DIA D - IFRIC 23: Incerteza sobre
tratamento de Impostos
●
●
●
●
●

Data: 19 de dezembro de 2018
Modalidades: Presencial e a Distância participativo
Local: Espaço Paulista, Avenida Paulista 807, 17º andar, São Paulo, SP
Horário: 0
 8:50h às 17:30h

Público Alvo: C-Level, Diretores Financeiros, de TI, Jurídico, Contabilidade e RI,
Membros de Conselho de Administração e Sócios de auditorias e escritórios de
advocacia.

O DIA D - IFRIC 23 - têm o objetivo de examinar em profundidade e na prática os
impactos da nova norma de contabilização das incertezas sobre o tratamento fiscal, como
estruturar a governança corporativa da empresa necessária para reduzir os riscos de
exposição das informações frente ao IFRIC 23.
O Dia D - IFRIC 23 terá palestras em formatos TED (40 minutos) e POCKET (1 hora e 30
minutos de debate) com os principais especialistas do tema, finalizando com
questionamentos de plateia qualificada.

PROGRAMA
MANHÃ

Credenciamento - 08h30
Abertura - 08h50
●

Henry Sztutman (*), Diretor, Abrasca

_________________________________________________________________________
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TED - 09h00 - Essência da IFRIC 23
Objetivos - Demonstrar porque a norma internacional foi elaborada, qual a sua essência,
quais os conceitos utilizados pelo IASB e os impactos que as empresas terão após a
implementação nas suas Demonstrações Financeiras.
●

Luciana Aguiar, advogada, Bocater, Camargo, Costa e Silva Advogados

Q&A - 09h40
Coffee Break - 10h00
POCKET - 10h20 - Questões Complexas
Objetivos - Debater os questionamentos mais complexos de entendimento da
contabilização nas empresas do novo normativo do IASB. Quais as novidades do IFRIC 23
em relação ao CPC 32 e CPC 25. Quais as semelhanças e diferenças para a FIN 48.

●
●
●

Luciana Aguiar, advogada, Bocater, Camargo, Costa e Silva Advogados
José Roberto Diniz, Gestor Executivo de Controladoria, MRV Engenharia
Eduardo Flores (*), membro, CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis

Q&A - 11h50
TED - 12h20 - Ambiente Tributário Brasileiro: maior volume financeiro de
provisionamento fiscal
Objetivos - Apresentar as principais conclusões dos estudos sobre contingenciamento
financeiro em função de questões fiscais das empresas em comparação com os ambientes
tributários em outros países do mundo.

●

Edilene Santana Santos (*), professora, FGV-EAESP

Q&A - 13h00
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ALMOÇO - 13h20
TED - 14h20 - Implementação de Governança e controles internos em função
da IFRIC 23
Objetivos - Apresentar as principais preocupações necessárias de governança e de
controles internos para a implementação nas empresas.

●

Paulo Miron (*), diretor de Auditoria interna, Banco Itaú

Q&A - 15h00
Coffee Break - 15h20
POCKET - 15h40 - Tratamento das informações contábeis da IFRIC 23 com
menor exposição ao risco
Objetivos - Como reduzir os riscos de evidenciação das informações nas Demonstrações
Financeiras.
●
●
●

Luciana Aguiar, advogada, Bocater, Camargo, Costa e Silva Advogados
Andrea Bazzo Lauletta (*), sócia, Mattos Filho
Diego Fresco Gutierrez (*) - Membro do Comitê de Auditoria, Itaú-Unibanco

Q&A - 17h10
Encerramento - 17h30
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