“Aspectos Controvertidos da Responsabilidade Tributária, Civil e Criminal,
dos Sócios e administradores, pelos Débitos da Pessoa Jurídica“
5 de outubro - às 18h30 - av. Angélica, 2530/2546

O valor do ingresso (4 volumes de alimentos não
perecíveis ou R$ 50,00 por participante), será entregue
na recepção, ou apresentado o comprovante do depósito
na conta corrente da creche Núcleo Coração Materno.
Banco Itaú - agência 0354 - c/c 55.233-3

Realização:

www.cabraladvogados.adv.br
Apoio:

NÚCLEO
CORAÇÃO
MATERNO
www.nucleocoracaomaterno.com.br

www.colorgraf.art.br

www.totcomunicacao.com.br

Prezados senhores
Atento à atualidade dos temas e à expectativa de
empresários, estudiosos do setor e estudantes de direito,
o escritório Cabral Advogados Associados selecionou, para
seu próximo Simpósio, o tema:

Dr. Américo Masset Lacombe
Desembargador Federal ap. do
Tribunal Regional Federal da 3ª Região

“Aspectos Controvertidos da
Responsabilidade Tributária,
Civil e Criminal, dos Sócios
e administradores, pelos
Débitos da Pessoa Jurídica“

Enfoque sobre o tema:

Responsabilidade dos
administradores, sócios ou não
Dr. Cláudio Santos
Ministro ap. do STJ

Enfoque sobre o tema:
E convidou, para uma análise multifacetada, os ilustres
professores, ao lado apresentados:

A presidência dos trabalhos caberá ao

Algumas considerações
sobre a desconsideração da
personalidade jurídica
------ Intervalo de 20 minutos -----

Dr. José Cabral Pereira Fagundes Junior.
O simpósio acontecerá no dia
5 de outubro, 6ª feira,
na av. Angélica, 2530/2546,
Salão de Conferências – andar térreo.
Os palestrantes disporão de até 35 minutos para
sua exposição, restando – se for o caso – 15
minutos para perguntas. O evento iniciará às
18h30 e se estenderá até por volta de 21h45.
Assim sendo, sirvo-me da presente para formalizar
CONVITE, afim de que V.Sa. compareça ao evento.
No mesmo passo, em face da importância dos
temas abordados, mas principalmente, dos
objetivos sociais inerentes ao evento, solicitamos
vosso auxílio, no sentido de divulgar junto à
Vossa Instituição, as informações gerais e a
programação deste Simpósio.

Dr. Henrique Herkenhoff

Desembargador Federal do Tribunal Regional
Federal da 3ª Região
Enfoque sobre o tema:

Responsabilidade criminal dos
sócios e gerentes pelos débitos
fiscais da pessoa jurídica
Dr. Rui Camargo Viana

Desembargador ap. do TJ/SP
Professor Titular de Direito Civil da Faculdade de
Direito de São Paulo – Largo de São Francisco
Enfoque sobre o tema

Responsabilidade pessoal dos
sócios e administradores

