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+ de 21 mil curtidas! 



Qual a 
atividade 

mais 
perigosa 

do Brasil? 



 

SISTEMA TRIBUTÁRIO 
NO MUNDO 

 



 



VOCÊ SABIA? 
 

• Brasil edita cerca de 800 normas-dia 
• 5,4 milhões desde a CF 1988 
• 363.779 normas tributárias 
• 1,88 normas tributárias por hora 
 





UM EXEMPLO... 

Lei n° 10.925/2004 

 

Art. 1o Ficam reduzidas a 0 

(zero) as alíquotas da 

contribuição para o 

PIS/PASEP e da Contribuição 

para o Financiamento da 

Seguridade Social – COFINS 

[...] 

 

XI - leite fluido pasteurizado 

ou industrializado, na forma 

de ultrapasteurizado [...] 

O benefício 

alcança o leite de 

cabra? 



Decreto nº 30.691/52 

 

Art. 475. Entende-se por leite (...) o produto oriundo da ordenha 

completa, ininterrupta, em condições de higiene, de vacas 

sadias, bem alimentadas e descansadas.  

“A redução a zero das alíquotas da 

Contribuição para o PIS/Pasep (...) na 

redação que lhe foi dada pela Lei nº 

11.488/07, no que tange ao leite é 

aplicável às receitas de venda apenas 

do leite derivado de vaca, conforme se 

depreende do art. 475 do Decreto nº 

30.691/52.” 

 

Consulta nº 114/13 - SRRF / 8a. Região 

Fiscal 



 



Gestão Tributária 

Como e pra quê fazer? 
      



Técnicas de Gestão 
Tributária 

1. Compliance Fiscal 

2. Planejamento Tributário 

3. Auditorias Preventivas 

 

      



Ferramentas de 
Gestão Tributária 

1. Legislação Fiscal 

2. Livros e Documentos #SPED 

3. Guias de Pagamentos 

 

      









Só no Ceará... 
 

• RICMS + de 905 artigos + de 500 páginas 

•Convênios e Protocolos 

Em 2016: 

+ 15 decretos 

+ 62 Instruções Normativas 

+ Portarias 

+ Comunicados  



UM EXEMPLO... 

Lei n° 10.865/2004 

 

Art. 28. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da 

contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS 

incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda, 

no mercado interno, de: 

III - produtos hortícolas e frutas [...] 



UM EXEMPLO... 

O benefício alcança o suco da fruta?  

 

NCM 2009.90.10 – Sucos 
Operação Tributável com Alíquota Básica 

 

 

 



Então...  
estou em 

Compliance Fiscal? 



Quem deve classificar a 

NCM do produto? 



Merceologia 

É um estudo a partir de um conjunto de técnicas 

cientificas empregadas nos processos de 

classificação e especificação de mercadorias. 





ETAPAS PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO  

ETAPA 01 

• Histórico da empresa (atos constitutivos) 

• Melhor modalidade de tributação 

ETAPA 02 

• Fatos geradores dos tributos 

• Cobrança indevida ou pagamento a maior 

ETAPA 03 

• Ações fiscais sobre fatos decaídos 

• Créditos não aproveitados e casos de 
Incentivos Fiscais 



AUDITORIA– PREVENTIVAS 



Lei n° 4.729/1965 

Art 1º Constitui crime de sonegação fiscal:  

I - prestar declaração falsa ou omitir, total ou 

parcialmente [...] 

II - inserir elementos inexatos ou omitir, rendimentos 

ou operações de qualquer natureza em documentos 

ou livros exigidos pelas leis fiscais [...] 





AUDITORIAS FISCAIS 

Passado 

Manual 

Amostragem 

Punitiva 

Isolada 

Presente 

Eletrônica 

Totalidade 

Preventiva 

Integrada 



 





PRINCIPAIS CRUZAMENTOS 
FALTA DE ESCRITURAÇÃO 

 



Contabilidade 

Escrituração  

Digital 

Documentos 

Eletrônicos 





SPED - FALHAS 

• Utilização de alíquotas incorretas de tributos 

• Aproveitamento indevido de benefícios fiscais e/ou 

pagamento a maior 

• Falhas em parâmetros de software que geram 

divergências entre obrigações acessórias 

• Operações com contribuintes inativos ou inidôneos 

• Ausências e omissões de informações 

 



Empreendedorismo 
Contábil-Tributário 





 

 

 

 

GRUPO SKILL 
Conte conosco! OBRIGADO! 
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