
  

 

DADOS DETALHADOS DO CURSO 

 

 

Área: Direito – Direito Tributário 

 

Especialização em: 

Direito Tributário 

Curso Regular, aberto e PRESENCIAL (inicialmente on line por  
Condições sanitárias) ou ON LINE AO VIVO (a critério do aluno) 
  
 
Justificativa: 
 
 
 

É possível afirmar com relativa tranquilidade que, nos últimos anos, o Direito Tributário tem 
assumido certo protagonismo entre os ramos do direito no Brasil.  Tal afirmação tem estreita 
relação com o fato do tributo figurar como principal receita pública estatal, com o alto custo 
tributário (carga tributária) suportado pelas empresas e com a complexa e volumosa 
legislação tributária brasileira.  Tais fatos exigem cada vez mais conhecimentos teóricos e 
práticos dos profissionais que atuam de alguma forma com normas tributárias na esfera 
federal, estadual e municipal.  Por outro lado, o profissional que conta com sólida formação 
tributária (teórica e prática) passa a ser de vital importância em empresas, escritórios de 
advocacia e em instituições públicas, participando efetivamente dos processos decisórios em 
cada uma dessas esferas.  
   
Contudo, a formação tributária de excelência exige conhecimento pluridisciplinar não 

fornecido nas graduações de direito, contabilidade ou administração.  Com efeito, o 

profissional tributário de excelência precisa conjugar conhecimentos teóricos e práticos de 

diversas áreas, em especial de Direito Tributário, Financeiro e Societário, além de Ciências 

Contábeis. 

A presente Pós-Graduação busca formar o profissional tributário de excelência, com sólida 

formação teórica, aliada ao importantíssimo conhecimento prático da área, de forma a 

habilitá-lo a participar das principais tomadas de decisão no campo tributário privado ou 

público.  Para tanto, o curso conta com um corpo docente formado por professores com 

excelente formação teórica (80% possuem mestrado ou doutorado), combinada com atuação 

prática relevante e reconhecida em seus respectivos campos de atuação. Em outras palavras: 

todos os professores contam com aprofundada qualificação teórica aliada à atuação prática 

destacada em suas áreas de atuação (advogados privados, advogados públicos, magistrados, 

auditores e contadores).   

 

Carga Horária: 

408 h 



  

 

Além disso, o curso conta com metodologia inovadora, que busca analisar as principais 

questões tributárias sob o viés dos casos práticos concretos.  Por último, vale destacar que, 

ao contrário de outras pós-graduações (extensões lato sensu), onde a análise dos aspectos 

contábeis, societários e dos regimes especiais de tributação merecem pouca atenção, o 

presente curso procura dedicar maior tempo a essas disciplinas, cada vez mais importantes 

na formação do profissional tributário de excelência.  

 
 
Objetivos: 
 
 

Objetivo Geral: 

O curso objetiva habilitar os participantes a compreenderem os conceitos e melhores práticas 

tributárias e fiscais, de maneira a formar profissionais que possam participar das tomadas de 

decisão fiscal no âmbito privado e público.  O corpo Docente é composto, como já dito, por 

professores com formação jurídico-tributária e contábil, que atuam profissionalmente com a 

disciplina a ser ministrada, de forma a aliar o mais profundo conhecimento teórico à atuação 

prática. Ao término do Curso, o aluno estará capacitado a prever riscos fiscais, gerenciar 

informações tributárias e analisar a legalidade de eventuais planejamentos tributários, em 

funções de assessoria, consultoria, fiscalização e julgamento em organismos públicos ou 

privados. 
 

Objetivos Específicos: 

Estimular o desenvolvimento de habilidades e competências, tais como: 

• Entender o sistema tributário brasileiro, seus princípios e regramento constitucional;  

• Operar corretamente com ferramentas que possam aprimorar a tomada de decisão em 

questões jurídicas tributárias; 

• Compreender o processo de apuração dos tributos, bem como a gestão estratégica 

tributária; 

• Avaliar, do ponto de vista técnico, a tomada de decisão sobre as opções e regimes 

tributários; 

• Analisar eventuais repercussões tributárias de contratos envolvendo operações 

societárias;  

• Interpretar e analisar a legislação tributária, de acordo com as posições dos Tribunais 

Superiores no contencioso judicial e administrativo; 



  

• Compreender as repercussões de conceitos e institutos contábeis no campo tributário;  

• Conhecer princípios e conceitos relacionados ao Direito Tributário Internacional, bem 

como suas repercussões no campo do Direito Tributário brasileiro; 

• Prever riscos fiscais e analisar a legalidade/licitude de eventuais planejamentos 

tributários; 

 
Público-Alvo: 
 
 
O Curso destina-se a portadores de diploma de curso de Graduação plena em Direito, 
Economia, Administração ou Ciências Contábeis emitido por Instituição de Ensino Superior 
(IES) oficial ou reconhecida pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), que atuem ou 
pretendam atuar no campo tributário e, em função disso, necessitem de conhecimentos 
específicos e atualizados para melhorar sua capacitação, ou que busquem se habilitar a novas 
necessidades de mercado quanto aos conhecimentos tributários. 
 
 
 

 
Vagas Oferecidas e Critérios de Seleção: 
 
 
25 a 30 vagas por turma.   
 
Início de novas turmas no começo e na metade do ano letivo. 
 
Seleção através de análise curricular e entrevista. 
 
 
 

Programa: 
 
  
 
 
 
 

Disciplina 
Carga horária 
aproximada 

Módulo Sistema Tributário Brasileiro e Direito Constitucional Tributário   

  Estado Fiscal, Limitações ao Poder de Tributar e Direito Constitucional Tributário 32 

  Conceito de Tributo: espécies tributárias e normas gerais 24 

  
Legislação Tributária, Fato Gerador, Lançamento, Obrigação e Crédito Tributário, 
Sujeição tributária ativa e passiva 32 

   



  

Módulo Contábil, Societário e Penal Tributário   

  Contabilidade Geral e Tributária 24 

  Direito Empresarial/Societário, Repercussões tributárias e Penais 24 

      

Módulo de Tributos em Espécie    

  Imposto de Renda Pessoa Física e Pessoa Jurídica 24 

  
Contribuições Sociais, de Intervenção no Domínio Econômico e Interesse de Categorias 
Profissionais 24 

 
Imposto de Importação, Imposto de exportação, IPI, IOF, ITR e Imposto sobre grandes 
fortunas  24 

  ICMS, IPVA e ITCMD 24 

  ISS, IPTU e ITBI  24 

   

Módulo Tributação Setorial/Regimes Especiais, Tributação Internacional e 
Planejamento Tributário  
  Tributação Setorial e Regimes Especiais 24 

  Direito Tributário Internacional 24 

 Planejamento Tributário 24 

   

Módulo Contencioso Tributário Estratégico  

 Processo Judicial Tributário 32 

 Administração Tributária e Processo Administrativo Tributário 24 

   

Módulo de Conclusão de Curso  

 Trabalho de Aplicação do Conhecimento  24 

   

TOTAL 408 

 

 

 
 
 

Frequência e Avaliação: 
 
A frequência e seu controle seguirão o disposto no regulamento da Coordenadoria de Pós-
Graduação e Extensão da FPM-RIO. 
 
A avaliação de cada disciplina ocorrerá ao final de sua carga horária, através de prova, trabalho 
ou “paper”, a critério e controle do docente com maior carga horária na respectiva disciplina. 
 
Para obtenção do Certificado de Especialista no LL.M em Direito Tributário, o discente deverá 
ser aprovado também na Disciplina Trabalho de Aplicação do Conhecimento, com entrega de 
artigo acadêmico científico a ser apresentado-defendido e aprovado pelo professor 
responsável pela aludida disciplina. 
 
 
 



  

 
 
Coordenação: 
 

Nome: Gilson Pacheco Bomfim 
Titulação: Doutorando e Mestre em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento pela 
UERJ 
 
Currículo Resumido:  
Doutorando e Mestre em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento pela UERJ - Especialização lato 

sensu em Direito Tributário – UNISUL - LL.M. - Legal Law Management - Direito Corporativo – IBMEC - 

Procurador da Fazenda Nacional desde 2007 – Procurador Chefe da Divisão de Acompanhamento especial 

no Rio de Janeiro desde 2017 - Professor Convidado no Curso de Pós-Graduação em Direito Tributário da UFF 

– 2015 - Professor Convidado no Curso de Pós-Graduação em Direito Tributário da UERJ desde 2019 – 

Integrante do Comitê Executivo da Escola da AGU no RJ desde 2019 - Diretor do Centro de Altos Estudos da 

PGFN no RJ desde 2020. Ex-Advogado da União. 

Link para Currículo Lattes:  http://lattes.cnpq.br/7601550026498548 

 
 
 
 

Período e Periodicidade: 
 
 

Período estimado de duração do Curso: 18 meses 

Dias da Semana: Terças e Quintas - Horário: das 18:30 às 22:00 

Início de novas turmas no começo e na metade do ano letivo. 

 
Trabalho Final: 
 
O trabalho final consiste na entrega de artigo acadêmico científico a ser apresentado-
defendido pelo discente, com aprovação do professor responsável pela respectiva disciplina. 
 
 
 
 
 
 
Conteúdo Programático: 
 
 

Disciplina Ementa 

Estado Fiscal, Limitações ao 
Poder de Tributar e Direito 
Constitucional Tributário 

Apresentação das funções da tributação. Importância dos tributos 
como fonte de receita estatal. Definição de Estado Fiscal. 
Identificação em linhas gerais da estrutra tributária brasileira. 
Definição e Importância dos Princípios. Princípios Constitucionais 
Tributários. Limitações ao Poder de Tributar. Competência 
Tributária. Direitos do Contribuinte. Imunidades. Análise de casos 
jurisprudenciais emblemáticos. 



  

Conceito de Tributo: 
espécies tributárias e 
normas gerais  

Apresentar as espécies tributárias e suas características.  Conhecer 
o Conceito e as Características das Impostos, Taxas, Contribuições, 
Contribuições de Melhoria e Empréstimos Compulsórios. 
Diferenciar Taxa e Preço Público. Definir Poder de Polícia e 
Prestação de Serviço Público. Conceituar e caracterizar a 
Contribuição de Melhoria, bem como as hipóteses que justificam 
sua cobrança. Analisar a figura dos Empréstimos Compulsórios, sua 
Natureza Jurídica e  Hipóteses de instituição. Conhecer as normas 
gerais em matéria tributária (Constituição. Código Tributário 
Nacional. Leis. Medidas Provisórias. Decretos Regulamentares. 
Convênios. Normas Complementares. Tratados Internacionais). 
Análise de casos jurisprudenciais emblemáticos. 

Legislação Tributária, Fato 
Gerador, Lançamento, 
Obrigação, Crédito 
Tributário, Sujeição 
Tributária Ativa e Passiva. 

Identificar a Vigência e Aplicação da Legislação Tributária, bem 
como seus métodos de Interpretação e Integração. Conhecer o Fato 
Gerador (Definição e Tipologia) e Obrigação Tributária: Conceito e  
Espécies. Identificar os tipos de Lançamento tributário e suas 
espécies. Verificar as formas de constituição do Crédito Tributário, 
sua definição e extinção pelo pagamento, compensação e remissão. 
Exclusão do crédito tributário: isenção e anistia. Distinguir 
Prescrição e Decadência e suas repercussões práticas. Definir os 
Sujeitos da Obrigação Tributária. Diferenciar Contribuinte e 
Responsável.  Verificar e distinguir as hipóteses de responsabilidade 
tributária. Analisar a condição de Substituto Tributário e as 
repercussões daí decorrentes. Análise de casos jurisprudenciais 
emblemáticos. 

Contabilidade Geral e 
Tributária 

Capacitar o aluno a compreender os Fundamentos da 
Contabilidade, seus Princípios e Convenções. A Contabilidade como 
instrumento de planejamento e tomada de decisão. Regime de 
Competência e Regime de Caixa. Demonstrativos Contábeis. 
Conceitos de Custos, Despesas e Investimentos. Entender e 
elaborar um Balanço Patrimonial, com seus respectivos itens: ativo, 
Passivo e Patrimônio Líquido. Compreender a Demonstração do 
Resultado do Exercício (Receitas, Custos e Despesas) e os Tributos 
nas demonstrações financeiras. Operar adequadamente a 
Contabilização dos Tributos. 

Direito Empresarial-
Societário,  Repercussões 
tributárias e Penais 

Identificar os tipos de Sociedades previstos no ordenamento 
jurídico e suas repercussões tributárias: Sociedades simples e 
empresárias. Simples Nacional: Definição de Microempresa – ME e 
Empresa de Pequeno Porte- EPP. MEI. Sociedades LTDA e S/A e 
EIRELI. Elucidar o conceito de Capital Social e Patrimônio. Delimitar 
o campo de atuação da Administração das sociedades e de seus 
Órgãos, bem como as hipóteses de Responsabilidade Tributária de 
Sócios e de Administradores. Analisar a Responsabilidade tributária 
no Trespasse e nas Reorganizações societárias: fusão, 
transformação, incorporação, cisão. Delimitar as operações 
societárias em que se apura ágio. Verificar as repercussões da 
Falência e recuperação de empresa e seus efeitos fiscais. 
Apresentar as hipóteses de Ilícito Tributário. Responsabilidade Civil, 
Penal e Fiscal. Responsabilidade Pessoal, por Substituição e por 
Sucessão. Sanções Administrativas, Civis e Sanções Penais. 
Solidariedade. Denúncia Espontânea. Conhecer ilícitos tributários 



  

penais. Analisar as Excludentes de Responsabilidade. O Pagamento 
do Tributo e sua Repercussão no Ilícito Penal Tributário. 

Imposto de Renda Pessoa 
Física e Pessoa Jurídica 

Precisar as Características do Imposto de Renda, delimitando o 
conceito de Renda e Proventos de Qualquer Natureza. Identificar o 
momento da disponibilidade da Renda, as Alíquotas, Base de 
Cálculo, Sujeito Passivo e Ativo. Compreender o Princípio da 
Anterioridade e Irretroatividade no IR, bem como a  Generalidade, 
Universalidade e Progressividade na tributação da Renda. Retenção 
na Fonte. IRPF. IRPJ. Capacitar o aluno para verificação do tipo de 
tributação mais adequado a cada contribuinte (Lucro Real. Lucro 
Presumido. Lucro Arbitrado. Simples Nacional). Verificar eventuais 
hipóteses de Bitributação Internacional da Renda e tratamento do 
caso. Realizar uma breve análise Jurisprudencial de casos 
emblemáticos. 

Contribuições Para a 
Seguridade Social, de 
Intervenção no Domínio 
Econômico e Interesse de 
Categorias Profissionais 

Definir a Natureza Jurídica, espécies, finalidades e aspectos 
constitucionais dessas modalidades tributárias.  Delimitar e 
diferenciar as Contribuições para a seguridade social, Contribuições 
de Intervenção no Domínio Econômico e Contribuições de 
Categorias Profissionais e Econômicas, identificando seu Sujeito 
Ativo e Passivo, sua hipótese de Incidência, base de Cálculo e 
alíquota. Realizar uma breve análise Jurisprudencial de casos 
emblemáticos. 

Imposto de Importação, 
Imposto de exportação, IPI, 
IOF, ITR e Imposto sobre 
grandes fortunas 

Definir a Natureza Jurídica, espécies, finalidades e aspectos 
constitucionais dessas modalidades tributárias, distinguindo-as 
umas das outras. Identificar seus Fatos Imponíveis, Fato Gerador, 
Alíquota, Base de Cálculo, Sujeito Passivo e Ativo, bem como as 
formas de Lançamento. Conceito de extrafiscalidade e gasto 
tributário. Realizar uma breve análise Jurisprudencial de casos 
emblemáticos. 

ICMS, IPVA e ITCMD Definir a Natureza Jurídica, espécies, finalidades e aspectos 
constitucionais dessas modalidades tributárias, distinguindo-as 
umas das outras. Conhecer seus fatos geradores, alíquotas e base 
de cálculo. Compreender o correto conteúdo da Não 
cumulatividade, o regime de Creditamento e a Seletividade no 
ICMS. Delimitar as Hipóteses de Responsabilidade e Substituição 
Tributária nas aludidas espécies tributárias. Compreender a lógica 
da Guerra Fiscal, através de Benefícios Fiscais, bem como a 
necessidade de eventuais Convênios para sua concessão. Precisar os 
casos de ICMS na Importação e Exportação. Assentar as diferenças 
entre ICMS e ISSQN. Realizar uma breve análise Jurisprudencial de 
casos emblemáticos. 

ISS, IPTU e ITBI 

 

Definir a Natureza Jurídica, espécies, finalidades e aspectos 
constitucionais dessas modalidades tributárias, distinguindo-as 
umas das outras. Conhecer seus fato geradores, sujeição passiva,  
Alíquotas e base de cálculo. Compreender a teoria da localização,  
da destinação e a Progressividade nessas espécies tributárias. 
Revisitar a Função social da propriedade. Demarcar os aspectos 
constitucionais, local do fato gerador, sujeito passivo, base de 
cálculo, alíquota mínima e máxima e Imunidades do ISSQN. Verificar 
a extensão ou não do conteúdo da Lista de serviços previstas na LC 
que regula a matéria. Analisar as hipóteses em que Serviços são 



  

prestados com fornecimento de mercadorias. Demarcar as 
hipóteses de incidência em Importação e exportação de serviços. 
Retenção na fonte. Realizar uma breve Análise Jurisprudencial de 
casos emblemáticos 

Tributação Setorial e 
Regimes Especiais 

Analisar e conhecer o funcionamento da tributação nos setores de 
óleo, gás, petróleo, energia e indústria naval.  Conhecer os principais 
regimes especiais de tributação e suas peculiaridades. Realizar uma 
breve Análise Jurisprudencial de casos emblemáticos. 

Direito Tributário 
Internacional 

Compreender a Política Tributária no mundo globalizado e a 
formação de Blocos econômicos internacionais. Delimitar o 
conceito de Bitributação internacional. Verificar a Aplicação, 
interpretação e prevalência dos Tratados Internacionais em face da 
legislação interna. Precisar as hipóteses de Tributação dos 
Rendimentos Auferidos no Exterior. Conhecer e fixar os conceitos 
de Offshores e de paraísos fiscais, bem como o regime tributário 
brasileiro para países de tributação favorecida. Conhecer a 
normatização envolvendo Preços de Transferência no Brasil e no 
direito comparado  (transfer princing). Realizar uma breve Análise 
Jurisprudencial de casos emblemáticos.  

Planejamento Tributário Definir os conceitos de Elisão e Evasão Fiscal, bem como demarcar 
suas Características. Compreender os Mecanismos Elisivos. 
Assentar o conceito de Negócio jurídico Indireto. Delimitar o campo 
de Interpretação e da Lacunas Legislativas diante de planejamentos 
tributários. Precisar o conceito de Abuso de Formas e da Norma 
Geral Anti Elisiva. Elucidar o conceito de Evasão e sua e Tipologia. 
Balizar as hipóteses de utilização dos institutos da simulação e da 
Desconsideração da  personalidade  Jurídica para afastar 
planejamentos tributários realizados pelos contribuintes. 
Conceituar Planejamento Tributário, estabelecendo suas 
características e Finalidade, bem como seus limites. Regras Básicas 
do Planejamento Fiscal. Espécies de Planejamento Fiscal. 
Mecanismos Internos e Internacionais de Planejamento Fiscal.  
Realizar uma breve Análise Jurisprudencial de casos emblemáticos. 

Processo Judicial Tributário Conceituar e delimitar Dívida Ativa, apresentando suas 
caracterísitcas. Analisar os aspectos mais relevantes no bojo de 
Execução Fiscal, tais como a Aplicação ou não do incidente de 
desconsideração da personalidade jurídica no âmbito tributário. 
Elucidar as Ações antiexacionais. Embargos. Ação de Repetição do 
Indébito. Ação Anulatória. Ação de Consignação em Pagamento. 
Ação Declaratória de Inexistência de Débito Fiscal. Mandado de 
Segurança em Sede Tributária. Analisar a concessão de Medida 
Liminar e Antecipação de Tutela em matéria tributária e seus 
efeitos.  Verificar os Recursos cabíveis no bojo do contencioso 
judicial tributário. Verificar a aplicação da Teoria dos Precedentes 
em matéria tributária. Conhecer eventuais peculiaridades da Coisa 
julgada no campo tributário. Distinguir Negócio Jurídico processual 
x transação tributária. 

Administração Tributária e 
Processo Administrativo 
Tributário 

Delimitar o conceito de Administração Tributária, apontando os  
Direitos e Deveres da Fiscalização. Dever de Informação. Sigilo 
Fiscal. Elucidar o objeto do contencioso Administrativo, analisando 
os seguintes institutos:  Auto de Infração, Impugnação ao Auto de 



  

Infração, Retificação do Auto de Infração, Julgamento da 
Impugnação e Recurso.  Verificar os casos de Julgamento em 
Segunda Instância: Os Conselhos de Contribuintes. Analisar as 
hipóteses de julgamento pelo Câmara Superior  de Recursos Fiscais. 
Analisar os institutos da Reclamação, Consulta, Certidões. Verificar 
as hipóteses de Arrolamento de Bens, repetição do Indébito e 
Parcelamento de Débitos Fiscais. 

Trabalho de Aplicação do 
Conhecimento 

Fornecer ao aluno substrato para que possa apresentar seu 
Trabalho de Conclusão de Curso, ajudando-lhe a eleger os objetivos 
e finalidades, bem como identificar os métodos, a metodologia, 
formalidades, uso do vernáculo e os cuidados para se evitar 
problemas com plágio. 

 
 
Corpo Docente: 
 

Professor Titulação Link Lattes -  Disciplina(s) 

    

Agostinho Do 
Nascimento Netto 
(confirmado) 

Doutor http://lattes.cnpq.br/4305714009163719   

Ana Paula Braga 
Saunders 
(confirmado) 

Mestranda http://lattes.cnpq.br/7406643111483790   

Andréa Veloso 
Correia 
(confirmado) 

Especialista http://lattes.cnpq.br/3446904779255410   

Antonio Do Passo 
Cabral 
(confirmado) 

Pós-Doutor http://lattes.cnpq.br/6675990712870926   

Bianca Ramos 
Xavier 
(confirmado) 

Doutora http://lattes.cnpq.br/6718982459511808   

    

Breno Ladeira 
Kingma Orlando 
(confirmado)  

Especialista http://lattes.cnpq.br/5656308194750168   

Carlos Alexandre 
de Azevedo 
Campos 
(confirmado) 

Doutor http://lattes.cnpq.br/5345378267768267   

Carlos Henrique 
Tranjan Bechara 
(confirmado) 

Mestre  http://lattes.cnpq.br/2098019528832009   

Catarina Borzino 
(confirmado) 

Especialista http://lattes.cnpq.br/0297283199214302   

Daniel Ávila  
(confirmado) 

Mestre http://lattes.cnpq.br/7336219514877331   

Érico Teixeira 
Vinhosa Pinto 
(confirmado) 

Mestre http://lattes.cnpq.br/5062397792856492   

Flávia Cavalcanti 
Pepe  
(confirmado) 

Doutora   

http://lattes.cnpq.br/4305714009163719
http://lattes.cnpq.br/7406643111483790
http://lattes.cnpq.br/3446904779255410
http://lattes.cnpq.br/6675990712870926
http://lattes.cnpq.br/6718982459511808
http://lattes.cnpq.br/5656308194750168
http://lattes.cnpq.br/5345378267768267
http://lattes.cnpq.br/2098019528832009
http://lattes.cnpq.br/0297283199214302
http://lattes.cnpq.br/7336219514877331
http://lattes.cnpq.br/5062397792856492


  

Flávia Romano de 
Rezende 
(confirmado) 

Mestre   

Fernanda Duarte 
(confirmado) 

Doutora http://lattes.cnpq.br/0996653467128442   

Gilberto 
Alvarenga(confirm
ado) 

Mestre http://lattes.cnpq.br/3609960157125222   

Gilberto Fraga 
(confirmado) 

Especialista http://lattes.cnpq.br/5932540709242103   

Gilson Pacheco 
Bomfim 
(confirmado) 

Doutorando http://lattes.cnpq.br/7601550026498548   

Gustavo Da Gama 
Vital De Oliveira 
(confirmado)  

Doutor http://lattes.cnpq.br/0992636492857734   

Ilana Bertagnolli 
(confirmado) 

Mestra http://lattes.cnpq.br/5336203726801808   

Janssen 
Murayama 
(confirmado) 

Mestre http://lattes.cnpq.br/5315653578769240   

João Rafael 
Lavandeira 
Gândara de 
Carvalho 
(confirmado) 

Mestre http://lattes.cnpq.br/2642410689965721   

José Miguel 
Rodrigues 
(confirmado) 

Mestre http://lattes.cnpq.br/7345639235507856   

Kerlly Huback 
(confirmado) 

Mestre http://lattes.cnpq.br/1438859795505698   

Leonardo Alvim 
(confirmado) 

Doutorando   

Leonardo Azevedo 
Dias Da Silva 
Ventura 
(confirmado) 

Especialista http://lattes.cnpq.br/2882059766477335   

Lycia Braz Moreira 
(confirmado)    

Mestra http://lattes.cnpq.br/5563505287521242   

Márcio Ladeira 
Ávila (confirmado) 

Pós-Doutor http://lattes.cnpq.br/3912618529652555   

Marco Antonio 
Ferreira Macedo 
(confirmado) 

Doutor http://lattes.cnpq.br/./1178785128631684   

    

Marcus Livio 
Gomes 
(confirmado) 

Pós-Doutor http://lattes.cnpq.br/6210884573719098   

Marcus Vinicius 
Barbosa 
(confirmado) 

Mestre http://lattes.cnpq.br/4650359651982041   

Mauricio Pereira 
Faro (confirmado) 

Mestre http://lattes.cnpq.br/1181764895116079   

Micaela 
Domingues Dutra 
(confirmado) 

Doutora http://lattes.cnpq.br/7945016339177446   

http://lattes.cnpq.br/0996653467128442
http://lattes.cnpq.br/3609960157125222
http://lattes.cnpq.br/5932540709242103
http://lattes.cnpq.br/7601550026498548
http://lattes.cnpq.br/0992636492857734
http://lattes.cnpq.br/5336203726801808
http://lattes.cnpq.br/5315653578769240
http://lattes.cnpq.br/2642410689965721
http://lattes.cnpq.br/7345639235507856
http://lattes.cnpq.br/1438859795505698
http://lattes.cnpq.br/2882059766477335
http://lattes.cnpq.br/5563505287521242
http://lattes.cnpq.br/3912618529652555
http://lattes.cnpq.br/1178785128631684
http://lattes.cnpq.br/6210884573719098
http://lattes.cnpq.br/4650359651982041
http://lattes.cnpq.br/1181764895116079
http://lattes.cnpq.br/7945016339177446


  

Moisés de Sousa 
Carvalho Pereira 
(confirmado) 

Especialista   

Priscila Haidar 
Sakalem 
(confirmado) 

Mestranda http://lattes.cnpq.br/5613073843441098   

Rafael Gaia Edais 
Pepe (confirmado) 

Mestre http://lattes.cnpq.br/1839152226397646   

Richard Edward 
Dotoli 
(confirmado) 

Doutor http://lattes.cnpq.br/9576756703736555   

Ronaldo Campos E 
Silva (confirmado) 

Doutorando http://lattes.cnpq.br/1760114534192789   

Sergio André 
Rocha 
(confirmado) 

Doutor http://lattes.cnpq.br/1244246885259389   

Sergio magalhaes 
lima (confirmado) 

Especialista http://lattes.cnpq.br/1244246885259389        

Tatiana Junger 
(confirmada) 

Doutoranda   

Theophilo Antonio 
Miguel Filho 
(confirmado) 

Doutor http://lattes.cnpq.br/3357000647283565   

Tom Pierre 
(confirmado) 

Mestre http://lattes.cnpq.br/1328503627471524   

Vanessa 
Huckleberry 
Portella Siqueira 
(confirmado) 

Doutoranda http://lattes.cnpq.br/0215068741900522   

 

http://lattes.cnpq.br/5613073843441098
http://lattes.cnpq.br/1839152226397646
http://lattes.cnpq.br/9576756703736555
http://lattes.cnpq.br/1760114534192789
http://lattes.cnpq.br/1244246885259389
http://lattes.cnpq.br/1244246885259389
http://lattes.cnpq.br/3357000647283565
http://lattes.cnpq.br/1328503627471524
http://lattes.cnpq.br/0215068741900522

	 Analisar eventuais repercussões tributárias de contratos envolvendo operações societárias;
	 Compreender as repercussões de conceitos e institutos contábeis no campo tributário;
	 Conhecer princípios e conceitos relacionados ao Direito Tributário Internacional, bem como suas repercussões no campo do Direito Tributário brasileiro;
	 Prever riscos fiscais e analisar a legalidade/licitude de eventuais planejamentos tributários;

