
PROGRAMA 

8h00    Credenciamento 

8h30    A decisão do STF e suas implicações para programas estaduais de incentivos fiscais e 

financeiros 

Gilmar Mendes 

Ministro do Supremo Tribunal Federal 

10h00    Coffee break 

10h30    A Guerra Fiscal e a proposta de alíquota única como solução 

Carlos Martins 

Coordenador do Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária) e Secretário da Fazenda do 

Estado da Bahia 

12h00    Almoço 

13h30    Questões jurídicas cabíveis às empresas paulistas 

• Os impactos dos desdobramentos da Guerra Fiscal para as empresas 

Fábio Nieves Barreira 

Diretor titular-adjunto do Departamento Jurídico da Fiesp 

14h40    Como o Estado de São Paulo entende a decisão do STF 

• A questão territorial e as obrigações acessórias 

• Qual o processo de utilização da Lei de Responsabilidade Fiscal 

Osvaldo Santos de Carvalho 

Coordenador adjunto de Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado de São 

Paulo 

16h00    Coffee break 

16h30    Como defender-se no caso de questionamento de incentivos fiscais e como rever a 

estratégia corporativa 

• Medidas que devem ser tomadas visando possíveis ações decorrentes da decisão do 

STF 

• A legitimidade para questionamento judicial da concessão de incentivos fiscais 

• A responsabilidade tributária de sócios, administradores e sucessores ante a concessão 

irregular de incentivo estadual 

Marcelo Ribeiro Nogueira 

Advogado de Cavalcante Ramos Advogados 



18h00    Encerramento 

INSCRIÇÕES 

Você pode efetuar sua inscrição através dos telefones (11) 3751-3430 (SP) ou 0800-177707 

(demais localidades), fax (11) 3751-3468, pelo e-mail atendimento@internews.jor.br, 

informando seu nome, cargo, empresa, endereço, telefone, fax.  

Preço 

R$ 1.980,00 para inscrições pagas até o dia 21 de setembro de 2011 

R$ 2.240,00 para inscrições pagas após o dia 21 de setembro de 2011 

• Os pagamentos podem ser feitos por boleto, depósito bancário ou por cartão de 

crédito 

• Consulte-nos sobre descontos especiais para mais de 3 inscrições 

• Estão inclusos os custos de material, coffee break, almoço e estacionamento 
  

 


