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APRESENTAÇÃO  

A otimização da carga tributária das empresas representa um grande diferencial competitivo na busca de um 
lugar no mercado. No entanto, nem sempre o planejamento tributário, instrumento com altíssima capacidade 
de redução de custos e despesas, recebe a atenção necessária no ambiente corporativo. Neste curso, através 
da exposição de conceitos essenciais relacionados ao planejamento tributário, objetiva-se qualificar o 
profissional para a compreensão de modelos de planejamento, identificação de oportunidades de redução da 
carga tributária, e avaliação da viabilidade e dos riscos advindos de planejamentos propostos por terceiros. 

A QUEM SE DESTINA 

Contadores, advogados, controllers, consultores, auditores, administradores, diretores, empresários, 
economistas, gerentes, executivos, investidores, membros de conselho, profissionais que realizam 
operações de compra e venda nas empresas, bem como todos que atuem ou desejam atuar nas áreas 
tributária ou financeira.  

RESULTADOS PARA OS PARTICIPANTES 

• Capacitação para a compreensão de modelos de planejamento tributário e identificação de oportunidades 
de redução da carga tributária. 

• Capacitação para a avaliação da viabilidade e dos riscos advindos de planejamentos tributários propostos 
por terceiros. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

■  Conceitos Essenciais 

• Por que planejar? Variáveis consideradas.  
• Quando planejar? Elisão fiscal. Evasão fiscal. 
• Interpretação e integração: conceitos, métodos, resultados. 
• Interpretação econômica. Abuso de forma. Abuso de direito. 
• Sonegação fiscal. 
• Pode a lei proibir o planejamento tributário? 
• Norma geral antielisiva – art. 116, parágrafo único, do CTN. 
• O planejamento tributário no direito comparado. 
• Fatores de risco do planejamento tributário. 
• Etapas e espécies de planejamento tributário. 
 

■    Reorganização Operacional – Casos Práticos 
 

• Alíquota zero ou isenção de IPI & industrialização.  
• Serviço de transporte vs. locação de veículo. 
• Importação definitiva vs. admissão temporária. 
• Margem de lucro & pagamento de PIS/Cofins. 
• Compra e venda de produtos vs. comodato. 
• Dividendos vs. remuneração de JCP. 
 

■    Reestruturação Societária – Casos Práticos 

• Holding com controladas no lucro presumido e lucro real. 
• Sociedade com ligada no lucro presumido. 
• Mudança de regime através de incorporação. 
• Transferência de créditos por cisão e incorporação. 
• Aproveitamento de prejuízo fiscal por incorporação. 
• Incorporação para a utilização de benefícios fiscais. 
• Cisão para a opção parcial por benefícios fiscais. 
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• Sociedades uniprofissionais e ISS. 
 

■    Planejamento Tributário Internacional - Casos Práticos 

• Offshores - vantagens concedidas pelos países sede (BVI, Panamá, EUA, UK etc.). 
• Inversão do controle societário vs. rendimentos de controlada e coligada no exterior. 
• Aproveitamento de ágio na compra realizada por sociedade estrangeira. 
• Tributação do ganho de capital e offshores. 
• Impostos incidentes sobre a transmissão e offshores. 
• Tributação do lucro e da circulação e offshores. 
 

 

METODOLOGIA 

O curso será ministrado através de aulas expositivas, com o auxílio de recursos audiovisuais. Todos os 
tópicos serão abordados de forma prática e objetiva, no intuito de permitir aos participantes a integração do 
conhecimento adquirido em sala de aula com suas necessidades profissionais. 

CARGA HORÁRIA 

O curso terá a duração de 16 (dezesseis horas), em dois dias. 

PROFESSOR – Felipe Dutra 
 

Doutorando e Mestre em Direito Tributário, especializado em Planejamento Tributário e Reestruturações 
Empresariais, com estudos realizados no Brasil e no exterior. Professor e Palestrante de Direito Tributário em 
diversas instituições, dentre as quais podem ser citadas: FGV, IBMEC, PUC-Rio, AMCHAM, IBEF, IBRACON, 
UCAM, UNESA, UGF, UCP-IPECRJ, IOB, NASAJON, DELOITTE, COAD, ACP. 
 

Advogado com mais de 10 anos de experiência em Consultoria Tributária. Dentre os clientes já atendidos, 
podem ser citados: Alfaparf, ALTM, Ambev, Amper, Baker Hughes, BC Projetos, Binders, Brascan Energética, 
Brasil Telecom, Casa Granado, CDSA, CELG, CHP, COPEL, DASA, Duke, Eletronuclear, Enel Power, Esc. Adv. 
Gouvea Vieira, Fabrica Carioca de Catalizadores, Farmoquímica, Fiocruz, Flumar, Fundação Souza Cruz, 
Geap, Grupo CVRD, Instituto Portus de Seguridade, Intelig, Laboratório Fleury, Maersk, Mauá-Jurong, 
Núcleos Instituto de Seguridade Social, ONS - Operador Nacional do Sistema de Energia Elétrica, ORGA 
Systems, Othon, PD Tech, Ponte para a Vida, Rio Atlântica Hotel, Schweitzer Mauduit, Sita, Star Shipping, 
TBG – Gasoduto Bolívia-Brasil, Telelistas, TGMC, Unitor, Uranus, Zona Sul. Atuou como Consultor da Deloitte, 
Sócio do Escritório BT Advogados, e Sócio da C3 Consultores. 
 
Professor do IDEMP – Instituto de Desenvolvimento Empresarial.  
 


