
DIREITO
TRIBUTÁRIO

PÓS-GRADUAÇÃO



PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO TRIBUTÁRIO 2

PÓS-GRADUAÇÃO | www.mackenzierio.edu.br

A INSTITUIÇÃO

Desde 1870, somos referência de excelência em todo o Brasil naquilo que mais amamos fa-

zer: EDUCAR. Nosso objetivo Institucional visa a expansão e a inovação para além das propostas 

convencionais pertinentes à outras Instituições de Ensino Superior. A FACULDADE PRESBITE-

RIANA MACKENZIE RIO tem como meta a formação de cidadãos e profissionais qualificados 

que agreguem valor à sociedade e às organizações.

Nossos cursos são desenvolvidos com base em conteúdo programático dinâmico que alia te-

oria às exigências práticas vigentes no atual mercado de trabalho. Contamos com um dos mais 

tradicionais Cursos de Ciências Contábeis do Brasil, ofertando também primazia nas áreas de 

Administração, Ciências Econômicas e Direito. Após mais de 150 anos de existência, seguimos 

solidamente conceituados como uma das melhores Instituições de Ensino Superior do País, 

obtendo Notas Máximas em avaliação do MEC e ENADE em nossos cursos de graduação.

Igualmente, nossos cursos de Pós-graduação constituem-se em processo contínuo e pro-

gressivo de aprimoramento profissional, voltados para campos específicos do conhecimento, 

qualificando os pós-graduados para enfrentar os desafios atuais. VOCÊ é nosso convidado para 

visitar nossas instalações, assistir uma aula experimental e conhecer nosso método de ensino.
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PÓS-GRADUAÇÃO
Os cursos são destinados àqueles que buscam des-

tacar-se no mercado, desenvolvendo habilidades e 

competências em áreas especificas. Os programas são 

alinhados às demandas do mercado, proporcionando 

aulas dinâmicas e constantemente atualizadas, com ob-

jetivo de preparar profissionais mais completos, para as 

melhores oportunidades.

• Crescimento na carreira

• Atualização no mercado

• Novas oportunidades

• Networking

• Professores com vivência e reconhecimento no mercado; 

• Aulas práticas com aplicabilidade imediata; 

• Entre os certificados mais requisitados pelas principais empresas;

Por que
Mackenzie Business School?

PARA

BUSCA
QUEM
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E s p e c i a l i z a ç ã o
Direito Tributário

SOBRE O CURSO

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 tribu-

to 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 for-

necido 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 áre-

as de atuação (advogados privados, advogados públicos, magistrados, auditores e contadores).

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

tões tributárias sob o viés dos casos práticos concretos. Por último, vale destacar que, ao con-

trário 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.
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D i r e i to  T r i b u t á r i o
Objetivo do Curso

O curso objetiva habilitar os participantes a compreenderem os concei-

tos e melhores práticas tributárias e fiscais, de maneira a formar profissio-

nais que possam participar das tomadas de decisão fiscal no âmbito pri-

vado 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 conhe-

cimento teórico à atuação prática. Ao término do Curso, o aluno estará 

capacitado a prever riscos fiscais, gerenciar informações tributárias e ana-

lisar a legalidade de eventuais planejamentos tributários, em funções de 

assessoria, consultoria, fiscalização e julgamento em organismos públicos 

ou privados.
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Coord.  do Curso
M.Sc. Gilson Pacheco Bomfim

• 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. 

Currículo Lattes

http://lattes.cnpq.br/7601550026498548
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Direito Tributário
GRADE DO CURSO

M Ó D U L O  -  1
Sistema Tributário Brasileiro e 
Direito Constitucional Tributário 

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

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

Conceito de Tributo: espécies tributárias e normas gerais

M Ó D U L O  -  2 Disciplinas
Contábil, Societário e Penal 
Tributário Direito Empresarial/Societário, Repercussões tributárias e 

Penais

Contabilidade Geral e Tributária

M Ó D U L O  -  3 Disciplinas
Tributos em Espécie

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

ICMS, IPVA e ITCMD

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

ISS, IPTU e ITBI

Imposto de Renda Pessoa Física e Pessoa Jurídica

M Ó D U L O  -  4 Disciplinas
Tributação Setorial/Regimes 
Especiais, Tributação 
Internacional e Planejamento 
Tributário

Direito Tributário Internacional

Planejamento Tributário

Tributação Setorial e Regimes Especiais

M Ó D U L O  -  5 Disciplinas
Contencioso Tributário  
Estratégico Administração Tributária e Processo Administrativo 

Tributário

Processo Judicial Tributário

M Ó D U L O  -  6 Disciplinas
Conclusão do Curso Trabalho de Aplicação do Conhecimento
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Matrícula
DOCUMENTAÇÃO
• Documento de identidade;

• CPF;

• Foto 3x4;

• Diploma do curso de graduação/pós-Graduação;

• Histórico Escolar do curso de graduação/pós-Graduação;

• Comprovante de residência.

ATRAVÉS DO WHATSAPP,

(21) 99539-9100

INFORMAÇÕES
Fale com um consultor.

ATRAVÉS DO TELEFONE:

• (21) 2114-5200

• Rua Buenos Aires, 283, Centro - 
Rio de Janeiro

www.mackenzie.edu.br

@mackenzieriooficial

@mackenzieriooficial

faculdade-presb-mackenzie-rio

https://wa.me/message/GNAMUGW57QPVF1

