Consequências tributárias da IN 1771 da Receita
Federal que disciplina o IFRS 15 - Receita de
Contrato com Clientes
20 pontos PEPC CFC
Datas:
● 13 e 14 de junho de 2018

Local: Espaço Paulista, Avenida Paulista 807, 17º andar, São Paulo, SP
O Núcleo de Estudos Tributários da EPC - ABRASCA criou um Grupo de Trabalho
na CANC - Comissão de Auditoria e Normas Contábeis - para debater entre os executivos
das suas associadas, advogados tributaristas, auditores, representantes do CPC, e outros
especialistas, os maiores impactos e dúvidas das empresas de grande porte sobre a
aplicação da IN RFB 1771 que disciplina o Pronunciamento Contábil IFRS 15.
Utilizando todo esse arcabouço de conhecimento, contando com professores que
participam do GT, o curso tem o objetivo de atualizar os participantes com os itens mais
relevantes para implantação da nova norma da Receita Federal do Brasil.
Em todos os dias de aula, executivos de empresas e tributaristas debatem e expõem
de forma prática como está ocorrendo a implantação da norma nas empresas.
O resultado dessa fórmula é uma experiência única de educação profissional
continuada que envolve e desenvolve os experts para atingir objetivos práticos dentro da
organização.

Programa
Diferenciais dos Cursos de Tributação da EPC ABRASCA
1. Professores
●

Elidie Bifano - Doutora em Direito Tributário pela PUC-SP (2006); Membro
do Comitê de Auditoria do Banco Santander Brasil; Sócia do escritório Mariz
de Oliveira e Siqueira Campos Advogados. Integrante do quadro de técnicos
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de PricewaterhouseCoopers, de maio de 1974 a junho de 2012, sendo 22
anos como sócia atuante na área de assessoria legal e empresarial.
●

Eduardo Luque - Especialista em IFRS e USGAAP com ampla experiência
em empresas de grande porte, multinacionais e IPOs na SEC. Membro da
Irko Organização Contábil Ltda desde agosto de 2016. Anteriormente, foram
27 anos na PwC (1989 – 2016), sendo sócio por 13 anos (2004 – 2016),
onde participou do Programa Internacional nos EUA (3 anos), liderou o setor
de Indústria de Engenharia e Construção e o Japan Desk no Brasil, além do
Global Quality Review Program de auditoria, no Brasil e no Equador.

2. Palestrantes Externos
●
●
●
●

Márcia Motta Sá - Diretora de Controladoria, Claro S.A.
Vanessa Rahal Canado - Sócia, Derraik & Menezes Advogados
Daniel Abraham Loria - Sócio, BMA Advogados
Evany Oliveira - Diretora de Tax, PwC

3. 20 pontos de Certificação do Programa de Educação Profissional Continuada
do CFC - Conselho Federal de Contabilidade
Inscreva-se já!
RJ, SP e outras localidades: (21) 2223-3656 e (11) 3107-5557
Emails:
academico.epc@abrasca.org.br
milton@abrasca.org.br
nilsonjunior@abrasca.org.br

OBS: A EPC Abrasca se resguarda do direito, mesmo depois da divulgação dos nomes dos
palestrantes, de efetuar qualquer alteração que julgar necessária diante da impossibilidade
do comparecimento dos mesmos.
_________________________________________________________________________
www.abrasca.org.br/eventos/epc

