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Fiscal

Experiência
Daniel é o sócio responsável pela área de tributação indireta e customs da Garrigues Consultores Tributários, filial do grupo
Garrigues no Brasil que oferece serviços de consultoria tributária.
Possui 20 (vinte) anos de experiência como advogado e consultor tributário e empresarial, prestando consultoria e atuando em
contencioso administrativo para empresas de grande e médio porte estabelecidas no Brasil e no exterior
Até da sua admissão na Garrigues Consultores Tributários, trabalhou como consultor tributário e advogado em escritórios de
advocacia e sociedades de auditoria e consultoria tributária.
Nos últimos anos, foi o sócio da PwC responsável pela prática de tributação indireta dos escritórios do Rio de Janeiro e Belo
Horizonte.
Tem atuação frequente em projetos de planejamento tributário, aquisição e incorporação de empresas), revisão de procedimentos
nas áreas fiscal (tributos indiretos), assessoria fiscal em projetos de auditoria de demonstrações financeiras e contencioso
administrativo fiscal e os clientes que atende estão concentrados em especial nos setores de telecomunicações, varejo,
mineração, siderurgia, petróleo e energia.
Daniel é formado em Direito e graduando em Ciências Contábeis, além de Mestre em Direito e pós-graduado em Direito Tributário.
É membro da Ordem dos Advogados do Brasil e Diretor Financeiro Adjunto da Associação Brasileira de Direito Financeiro –
ABDF.
Possui ainda grande vivência acadêmica e universitária, sendo professor dos cursos de Pós-graduação Direito Tributário da PUCRio, FGV/RJ, IBMEC/RJ, FUCAPE e Faculdades Milton Campos e ex-professor de Contabilidade Tributária do Curso de Ciências
Contábeis da UFRJ, com textos, artigos e livros técnicos publicados na área tributária: currículo lattes:
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4452093U7

Formação Académica

Mestre em Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ (2012);

Pós-graduado em Direito Tributário, Fundação Getúlio Vargas – FGV/RJ (2006);

Pós-graduado em Direito, Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro – EMERJ (2005);
Graduação em Direito, Universidade Federal Fluminense – UFF (1999);
Graduando em Ciências Contábeis, Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL.

Publicações

Autor, coautor e coordenador de diversos livros e artigos (citamos apenas alguns deles):

Os Conflitos Tributários Internacionais e sua Possível Solução pela Via Arbitral. São Paulo: Quartier Latin, 2014. 288 p.
(Autor)
Aspectos tributários relacionados à indústria do petróleo e gás. São Paulo: MP Editora, 2011. 240 p. (Coordenador e
Autor)
ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. 1. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos Editora, 2008. 242p . (Autor)
Os possíveis efeitos tributários relacionados com os critérios contábeis para reconhecimento do ativo imobilizado e suas
peças de reposição. In: Sergio André Rocha. (Org.). Direito Tributário, Societário e a Reforma da Lei das S/A Volume III..
1ed.São Paulo: Quartier Latin, 2012, v. III, p. 600-640. (Coautor)

