
 

 

 

Curso preparatório para RECEITA FEDERAL DO BRASIL – AFRFB – e AUDITOR FISCAL DO TRABALHO – AFT 

www.macetesparaconcursos.com.br 

 

 

Origem   
Surgiu em 2009 da iniciativa de alunos que pediam aulas conosco em um curso avançado que existia em SP. A partir 

de 2013, passamos, nós próprios, a oferecer tais cursos não vinculados a nenhum cursinho. Fazíamos os encontros em 

auditórios que alugávamos na Avenida Paulista e em outras salas comerciais, em São Paulo/SP e os encontros se davam 

aos finais de semana pois grande parte dos alunos trabalhavam. Nesta ocasião, percebemos o quão melhor 

poderíamos atender ao nosso público pois não estávamos mais sujeitos aos ditames que empresários, donos de 

cursinhos, costumavam nos impor como, por exemplo, carga horária reduzida em demasia, turmas lotadas e turmas 

com alunos iniciantes e avançados misturados. Ou seja, fizemos o curso segundo os nossos moldes! O resultado não 

poderia ser outro: “ Aprovamos 46% da turma! ”. Quanto aos professores, são todos especialistas e atuantes 

profissionalmente em suas disciplinas. Vejam um pouco sobre cada um no nosso site.  

 

Casos de sucesso 
Como já comentado acima, aprovamos 46% dos alunos e nossa turma de 2013. Segundo relato da Profa. Selma 

Oliveira/BACEN-RJ, que participou, além das valiosas aulas no MACETES, também, em curso interno no BACEN em 

Brasília, o curso que aprovou maior percentual foi o nosso! Lá, ela encontrou diversos de nossos alunos que a 

receberam empolgados em contar que, enfim, conseguiram! Isso sem mencionar outros alunos que foram aprovados 

para o concurso do Tesouro Nacional, dentre outros.  

 

Método do Curso MACETES 
Nosso curso é direcionado – principalmente – a quem já estudou as matérias para os concursos da RECEITA e AFT e 

necessita daquele Algo a Mais para lograr êxito em sua aprovação. O “MACETES” NÃO se presta a ser um 

curso de base, conforme os existentes presenciais ou on-line; nossa proposta é ser um curso de terminação, ou 

seja, nós levamos nosso aluno ao Estado da Arte em se tratando de preparação de Alto Nível para concursos como 

AFRFB e AFT, além dos já tradicionais BACEN e CVM. Como exemplo: 

 

Direito Constitucional e Direito Administrativo Nós não repassaremos todo o básico que o aluno já viu 

algumas vezes em vários cursinhos; nossa proposta é ministrar tópicos avançados que não são dados por 

nenhum outro curso como ‘Súmulas, Entendimentos e Decisões dos Tribunais Superiores’. Assim como a 

tendência da ESAF em determinado ponto, ou seja, o que a banca ‘julga’ como correto!  

 

Contabilidade, Legislação Tributária, Legislação Aduaneira e Auditoria  Legislação Tributária será ministrada 

pelo professor Gustavo Muzy, experiente e gabaritado Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, atuante na 

área fiscalizatória. Serão abordados os temas em minúcias e em tópicos avançados acerca da tributação e 

mecânica por de trás desta legislação, fazendo inter-relação com as disciplinas de Direito Constitucional e 

Direito Administrativo no tocante aos impactos das súmulas e entendimentos jurisprudenciais dos tribunais 

superiores na Legislação Tributária. 

 

Contabilidade será ministrada pelo experiente mestre Egbert Buarque, professor de contabilidade experiente, 

quem já ministrou aulas junto ao amigo professor Geraldo Góes em Brasília, é atualmente Auditor Federal de 

Controle Externo (AUFC) do Tribunal de Contas da União (TCU). Serão priorizados aspectos avançados de 



contabilidade e sua integração aos CPCs – que despencam nas provas – com a respectiva contabilização dos 

mesmos. A matéria de Auditoria observará as últimas alterações nas normas expendidas pelos órgãos 

reguladores brasileiros assim como fará devida observação às regras impostas por organismos internacionais 

de contabilidade e auditoria; regras estas de observância obrigatória pelo Brasil e cobradas pela ESAF.  

 

Comércio Internacional e Legislação Aduaneira 

Esse é um outro ‘carro chefe’ dos concursos da Receita Federal. Demoramos um pouco para lançar este nosso 

preparatório pois estávamos à procura de alguém que tivesse, além de formação técnica (ver no site), também 

fosse atuante profissionalmente e não somente mero professor, trata-se do Thális Andrade; respeitadíssimo 

profissional com formação neste assunto, prática profissional e, não bastasse, experiência vasta no ensino 

dessas matérias em preparatórios para concursos públicos.  

 

Direito Tributário e Direito Previdenciário Serão ministrados por Claudio Borba – SEFAZ/RJ – dispensa 

apresentações e pela Dra. Vera Queiroz, advogada especializada em Direito Previdenciário, referência jurídica 

no Estado de São Paulo, com 25 anos de prática profissional e titular da cadeira de Direito Previdenciário em 

importante curso jurídico.  

 

Matemática da ESAF, Estatística, RL e Matemática Financeira Quem não teme a matemática que a ESAF 

insiste em cobrar, cada vez mais, em suas provas?! Caso você tenha prestado FUVEST (vestibular para a USP) 

ou para qualquer outra Universidade concorrida, deve se lembrar daquela matemática que caia nas provas; 

pois a banca ESAF, com o intuito de promover tais boas lembranças, cobra isso em suas provas. Para resolver 

esse ‘problemão’, convidamos um professor, formado pela USP, que já lecionou em cursinhos pré-vestibulares 

como o Anglo, Inter Graus, Etapa, AEON, dentre outros, por 16 anos, e que hoje ministra cursos para concursos 

públicos. Serão vistos e revistos exercícios que a ESAF cobra desde a década de 90 até hoje, com variações e 

estudos de casos e resolução exaustiva de muitos exercícios a fim de tornar o mais natural quanto possível sua 

resolução. Quanto a RL, Estatística e Matemática Financeira, ficam a cargo do Prof. Erick Mizuno, que dispensa 

apresentações.   

 

Optamos por abarcar um conjunto de disciplinas, exceto inglês. 

 

De forma sucinta, este NÃO é um curso para quem não imagina o que sejam as provas da 

ESAF... Da dificuldade envolvida. O padrão de alunos do MACETES é, sem dúvida, aquele que 

já estudou e necessita daquele “algo a mais”, daquele “empurrãozinho” para a tão almejada 

aprovação para AFRFB ou AFT. 

 

Somos o ÚNICO curso de ALTO NÍVEL online especializado em RECEITA, BACEN e CVM! 

 

Sua área de formação não é impeditivo algum. Já tivemos aluno formado em ed. física, direito, administração, 

hotelaria, turismo, ... que passou. Tudo vai depender de sua determinação, foco e desejo/necessidade de uma vida 

com a tão sonhada estabilidade e com um ótimo ganho!  

 

 

Curso Presencial   e/ou   On-Line (On Demand) 
Presencial.  
Na Av. Paulista, 1.776, 2º. Andar, em São Paulo, SP, aos sábados e domingos das 9h às 18h.  O edifício conta 

com garagem e serviço valet a serem pagos no local. É o auditório que alugamos para as aulas, ou seja, você 

não nos encontrará em dias que não forem os dias das aulas! Então, se tiver necessidade de reuniões 

pessoalmente, agende, por e-mail, horário em um dos locais: Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ ou São Paulo/SP.  

 

Online ‘on demand’ Pela nossa plataforma web, com acesso individual e monitorado. Todos os alunos 

poderão assistir aos cursos até três vezes pela internet, “On Demand”, gravado, em qualquer dia ou horário, 

num prazo expiratório de seis meses desde a gravação. Um link será fornecido aos que se matricularem.  



“MACETES” é o único curso de alto nível para quem JÁ vem estudando! 
 

Iniciamos nosso curso com Direito Constitucional e Direito Administrativo presumindo prévio conhecimento de 

base destas, e de outras, disciplinas por parte de nosso aluno. Nestes cursos serão abordados pontos chave, 

insistentemente cobrados pela ESAF como Súmulas, Entendimentos e Decisões dos Tribunais Superiores.  

 

Em Direito Tributário e Previdenciário, seguindo a mesma linha, serão observados pontos chave recorrentes nas 

provas da banca e as Súmulas, Entendimentos e Decisões dos Tribunais Superiores acerca dos temas atinentes a 

estes ramos do Direito.  

 

Em Legislação Tributária, serão vistos temas de maneira aprofundada e aproveitando as inter-relações desta 

disciplina com as súmulas e entendimentos do STF e STJ pertinentes. Posteriormente, em Contabilidade, ver-se-

á, além dos assuntos mais cobrados, a contabilização, em minúcias, dos tributos federais vistos em Legislação 

Tributária. 

 

Em Legislação Aduaneira e Comércio Internacional, ministrados por ninguém menos que Thális Andrade, serão 

minudentemente explanadas as bases, conceitos, legislação e sutilezas destas disciplinas que configuram, junto 

com Legislação Tributária, um divisor de águas no que se refere à preparação para a Receita Federal. 

 

Além da ‘boa’ e velha Matemática da ESAF.  

 

 

Cursos oferecidos  
Oferecemos o curso nas modalidades (A) Presencial na Av. Paulista em SP e (B) ON-LINE. Os valores são os mesmos. 

Pedimos especial atenção por parte do aluno para o seguinte detalhe:  

 

 Presencial ON-LINE 

Contabilidade + CPC Prof. Silvio Sande Prof. Ebgert Buarque 

 

 

AFRFB – Auditor da Receita Federal do Brasil 
 

Bloco 1 Horas  Bloco 2 Horas 

Direito Constitucional 16  Interpretação de Textos 16 
Direito Administrativo 16  Auditoria 32 
Direito Tributário 24  Estatística 32 
Direito Previdenciário 24  Matemática Financeira 24 
Raciocínio Lógico Analítico 24  Matemática Pura  32 

Contabilidades + CPC 24  Comércio Internacional +  
45 Legislação Tributária  40         Legislação Aduaneira 

Gramática 16    
Total 184  Total 181 

Total de 365 horas.  

Início do curso:   19-setembro-2015 

 Veja a grade de horários em www.macetesparaconcursos.com.br/AFRFB_2015.pdf  
 

As disciplinas oferecidas são baseadas no último edital para o AFRFB, 2014, e não constituem diferença para o 

conteúdo do edital anterior a este, o de 2012. Como tais matérias constituem o núcleo de suas respectivas áreas, 

temos boas razões para mantê-las na grade.  

 

http://www.macetesparaconcursos.com.br/AFRFB_2015.pdf


Investimento  
AFRFB – Bloco 1 

Parcelado em até   12  X   SEM JUROS de   R$   168,67 

Ou, à vista, já com desconto de 10%:          R$ 1821,60 

 

AFRFB – Bloco 2 

Parcelado em até   12  X  SEM JUROS de    R$   165,92 

Ou, à vista, já com desconto de 10%:          R$ 1791,90 

 

AFRFB – Bloco 1 e 2 

Parcelado em até   12  X  SEM JUROS de    R$   334,58 

Ou, à vista, já com desconto de 18,18%:     R$ 3285,07 

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:  Os valores informados valem até a data de fechamento das inscrições,  

05-setembro-2015, ou a Autorização; o que ocorrer primeiro. Após a Autorização do AFRFB, os valores serão 

ajustados e, após o Edital, serão reajustados! 

 

 

Meios de Pagamento 

Aceitamos pagamentos via:  

(I) Depósito bancário (envie-nos e-mail para dados de depósito) ou  

(II) PayPal com todos os cartões de crédito. Contudo, por ser o PayPal o sistema de 

pagamentos eletrônicos mais seguro do planeta, requer cadastro em seu sistema. 

Para facilitar, preparamos um breve esclarecimento de dúvidas que alunos têm 

relatado. Ver em:     http://www.macetesparaconcursos.com.br/COMOEFETUAROPAGAMENTO.pdf   

 

 

Inscrições pelo site 

Abertura:   03-agosto-2015. 

Fechamento:  14-setembro-2015. 

Início do curso:  19-setembro-2015.  
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