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SUPLENTE 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome Completo: Matheus Soares Leite 

Representação (RFB ou Confederação/Central): Confederação Nacional do Transporte (CNT) 

 

MANDATOS 

 1º Mandato  2º Mandato  3º Mandato / Último 

 1ª Seção  2ª Seção  3ª Seção 

Turma: 1ª Câmara: 4ª 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Graduação: Direito / Ciências contábeis 

1. Direito: Faculdade de Direito Milton Campos (2012). Exerceu a função de monitor das disciplinas 
Direito Penal I e II, Direito Penal III e IV, Direito Empresarial III e IV e Direito Tributário I. 

2. Ciências contábeis: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas (EAD), Brasil (2013 
– em curso). 

 

TITULAÇÕES 

Cursos: 
- Novo Código de Processo Civil (Lei n° 13.105/15) – Faculdades Milton Campos (2015 – 2015); 
- Contabilidade para não contadores – SENAC Minas (2012 – 2012); 
- Extensão universitária em Responsabilidade Civil – Faculdades Milton Campos (2010 – 2010); 
- Extensão universitária em Direito Penal II – Faculdades Milton Campos (2009 – 2009). 

Especialização: Pós-graduação, "lato sensu" em Direito Tributário (2016). Instituto Brasileiro de 
Estudos Tributários (IBET-MG).  

Mestrado: Mestrado em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento (2016). Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Dissertação de Mestrado aprovada, por unanimidade, com louvor e 
recomendação para publicação. 

Doutorado:  
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FACULDADES MILTON CAMPOS (2017) - Professor Convidado do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 
em Direito Tributário da Faculdade Milton Campos. Abril, 2017. 

SACHA CALMON & MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS ASSOCIADOS (2015 – 2018) - 
Advogado com experiência no contencioso estratégico e na consultoria tributária, tendo integrado a 
banca Sacha Calmon & Misabel Derzi Consultores e Advogados Associados. Atuação no segmento da 
siderurgia e minério de ferro. Elaboração de defesas, recursos e demais peças processuais; revisão de 
relatórios; análise da legislação e jurisprudência; sustentações orais em tribunais; elaboração de 
pareceres com o objetivo de elucidar a interpretação e aplicação da lei em cenários de alta 
complexidade; planejamento tributário para pessoas jurídicas com ênfase em otimização tributária; 
auxílio na coordenação e gestão de equipe; experiência na condução de processos administrativos e 
judiciais; relacionamento com clientes; despachos com julgadores. 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (2015 – 2015) - Professor Estagiário Docente da 
disciplina eletiva Tópicos de Direito Financeiro: Sistema Tributário na UERJ. Requisito parcial para a 
obtenção do título de Mestre em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento pela Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 

FERROUS RESOURCES DO BRASIL S/A (2011 a 2014) - Estagiário, Assistente e Analista Tributário em 
multinacional do ramo de mineração, com foco de atuação na consultoria tributária, bem como no 
planejamento e gestão de contencioso. Atividade de Consultoria Jurídica em Direito Tributário; 
assessoria na elaboração e concessão de benefícios fiscais; recuperação de créditos; atendimento de 
intimações/fiscalizações; elaboração e entrega da DIPJ e TFRM-D; auxílio na apuração do IR/CSLL; 
análise de retenções tributárias, bem como da legislação tributária aplicável em cenários de alta 
complexidade; auxílio na avaliação de riscos de processos tributários; análise e prevenção de 
contingências judiciais e administrativas; revisão de procedimentos fiscais; elaboração de contratos; 
avaliação de situações complexas; emissão de opiniões legais, memorandos e pareceres sobre a 
interpretação e aplicação da legislação tributária; suporte às demais áreas da empresa; suporte às 
fiscalizações; acompanhamento dos processos judiciais e administrativos de natureza tributária, com 
o objetivo de definir estratégias de atuação com vistas a reduzir o passivo. 

 
 


