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Ao 

DES. CARLOS TORK 

Diretor da ESCOLA JUDICIAL DO AMAPÁ – EJAP  

 

 

 

PROPOSTA DE CURSO DE CAPACITAÇÃO 

N.º 004/2019 

 

 

01. DESCRIÇÃO 

 

Participação como Instrutor Profissional, em Curso de Capacitação 

Continuada, com Tema CURSO BÁSICO DE RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS, para 

abordagem sobre questões gerais de Incidência Tributária, Obrigações Tributárias 

(Principais e Acessórias), e procedimentos básicos que podem facilitar as rotinas diárias. 

 

02. JUSTIFICATIVA 

 

As Obrigações Tributárias derivam da Legislação, e, por conseguinte, a 

observância delas e seu cumprimento tem exigência autoexecutiva, sendo desnecessário, 

inclusive, que seja repisada expressamente em Decisão (administrativa e/ou judicial). Foi 

o que disse, recentemente, o colendo STJ, em apreciação do REsp n.º 1.268.737, fixou: 

 

III – A Primeira Seção do STJ, ao apreciar demanda representativa de 

controvérsia (art. 543-C do CPC), firmou o entendimento de que "a retenção na 

fonte da contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público - PSS, 

incidente sobre valores pagos em cumprimento de decisão judicial, prevista no 

art. 16-A da Lei 10.887/04, constitui obrigação ex lege e, como tal, deve ser 
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promovida independentemente de condenação ou de prévia autorização no 

título executivo" (REsp 1.196.777/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 

Primeira Seção, julgado em 27/10/2010, DJe 4/11/2010). 

IV – Incidência da contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de 

correção monetária, porquanto o pagamento de verbas salariais, recebidas em 

atraso, não altera a natureza jurídica dos referidos valores, uma vez que se trata 

de retribuição por trabalho efetivamente realizado. (Grifo nosso) 
 

Neste sentido, resta perfeitamente harmonizado à disciplina legal a 

capacitação sobre a Legislação Tributária, com ênfase, para identificação das 

Obrigações Tributárias, mormente as Acessórias (Retenções), de modo a permitir ao 

Servidor a ciência e correta identificação da ocorrência das mesmas, para adequada 

adoção de procedimentos à elas correlatos. 

Merece destaque oportuno o fato de que, com a eventual entrada em vigor da 

Lei de Abuso de Autoridade, passa a ser tipificado como crime a conduta de “Art. 33. 

Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não 

fazer, sem expresso amparo legal”, que evidencia a prioritária necessidade da melhor 

identificação da ocorrência das Obrigações Tributárias, quando se for opô-las contra os 

administrados. 

 

03. OBJETIVOS 

 

Capacitar os participantes para o entendimento dos aspectos basilares de 

Retenções Tributárias, para fins de aperfeiçoamento de rotinas administrativas e  

padronização de procedimentos. 

Ao término do curso o participante deverá estar apto a:  

a. Capacitar o usuário para as questões básicas de Retenções Tributárias; 

b. Capacitar o usuário para uso de planilhas padronizadas de Retenção; 

c. Capacitar o usuário para uso de despachos padronizados de Retenção; 
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04. PROGRAMAÇÃO 

 

20h. Módulo Único 

 

1) Legislação Aplicada a Tributos. 

2) Princípios Gerais do Direito Tributário. 

3) Obrigações Tributárias. 

4) Retenções de Tributos Federais de Pessoa Jurídica – IN RFB 1.234/2012 (IRPJ, CSSL, 

Cofins e PIS/PASEP) – Aplicável aos órgãos e Entidades do Governo Federal. 

5) Retenção do Imposto de Renda – IRPJ – Órgãos e Entidades Distritais, Estaduais e 

Municipais. 

6) Empresas Optantes pelo Simples Nacional. 

7) Retenção do Imposto de Renda sobre Pagamentos Efetuados a Pessoas Físicas. 

8) Retenção da Contribuição Previdenciária sobre Pagamentos Efetuados a Pessoas 

Físicas, Conforme IN RFB  971/2009. 

9) Retenção do ISS. 

10) Retenções de Tributos sobre Pagamentos Realizados com Suprimento de Fundos. 

 

05. PÚBLICO ALVO 

 

Servidores das Unidades Administrativas, à critério da EJAP. 

 

06. METODOLOGIA 

 

a. Cada Módulo terá a duração de 20h/aula (hora-aula padrão de 50min), 

em horárioà conveniência da EJAP, com realização de apenas um intervalo 

(máximo de 15 minutos), para recondicionamento ergonômico e fisiológico; 
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b. A turma deveráconter, no máximo, 30 (trinta) participantes, para fins de 

equilíbrio e garantia de qualidade na atividade de Ensino, semelhante ao 

contido no PARECER CNE/CEB Nº: 8/2010; 

c. Os conteúdos do módulo foram idealizados em processo de cognição 

sucessiva, de modo que discussão nos dias posteriores sucede 

integralmente (continuação) a matéria discutida no respectivo dia anterior; 

d. Considerando a vasta disponibilidade de material literário a respeito da 

matéria, e a multiplicidade de especificidades inerentes às demandas, a 

execução do módulo será feita na modalidade expositivo-dialogada, 

devendo ser possibilitado aos usuários material para anotações pessoais, 

de forma que cada um registre as informações mais convenientes; 

e. Por tratar-se de conhecimento técnico, manifestamos pré-disponibilizada 

ampla inclinação à identificação de limitações e dificuldades, com uso de 

linguagem simplificada, para tratamento e auxílio do usuário, 

acompanhamento e maximização da percepção e absorção da matéria 

dialogada; 

 

07. RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

Os recursos que devem ser disponibilizados per capta são: 

 

a) Material para Anotações (blocos de papel e canetas); 

 

Os recursos que devem ser disponibilizados coletivamente são: 

 

b) Sala de aula, em local à conveniência da EJAP; 

c) Coffe-break (à conveniência da EJAP); 
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08. BENEFÍCIOS 

 

Com a Instrutoria ora ofertada, a EJAP obterá, dentre outros benefícios: 

 

a) Melhor Evidenciação: sobre as rotinas admiistrativas, com foco na diminuição de 

custos, sobretudo com a redução de trabalhos manuais; 

b) Transferência de expertise: em face de que o trabalho desenvolvido possibilitará 

melhorias de performance do exercício profissional dos participantes, dada a 

metodologia padronizada que será utilizada, inclusive com a disponibilização de 

modelos padronizados; 

c) Mitigação de Riscos: em face de que, com a melhor identificação das eventuais 

obrigações oponíveis, frustra a eventual responsabilização futura da Administração 

do Tribunal, quanto às obrigações opostas contra os administrados. 

 

09. REMUNERAÇÃO 

 

Conforme padrão praticado pela EJAP. 

 

Com cordiais cumprimentos, 

Submetemos. 

 

FRANCYS CAMPOS 

Contador 


