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Boa Sorte, Sabedoria e Prosperidade

A BSSP nasceu do sonho de transformar a vida das pessoas através do conhecimento. 
Desde 2017 estamos plantando a nossa Boa Sorte e hoje já estamos de forma presencial 
em dezenas de cidades por todo o Brasil, além dos nossos alunos da modalidade EAD, 
que podem nos acessar de qualquer lugar do mundo.

A Faculdade BSSP é credenciada pelo MEC e possui convênio com IES para o ensino à 
distância. Nossos cursos contam com elevados níveis de qualidade e a satisfação de 
milhares de alunos.

Investimos em um modelo de educação atualizado e inovador, com currículos alinhados 
às necessidades do mercado. Acreditamos em um ensino totalmente voltado à prática, 
onde nossos alunos são incentivados a aplicar tudo o que aprendem, de forma eficaz, no 
dia a dia corporativo. 

Além disso, fomos premiados consecutivamente com o selo GPTW (Great Place to 
Work), por termos uma cultura organizacional positiva e humanizada. O nosso 
compromisso é oferecer educação de qualidade para proporcionar prosperidade de 
conhecimento e sucesso. 

Seja a boa sorte que você quer para sua vida.
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A BSSP
Corpo Docente formado por especialistas de renome nacional

Temos como premissa ensinar de forma prática e eficaz. Nosso corpo docente conta 
com centenas de professores. Mestres, doutores e especialistas que são autoridades em 
suas áreas de atuação, capazes de compartilhar conhecimento, experiência e sabedoria 
em sala de aula.

Aqui, nossos alunos, aprendem na prática como ser a transformação que o mercado 
precisa.
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Mais de 150 turmas de Pós-graduação



QUALIDADE
A BSSP utiliza o NPS - Net Promoter Score, metodologia utilizada no mundo inteiro para 
medir o quão satisfeitos os consumidores estão com os produtos e serviços de uma 
empresa.

De forma recorrente, a BSSP faz esta pesquisa ao final de cada módulo de suas 
pós-graduações.

“Por importância e por também permitir nossa comparação com outras empresas, 
adotamos desde o início, em todas as nossas aulas, esta metodologia para medir a 
satisfação dos nossos alunos, tanto em relação à BSSP quanto aos nossos cursos e 
professores”, afirma o professor Leonardo Moraes, Diretor Educacional da BSSP.

Hoje, a BSSP tem um NPS geral de 85 pontos. Considerando os feedbacks dos nossos 
alunos, a maior pontuação da instituição é de nossos professores, com 89 pontos, 
seguido pelos seus cursos, 83 pontos, e da marca, com 80 pontos. Isso mostra que 
estamos no caminho certo. Nossos alunos estão muito satisfeitos e recomendariam a 
BSSP para seus amigos, familiares e colegas de trabalho.
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PÓS-GRADUAÇÃO 100% AO VIVO

A qualidade das aulas presenciais da BSSP agora em formato 100% online e ao vivo!
Assista quantas vezes você quiser, no seu tempo e em qualquer lugar!
Você pode assistir as aulas ao vivo, interagindo em tempo real com os professores.
E as aulas também ficam gravadas, para que você possa assistir a qualquer momento,
com a flexibilidade que você precisa.

COMO FUNCIONA

As aulas ao vivo ocorrem sempre no fim de semana, uma vez por mês, no seguinte horário:
Sexta-feira, das 18h às 23h
Sábado, das 8h às 19h
Domingo, das 8h às 13h
O curso possui carga-horária total de 360 horas, dividido em 12 módulos.

DURAÇÃO DO CURSO
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APRESENTAÇÃO
Direito Tributário tornou-se indispensável para qualquer profissional do direito e de 
funções privadas e públicas correlatas. O curso, alinhado com organizações 
empresariais e a legislação tributária, propõe dinamismo em análises e discussões de 
questões fiscais. Tem ainda por objetivo, desenvolver no profissional uma visão crítica 
do ordenamento jurídico tributário pátrio, com fundamento na teoria geral do direito e 
na Constituição Federal. Estimular a constante reflexão sobre o direito. Propiciar 
aprofundamento teórico da matéria. Trabalhar com o profissional militante as 
ferramentas teóricas e práticas para sua atuação profissional.

GraduaçãoGraduaçãoPÓS-PÓS-



 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Proporcionar ao aluno recursos que permitirão a atuação prática no direito 
tributário, com embasamento teórico e o conhecimento das declarações tributárias, 
cruzamentos de informações fiscais e reflexos contábeis e econômicos; 

2. Propiciar ao aluno conhecimento técnico e analítico do Sistema Tributário 
Nacional, permitindo uma atuação argumentativa que alinhe a legislação tributária, os 
conceitos contábeis necessários à coerência, os precedentes administrativos e judiciais;

3. Abordar questões atuais de planejamento tributário preventivo, com foco na 
gestão dos passivos fiscais alinhado a uma visão interdisciplinar das demandas 
jurídicas. 

A QUEM SE DESTINA 
Advogados, procuradores, auditores fiscais, servidores públicos, profissionais da área 
tributária, estudantes para concurso com foco no tributário, profissionais de áreas 
correlatas (contabilidade, finanças, administração e outras) que queiram compreender 
a dinâmica do contencioso administrativo e judicial tributário.
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MATRIZ CURRICULAR

- Prática da advocacia tributária: atuação contenciosa e consultiva, rotinas, oportunidades,

relacionamento e inovação

- Fundamentos de direito tributário aplicado à prática empresarial

- Contabilidade Aplicada ao Direito Tributário

- Tributos sobre a renda (IRPJ e CSLL)

- Contribuições sobre a receita (PIS/PASEP e COFINS)

- Temas Avançados da Tributação da Renda Aplicável às Estruturas e Negócios Societários

- Impostos sobre o consumo (ICMS e IPI)

- Imposto sobre serviços (ISSQN)

- Contribuição previdenciária e tributação sobre remunerações

- Planejamentos tributário e sucessório e reorganizações societárias

- Universo SPED (EFD ICMS-IPI, EFD Contribuições, ECD, ECF e outras) na prática tributária

- Prática do processo administrativo tributário e judicial tributário. Os cases afetados ou julgados 

pelo STF e STJ e a repercussão na advocacia tributária
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COORDENAÇÃO ESTRATÉGICA
João Paulo Fanucchi de Almeida Melo 

Professor da Pós-Graduação e Graduação da PUC Minas. Coordenador e Professor da 
Pós-Graduação da ESA – OAB/MG. Doutorando pela UFMG. Mestre pela PUC Minas. 
Pós-Graduado em Direito Tributário pela Faculdade Milton Campos. Membro da 
Comissão Especial de Direito Tributário da OAB NACIONAL. Conselheiro Seccional da 
OAB/MG. Presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB/MG. Diretor da 
ABRADT. Advogado tributarista, sócio fundador da Almeida Melo Sociedade de 
Advogados.
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CONHEÇA ALGUNS PROFESSORES
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André Henrique Lemos 

Advogado Empresarial. Professor. Palestrante. Bacharel em Direito (UNIVALI). Pós-
-graduações em Administração Tributária (UDESC/ESAG) e Direito Processual Civil 
(UNIVALI). Conselheiro Titular do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – 
CARF (2016-2018), representando a CNI. Conselheiro Suplente do Tribunal Adminis-
trativo Tributário de Santa Catarina – TAT/SC (2012-2018), representando a FIESC. 
Membro da Câmara de Assuntos Tributários e Legislativos da FIESC. Diretor da Regio-
nal de Santa Catarina do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial – IBDEE. 
Presidente da Comissão de Governança Corporativa e Compliance do Instituto dos 
Advogados de Santa Catarina – IASC. Árbitro.

Caio Augusto Takano 

Doutor e Mestre em Direito Econômico, Financeiro e Tributário (USP). Professor da 
Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Faculdade Escola 
Paulista de Direito. Professor de pós-graduação em universidades e instituições de 
referência nacional. Foi Juiz do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo e 
Conselheiro Julgador do Conselho Municipal de Tributos de São Paulo. Advogado 
especializado em gestão de obrigações acessórias.
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Jean Simei 

Graduado em Direito. Pós-graduado em Direito Tributário. Especialista em 
Tributos Indiretos. Mestre e Doutor em Direito Tributário. Professor e palestrante 
em cursos de graduação e de especialização em Direito Tributário em diversas 
instituições de ensino superior. É advogado, com ênfase em Direito Tributário.

Fabio Rodrigues

Advogado. Mestre em Ciências Contábeis. Doutorando em Ciências da Informação. 
Coordenador, autor e coautor de diversos livros em matéria contábil e tributária, tais 
como “PIS e COFINS na Prática”, “SPED e Sistemas de Informação” e “Contabilidade e 
Gestão de Tributos”. Pesquisador e avaliador de artigos para Revistas e Congressos 
Científicos, com trabalhos apresentados no Brasil e no exterior. Sócio nas empresas 
BSSP Centro Educacional e Busca Legal Tecnologia.

José Antônio Patrocínio 

Advogado. Contabilista. Ex-auditor Fiscal Municipal. Ex-Secretário Municipal da 
Fazenda. Consultor Tributário e Palestrante pela Unidade de Negócios Tax & Accou-
nting da Thomson Reuters no Brasil (Vertical Information/FISCOSoft). Professor de 
MBAs. Autor e coautor de livros relacionados ao tema.



Mauro Negruni 

Apaixonado pelo projeto SPED desde sua reunião inaugural de apresentação. 
Membro ativo do Grupo de empresas Piloto do SPED. É autor de livros, professor, 
consultor e palestrante, sendo considerado um dos maiores especialistas do 
assunto no Brasil. Possui graduação em Processamento de Dados e especialização 
em Tecnologia de Negócios para Internet. Mestrando em Indústria Criativa.

Mateus Alexandre Costa 

Doutor e Mestre em Ciências Contábeis (Programa UnB, UFPB, UFRN). Graduado 
em Ciências Contábeis e Especialista em Contabilidade Decisorial. Auditor Fiscal 
da Receita Federal do Brasil. Professor Adjunto do curso de Ciências Contábeis da 
UFPB. Pesquisador na área de contabilidade financeira e tributária. Professor de 
pós-graduação, nas áreas de contabilidade, auditoria e tributação. Autor e coautor 
de livros e artigos publicados em periódicos técnicos-científicos nacionais.

Rafael Bernardes Lucca 

Advogado atuante nas áreas de Direito Público, Direito Tributário e Direito de 
Empresa. Professor universitário e palestrante. Especialista em Direito Privado 
Patrimonial (PUC/RIO). Bacharel em Direito pela Faculdade Nacional de Direito 
da UFRJ. Membro do IDP - Instituto de Direito Privado. 
Aprovado em diversos concursos públicos com exigência de excelência na área 
tributária.
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Ronaldo Apelbaum 

Advogado (USP), com especialização pelo IBET e FGV. Mestre pela USP. Juiz do 
TIT/SP. Ex-vicepresidente de Turma na 1ª Seção do CARF. Passou por empresas 
como KPMG, Banco Santander, HP e Capgemini, onde foi responsável pelo 
gerenciamento da área tributária no Brasil e nos demais países da América Latina.

Rogério Leite  

Sr Tax Executive na Tetra Pak, Experiências anteriores como Head de Taxes na 
Arysta, IBM, CAPGEMINI, GE e Elektro. Fundador do Grupo TEWA Tax Experts. Vice 
Presidente do Comitê de tributação da AMCHAM/SP. Pós-graduado em Finanças e 
Controladoria (FGV e INPG). Professor de MBAs no Senac, Unicamp, entre outras 
universidades pelo Brasil. Autor do Livro “Gestão de Tributos na Empresa Moderna” 
e de artigos publicados na International Tax Review sobre Complexidade Tributária 
2013.  Eleito um dos 3 tributaristas do ano de 2017 e 2018 pelo Confeb no 
seguimento Agro.

Ricardo Américo 

Advogado (UNICID). Pós-graduação lato sensu em Banking (Mackenzie) e em Direito 
Tributário (CEU - IICD). Atualmente é Diretor de Planejamento Tributário & Assun-
tos Fiscais e Tributários em consultorias especializadas, tendo atuado como Head of 
Tax e em outras funções tributárias e fiscais nas seguintes empresas: Deloitte, Itaú-
-Unibanco, Toyota, FIAT, Bunge e Bemis. Palestrante e professor nas áreas fiscal, 
tributária, contabilidade e direito.



Tiago Leitão 

Advogado e consultor em Direito Tributário. Pós Graduado em Direito Tributário (PU-
C/SP). MBA em Direito Tributário Aplicado (BSSP). Experiência em consultoria tributária 
para empresas nacionais e multinacional de médio e grande porte. Professor em pós 
graduações nas disciplinas de Processo Tribtário Administrativo e Judicial, ICMS. Vice-
-presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB (Subseção Sorocaba).

Thiago Glucksmann 

Advogado. Especialista em Direito Tributário e MBA em Economia de Empresas 
(USP-FIPE). Graduando em Ciências Contábeis na FIPECAFI. Docente em cursos de 
pós-graduação e preparatórios para OAB. Membro do Instituto Brasileiro de Direito 
Tributário, ABDF Direito Financeiro e da Comissão de Contencioso Tributário da OAB/SP 
. Experiência profissional em escritórios tributários renomados, bem como em 
empresas multinacionais com atuação no contencioso, consultoria tributária, 
previdenciária e Tax Planning. 
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