
 

SEMINÁRIO PLANEJAMENTO 

TRIBUTÁRIO – ENFOQUE ATUAL E 
PRÁTICO À LUZ DA 
JURISPRUDÊNCIA 

 

 

30/09/2016 Hotel Marriott Courtyard – Sala Aurora I 

 

Local 

Hotel Marriott Courtyard – Av. Domingos Ferreira, 4661 Sala Aurora I 

– Boa Viagem. Horário – das 8:30 às 18:30hrs. 

Data 

30/09/2016 

 

Objetivo da palestra 

Apresentar de forma prática pontos que propiciem efetivamente 

economia tributária à luz da legislação e jurisprudência 

administrativa/judicial. Como está atuando a Receita Federal do Brasil 

em questões polêmicas. 

https://www.bing.com/images/search?q=fotos+do+leao+da+receita+federal&view=detailv2&&id=C52E4EA8164C74CE9314CBBB216C300C6650CF57&selectedIndex=16&ccid=MBTKnLg0&simid=608019498769321449&thid=OIP.M3014ca9cb8344b0295fcdd4757eab903o0
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Público alvo 

Destinados à empresários, contadores, auditores, controllers, 

administradores, advogados e profissionais que militam nas áreas 

financeira e fiscal. 

Conteúdo Programático 

Abertura 

› Visão atual de planejamento tributário  

› Legislação básica – Hierarquia das normas jurídicas 

› Tributos objeto do seminário 

› Obrigações Tributárias: principal e acessória 

› As questões de crimes contra a ordem tributária 

 

Módulo I – Contabilidade como ferramenta de economia de tributos 

› Conceito de Balanço Patrimonial 

› Perdas no “contas a receber” 

› Perdas no Estoque 

› Créditos fiscais 

› Empréstimos de mútuo 

› Depreciação, amortização e exaustão 

› Empréstimos e financiamentos 

› Tributos a pagar 

› Contabilização de benefícios no Refis 

› Provisões dedutíveis 

› Adiantamento para aumento de capital 

› Subvenções – investimento x custeio 

› Recuperação de custo x outras receitas 

› Contratos com órgãos públicos 

› Integralização de capital mínimo 
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Módulo II – Planejando as operações tributárias 

› Opção da sistemática de tributação 

› Simples – Lucro real – presumido ou arbitrado 

› Análise conjunta com Pis / Cofins 

› Cumulatividade e não cumulatividade 

› Planejando a tributação do Grupo, empresas e sócios 

› Contratação de pessoa jurídica x pessoa física 

› Retirada do sócio – Devolução do capital 

› Reorganização societária – Operações com lucro real e 

presumido – segregando operações 

› Programa de alimentação ao trabalhador 

› Venda de imóvel da empresa – ITBI 

› Ágio na emissão de ações 

› Amortização do ágio na incorporação 

› Aproveitamento de prejuízo fiscal na incorporação 

› Planejamento Judicial - tese 

 

Curriculum do Palestrante 

Gilmar Gomes de Souza – Advogado OAB n. 37003 PE / Contador 

CRC n. 112.824 SP T-PE, Administrador de Empresas, Pós graduado 

em Direito Tributário pela UFPE; MBA FGV em Direito Empresarial 

(cursando);  Experiência de 20 anos com Auditor Fiscal da Receita 

Federal do Brasil (recém-aposentado), Supervisor de Fiscalização 

de pessoa jurídica na área de imposto de renda, Contribuição Social 

sobre o lucro líquido e contribuições ao Pis/Cofins; Analista de 

processos administrativos fiscais; analista de pedidos de 

restituição/compensação; 15 anos de experiência em consultoria 

tributária, como Gerente Sênior de tributos em multinacionais de 

Auditoria, especialista em planejamento tributário/societário; 

Auditoria Contábil e Fiscal; Ex- Professor Substituto na UFPE e na 

Faculdade dos Guararapes nas disciplinas de Contabilidade e 

Direito Tributário; Palestrante em Seminários nas áreas contábil e 

tributária. 
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Investimento e informações 

Investimento – Inscrições: até 30/08/16 – R$ 580,00 até 15/09/16 – 

R$ 680,00 após R$ 750,00.  

Inclui: material, almoço, coffee-break e estacionamento. 

VAGAS LIMITADAS - reservado o direito de adiamento ou 

cancelamento no caso de não atingir o mínimo de 15 inscritos 

pagantes. 

Informações: Ayala Siena – Fone 81 – 3204-1358 – Tim – 99634-1477 

Inscrições: site: www.irlegal.adv.br e-mail: ayevents@yahoo.com – 

ayala@irlegal.adv.br  

 

http://www.irlegal.adv.br/
mailto:ayevents@yahoo.com
mailto:ayala@irlegal.adv.br

