialmente na Avenida da Liberdade, 956, 
São Paulo/SP.
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Período e Horário

De segunda a sexta, das 8h às 21h e sábado das 8h às 13h.

Documentação exigida

Cópia do diploma da graduação;
Cópia do histórico escolar;
Cópia da certidão de nascimento ou casamento;
Cópia do RG;
Cópia do CPF;
Cópia do comprovante de residência (conta de luz, telefone).

 4.2  JUSTIFICATIVA DO CURSO

 Há demanda por Cursos de Especialização na área de Direito Corporativo e Compliance. Em busca 
de melhores práticas, o operador do Direito tem se interessado em aprofundar e expandir os conhecimentos 
obtidos na Graduação, especialmente os relacionados a governança corporativa, técnicas de negociação, gestão 
de pessoas, gestão de riscos e controles, contabilidade societária, rotinas fiscais, planejamentos tributários, 
relacionamento empresa-Estado, entre outros
 
 Partindo da premissa de aprofundamento dos conhecimentos relacionados às áreas indicadas acima, a 
EPD tem conseguido apresentar um curso com conteúdo atraente e de grande aceitação no mercado acadêmico. 
Com efeito, pensar pós-positivamente o Direito vem exigindo cada vez mais qualificação avançada para os 
profissionais que labutam na área, ou seja, é necessário o conhecimento das normas, mas também saber como 
conciliar o estudo da lei com a gestão de pessoas e a gestão de uma empresa.
  
 O dinamismo proposto pelo curso tem como intuito atender às necessidades profissionais do operador 
de Direito, por meio de conhecimentos específicos e multidisciplinares. Para tanto, é necessário estimular 
a reflexão e o debate de situações práticas do Direito Corporativo e Compliance, dentro do contexto jurídico 
contemporâneo.

 4.3 OBJETIVOS

 4.3.1 Objetivo Geral
  
  Aprofundar a teoria pertinente aos institutos do Direito Corporativo e Compliance, inter-
relacionando a doutrina, as leis, os princípios e a jurisprudência oriunda da sua aplicação pelos tribunais.
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 4.3.2 Objetivos Específicos

 Estimular a reflexão e o debate acerca dos ramos do Direito relacionados ao Direito Corporativo e ao 
Compliance no contexto socioeconômico e político contemporâneo. 

 Incentivar o aluno para a pesquisa jurídica e para a aplicação prática destes conhecimentos.

 Propiciar ao aluno conhecimentos aprofundados sobre as implicações jurídicas das relações empresariais 
na atualidade, analisando fatores humanos e de planejamento e gestão de risco de empresas privadas e públicas.

 4.4 ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO

 No Quadro 1 estão relacionadas as disciplinas e suas respectivas cargas horárias.

Pós-Graduação Lato Sensu em MBA Direito Corporativo e Compliance

MATRIZ CURRICULAR

1º MÓDULO: FUNDAMENTOS 
DE COMPLIANCE E NÚCLEO DE 
CONHECIMENTOS APLICADOS

Carga Horária 
100 Horas PROFESSOR RESPONSÁVEL

Organizações Empresariais e Compliance 30 Lucas Monteiro de Souza/ Mestre

Compliance aplicado 60 Fernando Ferro Guimarães/ Mestre 

Programas de Integridade 30 Fernando Ferro Guimarães/ Mestre

Conhecimentos Aplicados – Gestão de 
Pessoas, Contabilidade Societária e Gestão de 
Assuntos Jurídicos

30 Filipe Casellato Scabora/Mestre 

TOTAL: 4 Disciplinas
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MATRIZ CURRICULAR

2º MÓDULO: DIREITO CORPORATIVO 
E RELACIONAMENTO ESTADO-

EMPRESA

Carga Horária 
100 Horas PROFESSOR RESPONSÁVEL

Direito corporativo aplicado 60 Lucas Monteiro de Souza/ Mestre

Contratos Empresariais 30 Rafael Molinari Rodrigues/ Mestre

Relações Trabalhistas 30 Márcio Granconato/ Doutor

Tributação e Atividade Empresária 30 Renata Elaine Silva Ricetti Marques/ Doutora

TOTAL: 4 Disciplinas

Disciplinas complementares 
(modalidade a distância)

Carga Horária 
60 Horas

METODOLOGIA CIENTIFICA DA PESQUISA 
JURÍDICA 30

DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR 30

TOTAL: 2 Disciplinas

TOTAL DE HORAS MÍNIMAS 360
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 4.5 Programas de Ensino

 Os Programas de Ensino do Curso de Especialização Lato Sensu MBA em Direito Corporativo e Compliance 
são organizados em consonância com a proposta do curso. Dessa forma, é possível verificar a adequação e 
atualização de ementas, conteúdos programáticos e bibliografias adotadas.

 4.6 Qualificação Docente

 No Quadro 2 estão relacionados os docentes do curso e sua respectiva titulação.

Quadro 2 – Docentes e titulação.
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DOCENTES TITULAÇÃO
André Camargo Pós-Doutor

André Castro Carvalho Pós-Doutor

Anna Lee Carr De Muzio Doutora

Bruno Pires Bandarovsky Especialista

Caio Augusto Takano Doutor

Cesar Calo Peghini Doutor

Edmo Colnaghi Neves Doutor

Eduardo Gasparoto Mestre

Débora Cunha Romanov Especialista

Igor Katz Mestre

Fabiano Zavanella Mestre

Fabio Cunha Especialista

Fernanda Miranda de Abreu Doutora

Fernando Ferro Guimarães Mestre

Filipe Casellato Scabora Mestre

Gilberto Carlos Maistro Júnior Doutor

Lucas Monteiro de Souza Mestre

Márcio Mendes Granconato Doutor

Marcos Chucralla M. Blasi Doutor

Maria da Glória Chagas Arruda Doutora

Margarete Padueli Mestre

Newton dos Anjos Mestre

Paula Lippi Mestre

Rafael Molinari Rodrigues Mestre

Renata Elaine Silva Ricetti Marques Doutora

Renato Franco de Moraes Doutor

Ruth Manus Doutora
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 4.7 Recursos Didático-Pedagógicos

 As aulas expositivas são ministradas presencialmente nos módulos 1 e 2 e, no caso das disciplinas 
complementares, por meio de plataforma online disponibilizada pela EPD. Na sala de aula, são utilizados recursos 
como apresentações em PowerPoint na exposição dos temas, conteúdo teórico, estudo de cases, seminários, 
entre outros, buscando a reflexão e solução de questões e problemas propostos aos alunos. 

 4.8 Avaliação

 Para o aluno ser aprovado em qualquer das disciplinas ministradas e no Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC), é necessário, além da frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total das aulas, obter o grau 
7,0 (sete). Para efeito de atribuição de grau para as atividades realizadas ao longo do curso, será adotada a escala 
de zero a dez, admitindo-se apenas a fração de meio ponto.

 5. CONTROLE ACADÊMICO

 O controle dos resultados das avaliações será realizado pela Secretaria da Pós-Graduação da EPD, que 
registrará as notas em sistema utilizado pela faculdade, bem como fará o devido arquivamento das atividades do 
discente desenvolvidas ao longo do curso.

 6. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO

 Após o cumprimento de todas as disciplinas e sendo aprovado em todas as etapas, o pós-graduando 
recebe o título de especialista.

 7. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

 Devido à nova resolução do MEC (N.01/06.04.2018), a entrega do Trabalho de Conclusão de Curso e 
realização da defesa presencial deixaram de ser obrigatórios para os cursos de Pós-Graduação lato sensu.
Assim, a EPD, passa a adotar a nova diretriz do Ministério da Educação, deixando a entrega do trabalho e defesa 
presencial opcionais, a partir dos ingressantes de Março/2017 e para os concluintes a partir de janeiro de 2019.
Contudo, é preciso levar em consideração algumas informações e passo a passo para solicitação da dispensa do 
TCC. Segue:
 A solicitação da dispensa do TCC, deve ser realizada exclusivamente pelo aluno via Requerimento de 
Dispensa TCC;
 A dispensa corresponde apenas ao TCC, as disciplinas de Didática do Ensino Superior e Metodologia do 
Trabalho Científico continuam sendo avaliadas computadas na carga horária total do curso. A partir de abril de 
2019, estas disciplinas passaram a ser ofertadas na modalidade online.

 8. EMENTÁRIOS E REFERÊNCIAS

 O detalhamento das ementas e das referências básicas e complementares tem por objetivo apresentar 
as informações relativas a cada disciplina constante do curso de pós-graduação. Porém, vale ressaltar que tanto 
os ementários como as bibliografias descritas não devem ser consideradas produtos acabados, mas sim, como 
instrumentos de revisão constantes em relação às transformações sociais, pedagógicas e institucionais.
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PLANO DE ENSINO DO MÓDULO
NOME DO MÓDULO:  
FUNDAMENTOS DE COMPLIANCE E NÚCLEO DE CONHECIMENTOS APLICADOS  
CARGA HORÁRIA: 150H.

EMENTA. 
Organizações Empresariais e Compliance. Programas de Integridade. Compliance Aplicado. Conhecimentos Aplicados – 
Gestão de Pessoas, Contabilidade Societária e Gestão de Assuntos Jurídicos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Introdução ao Compliance. Ética empresarial e governança corporativa no Brasil e no mundo.
Lei Anticorrupção, FCPA e UK Bribery Act.
Noções sobre mapeamento de processos (BPM).
Noções sobre riscos, mapas de riscos e gestão de riscos: COSO, ISO 31.000 e ISO 37.001.
Noções sobre auditorias.
Estruturação de programas de compliance e de programas de integridade: introdução.
Estruturação de programas de compliance e de programas de integridade: mapeamento de riscos.
Estruturação de programas de compliance e de programas de integridade: elaboração de códigos, políticas e procedimentos.
Gestão do canal de denúncias, investigações internas e cuidados com o denunciante.
Treinamentos corporativos.
Compliance aplicado: contratos e ambiental.
Compliance aplicado: fiscal e tributário.
Compliance aplicado: trabalhista e concorrencial.
Compliance aplicado: Setor da Saúde, Mercado Financeiro,Infraestrutura e Agronegócio.
Lei Geral de Proteção de Dados.
Processo administrativo de responsabilização, acordos de leniência e colaborações premiadas.
Noções sobre liderança e gestão de pessoas.
Noções de contabilidade tributária.
Introdução às rotinas fiscais. 
Noções de contabilidade societária.
Gestão de assuntos jurídicos: instrumentos e indicadores.
Contingenciamento de passivos.
ESG (Environmental, Social and Governance).

BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica

CARVALHO, André Castro e outros autores. Manual de Compliance. São Paulo, Editora Gen, 1ª edição, 2018.
CÓDIGO DE COMPLIANCE. IBDEE, São Paulo, 2017. Disponível em< http://ibdee.org.br/wp-content/uploads/2017/05/IBDEE-2017-Guia-Compliance-digital.pdf>. 
Acessado em: 20.11.2019 
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. Programa de Integridade: Diretrizes para Empresas Privadas. Brasília: Controladoria-Geral da União. 2015.
CONWAY, Susan; CONWAY, Mara. Essentials of Enterprise Compliance. New Jersey: Wiley & Sons, 2008.
DRUCKER, Peter F. What is “business ethics”? The McKinsey Quarterly. n. 3. Autumn 1981, p. 2-15.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa. São Paulo: IBGC, 2015.
MENDES, Francisco S.; CARVALHO, Vinicius M. de. Compliance – concorrência e combate à corrupção. São Paulo: Trevisan, 2017.
OTERO, Paulo. Legalidade e administração pública. Coimbra: Almedina, 2007.
PEREIRA, Flávio de Leão Bastos; NOHARA, Irene Patrícia. Governança, Compliance e Cidadania. São Paulo, Editora RT, 1ª edição, 2018.
SILVEIRA, Renato de Melo Jorge. DINIZ, Eduardo SAAD. Compliance, Direito Penal e Lei Anticorrupção. São Paulo: Saraiva, 2015.
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Bibliografia Complementar

BENEDETTI, Carla Rahal. Criminal Compliance: instrumento de prevenção criminal corporativa e transferência de responsabilidade penal. São Paulo: Ed. Quartier 
Latin, 2014.
BIEGELMAN, Martin; BIEGELMAN, Daniel. Foreign Corrupt Practices Act Compliance Guidebook: Protecting Your Organization from Bribery and Corruption. New 
Jersey: Wiley & Sons, 2010.
BOTTINI, Pierpaolo Cruz. O que é compliance no âmbito do Direito Penal? Disponível em: http://www.conjur.com.br/2013-abr30/direito-defesa-afinal-criminal-
compliance Acesso em: mai. 2015.
BITTAR, Walter Barboso. Delação Premiada (Direito Estrangeiro, Doutrina e Jurisprudência). São Paulo: Ed. Lumen Juris, 2011.
GABAN, Eduardo Molan; DOMINGUES, Juliana Oliveira. Direito antitruste. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016.
Guia de avaliação de risco de corrupção (UNGC, 2013). Disponível em< http://ibdee.org.br/wp-content/uploads/2016/02/Guia-de-Avaliac%CC%A7a%CC%83o-de-
Risco-de-Corrupc%CC%A7a%CC%83o.pdf>. Acessado em: 20.11.19.
MARRARA, Thiago. Acordos de leniência no processo administrativo brasileiro: modalidades, regime jurídico e problemas emergentes. In: Universidade de São Paulo, 
Revista Digital de Direito Administrativo, v. 2, n.2, p. 509-527, 2015.
MONTEIRO, David. Kickback: Exposing the global corporate bribery network. New York: Viking, 2018.
ROSE-ACKERMAN, Susan. Corruption and Government: causes, consequences, and reform. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
SOLTES, Eugene. Why they do it: inside the mind of the white-collar criminal. New York: Public Affairs, 2016.
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PLANO DE ENSINO DO MÓDULO
NOME DO MÓDULO:  
DIREITO CORPORATIVO E RELACIONAMENTO ESTADO-EMPRESA  
CARGA HORÁRIA: 150H.

EMENTA. 
Organizações Empresariais e Compliance. Contratos Empresariais
Empresarial Aplicado. Relações Trabalhistas. Tributação e Atividade Empresária.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Direito Corporativo e a função de Compliance. Liberdade empresarial e seus limites.
Tipos societários. Registro de empresa: procedimentos e preparações.
A empresa em crise: falência e recuperação.
Gestão jurídica: gestão dos contratos empresariais e das relações de consumo. Noções gerais: relações com consumidores, 
fornecedores e prestadores de serviços.
O empresário e os órgãos de proteção e defesa do consumidor: fiscalizações, penalidades, ações judiciais, termos de ajustamento 
de conduta.
Fusões e aquisições (M&A). Reorganizações societárias. IPO – Initial Public Offering. 
Planejamento societário.
Propriedade intelectual.
Contratos empresariais: aspectos gerais. Contrato de compra e venda nacional. Contrato de compra e venda Internacional.
Contratos empresariais: fornecimento. Contratos de colaboração: representação comercial autônoma.
Contratos bancários.
Representação legítima dos interesses da empresa perante o Estado. Relações institucionais.
Licitações e a contratação com o Poder Público. Direito da Infraestrutura.
Regulação da empresa pelo Estado: atividades reguladas e agências reguladoras. Fiscalizações: limites ao poder de polícia do 
Estado.
A empresa e o mercado global: a internacionalização das empresas brasileiras. Direito Internacional Privado: a Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro (LINDB), os contratos internacionais e os limites à autonomia da vontade.
Empregador e grupo econômico. Poderes do empregador. Sucessão de empregadores. Função social da empresa.  Terceirização e 
trabalho temporário: cuidados e responsabilidades.
Salário e remuneração. Adicionais salariais. Insalubridade e periculosidade no local de trabalho. Garantias de emprego e 
estabilidades. Gestante. Cipeiro. Dirigente sindical. Acidentado e reabilitado.
Rescisão do contrato de trabalho. Pedido de demissão. Despedida sem justa causa. Despedida com justa causa. Poder disciplinar. 
Sindicâncias. Rescisão indireta do contrato de trabalho.
Relacionamento com sindicatos. Negociação coletiva. Convenção coletiva de trabalho. Acordo coletivo de trabalho. Sentença 
normativa. Greve. Lock-out. Práticas anti-sindicais.
Jornada de trabalho e períodos de descanso. Atuação do Ministério Público do Trabalho. Atuação do auditor fiscal do trabalho. 
Fiscalizações e autuações.
Eficácia dos direitos fundamentais nas relações de emprego.
Impactos da Lei Geral de Proteção de Dados Sobre o Contrato de Trabalho.
Conceitos básicos: Direito Financeiro, Direito Tributário, Norma Tributária.
Tributação e atividade empresária: ICMS. Noções. Vendas. Operações triangulares. Substituição Tributária. Efeitos da declaração de 
inidoneidade de fornecedor. 
Tributação e atividade empresária: IRPJ. CSLL. PIS. COFINS. 
Tributação e atividade empresária: comércio eletrônico. ISSQN. ICMS. Tributação e atividade empresária: ISSQN.
Tributação e atividade empresária: comércio exterior. Exportações:  IE, imunidades, isenções e não incidências; REINTEGRA; 
Drawback.
Tributação e atividade empresária: comércio exterior. Importações: II, ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISSQN.
Noções de processo tributário: judicial e administrativo.
Introdução aos planejamentos tributários. Planejamento e compliance tributário. 
Crimes contra a ordem tributária.
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