




QUEM SOMOS
A jatiacy.com é uma empresa brasileira fundada em Novembro de 2005 com o objetivo de reunir
Profissionais Liberais, Escritórios Contábeis, Escritórios de Consultoria e Assessoria Empresarial e
principalmente Parceiros de Serviços e Negócios, todos com o objetivo de oferecer seus serviços
e negócios a empresas de qualquer região do Brasil, de qualquer seguimento, porte ou origem
(Nacional ou Internacional). A esta reunião de pessoas físicas e jurídicas demos o nome de
SOCIEDADE DE CONSULTORES.

QUEM SOU
Jatiacy Francisco da Silva, brasileiro, 56 anos, casado, empresário, residente e domiciliado na
cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo. Formação Superior em Economia e Análise de
Sistemas.

SOCIEDADE DE CONSULTORES
A SOCIEDADE DE CONSULTORES é formada atualmente por oito escritórios de Consultoria e
Assessoria nas áreas Contábil, Fiscal, Tributária (Administrativa ou Contenciosa) . Os serviços
oferecidos envolvem todas as áreas administrativas das empresas, independente de seu porte ou
origem. Desde a fundação até mesmo o encerramento de atividades ou fusão, cisão ou qualquer
outra forma de mudança societária. Jatiacy Francisco da Silva

Presidente do Grupo Jatiacy.com

Sócio Fundador da Sociedade de Consultores



NOSSO TIME
Uma miscelânea de Profissionais com larga experiência em seu campo de trabalho. Esta é
a melhor definição de nosso time de parceiros. Sempre buscando o melhor para os
clientes em todas as áreas. Alguns com mais de 30 anos de experiência e outros com
excelência no tratamento comercial. Todos são destaques onde quer que cheguem,
levando às empresas o profissionalismo, ética e principalmente a honestidade e lisura que
nossa SOCIEDADE DE CONSULTORES tanto tem primado.

NOSSO OBJETIVO
Expandir nossa atuação nas Regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste e também atingir o maior
número de empresas possíveis no Norte e Nordeste do País. Por sua distância física dos
pólos centralizadores de negócios, as empresas destas regiões carecem de serviços que no
sul, sudeste e centro oeste são utilizados corriqueiramente como instrumentos de
alavancagem de recursos e também como contra-ataque às vorazes e afiadas garras do
órgão arrecadador de tributos, o que contribui para péssimos resultados no balanço das
empresas.

NOSSA VISÃO
Implementando sucessivamente os serviços de nossos parceiros nas empresas, divulgando
soluções corporativas entre os empresários, fomentando o surgimento de novos parceiros
de serviços e negócios, estamos contribuindo para que todos alcancem seus objetivos,
para que todos tenham seus planos e projetos direcionados ao sucesso. A SOCIEDADE DE
CONSULTORES está formando um time de vencedores, pois o esforço e a perseverança
fazem parte de nosso dia a dia.





Capital de Giro

Estruturamos operações de capital de giro em bancos de nosso
relacionamento, como correspondentes bancários, para
indústrais, comércio, logistica, transportes e construção civil
Características

 Faturamento: Acima de R$ 20 MM
 Valor Mínimo: R$ 2 milhões.
 Carência: Possível, a estudar.
 Taxa de Juros: Abaixo do Mercado.
 Honorários: 100% ad-exitum

Recursos de Fundos de Investimentos Nacionais

Empresas que gozem de boa saúde financeira e que necessitem
crescer ou substituir seu passivo financeiro: indústrias, logística,
transportes, construção civil e setor hoteleiro.
Características

 Tipo: Fundos de Private Equity.
 Forma: Colocação privada.
 Valor: Acima de R$ 10 milhões.
 Participação: No capital ou não.
 Taxas: A partir 0,90 % a.m.
 Prazos: De 05 à 20 anos.
 Garantias: Reais.
 Honorários: 100% ad-exitum

Recursos de Fundos de Investimentos
Estrangeiros

Temos parcerias importantes com alguns
players do mercado, no aportes de recursos
para empresas que gozem de boa saúde
financeira e que necessitem crescer ou
substituir seu passivo financeiro via
Participação Societária
Candidatos: indústrias, transporte, logística e
setor de alimentos.
Características

 Faturamento: acima de R$ 50 MM
 Forma de Participação: acionária
 Tipo: ações preferenciais
 Investimento: transitório
 Desinvestimento: Após 7 anos
 Taxa Esperada: a partir 12% a.a.
 Não participa da gestão.



Recursos de Fundos de Investimentos
Estrangeiros Via Sales Lease Back

Promove-se a transferência do imóvel ou propriedade a
um investidor. A infraestrutura é mantida e o ex-
proprietário permanece como locatário por período
determinado. As principais vantagens nesta operação são
os benefícios tributários, possibilidade de realocação no
corebusiness do cliente e aumento da liquidez da
empresa.
Candidatos: Indústrias, transporte, logística e setor de
alimentos.

 Faturamento: Acima de R$ 50 MM.
 Investimento: Transitório.
 Prazo: Ideal 15 anos.
 Taxa Esperada: Mínimo por volta de 12% a.a.
 Não participa da gestão.
 No final o imóvel volta para o proprietário.
 Não tem residual.

Operação de Sale and Lease-Back

A operação de Sale and Lease-Back é uma espécie de
contrato de arrendamento mercantil financeiro, pelo qual a
pessoa jurídica vende bens do seu ativo imobilizado a uma
empresa de arrendamento mercantil e, simultaneamente,
os arrenda de volta com a opção de compra exercitável
após o termino do contrato.

Tal operação tem sua previsão legal, conforme
estabelece o artigo 9° da Lei n° 6.099/74, com redação dada
pela Lei n° 7.132/83, conforme citamos:

"Art. 9º - As operações de arrendamento mercantil
contratadas com o próprio vendedor do bem ou com
pessoas jurídicas a ele vinculadas, mediante quaisquer das
relações previstas no art. 2º desta Lei, poderão também ser
realizadas por instituições financeiras expressamente
autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional, que
estabelecerá as condições para a realização das operações
previstas neste artigo."

Destaca-se que nesse tipo de operação não há
qualquer circulação física dos bens, que permanecem sendo
utilizados no estabelecimento do fornecedor/arrendatário
da mesma forma em que foram anteriormente destinados.

A operação tem especialmente dois objetivos
centrais para as empresas: (i) possibilidade de redução de
imobilizado em excesso e/ou; (ii) obter recursos financeiros
para capital de giro.



Capital de Giro

Acima de R$ 1.000.000,00 com Garantia de Imóveis (Urbano/Rural).
Pré-Requisito: Sem restrições, CND Ok (Pode ser Positiva com efeito de 
Negativa)
Taxa: 0,94% a/m.
Liberação: 50% em dinheiro + 50% em Serviços (Desconto de Duplicatas + 
Cheque Especial)
Até R$ 1.000.000,00 S/Garantias.

Uma organização que visa o lucro é, 

não apenas falsa, mas também

irrelevante. O lucro não é a causa da 

empresa, mas sua validação. Se 

quisermos saber o que é uma

empresa, devemos partir de sua

finalidade, que será encontrada fora

da própria empresa. Essa finalidade é: 

CRIAR UM CLIENTE

Operações de FIDC.   

Valores entre 500 mil a 
3 milhões de reais.

Modalidades

 Fomento Mercantil.
 Operações de recebíveis.



Compra de Recebíveis

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Oferecer às Incorporadoras e/ou Construtoras a compra dos recebíveis gerados pelos financiamentos em longo prazo,
permitindo a antecipação dos recursos financeiros para equalização do fluxo de caixa;
Efetivação através dos desligamentos dos clientes junto às construtoras, compra das CCIs (Cédulas de Crédito Imobiliário)
ou Cessão dos Direitos Creditórios.

VANTAGENS
 Equalização do fluxo de caixa e recursos para novos investimentos;
 Remoção dos ativos no balanço financeiro;
Maior segurança e transparência na operação;
 Assessoria e suporte do Banco nas operações;
 Agilidade na liberação dos recursos;
 Encerramento de SPE.
 Ótimo para finalização de obras, aquisição de terrenos, inicio de novos empreendimentos, quitação de dívidas,
entre outras.



Capital de Giro

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
 Faturamento anual acima de R$ 150.000.000,00/ano.
 Construção de Unidades Habitacionais ou Comerciais
 Garantia Imobiliária (Imóvel urbano)
 Prazo = 46 meses
 Carência = 6 meses (A estudar)
 Custo = CDI + Juros (5% a 8% a.a – Análise de Risco)
 NOTA: Dependendo da oferta pode financiar a compra do Terreno)

A centralização exagerada é marca registrada de muitas pequenas empresas e da
maioria das empresas familiares. A centralização é necessária, na visão dos
centralizadores, porque "o olho do dono engorda a boiada". É claro que todo negócio
precisa ser monitorado de perto pelos executivos e empreendedores, mas, o excesso
de controle, muitas vezes pode gerar inúmeros problemas que prejudicam a
eficiência da organização, dentre os quais:
 Demora em atender os clientes;
 Desmotivação da equipe pela pouca participação nas decisões e nos rumos do
negócio;
 Insegurança;
 Incapacidade de aproveitamento de todo o potencial das pessoas (porque elas
ficam privadas da tomada de decisões e do aprendizado decorrente);
 Falta de criatividade (as mesmas pessoas tomam as mesmas decisões);
 Perda de vendas;
 Queda na produtividade;
 Imagem negativa da empresa perante o mercado;
 Diminuição dos lucros.

FONTE: http://www.joaosobrinho.blogspot.com



Crédito para Empresas

PRODUTOS
 Capital de Giro;
 Antecipação de Recebíveis;
 Fiança bancária;
 Convênio com Fornecedor;
 Compror / Vendor;
 CCE, ACC, ACE e NCE.
 Leasing;
 LC e SBLC;
 Câmbio Pronto;
 Swaps de Taxas, Moedas e Commodities.

Crédito Imobiliário

Financiamentos destinados às Construtoras e Incorporadoras.

 Crédito Imobiliário para aquisição de residência.
 Crédito Imobiliário para aquisição de terrenos.
 Crédito Imobiliário para construção residencial e comercial.
 Crédito imobiliário para aquisição comercial.
 Crédito imobiliário para reforma residencial e comercial.
 Crédito imobiliário com Garantia Imobiliária.

CRI – Certificado de Recebível Imobiliário

 Recebíveis imobiliários.
 Recebíveis imobiliários em construção.
 Recebíveis imobiliários provenientes de loteamentos.
 Recebíveis oriundos de locação.



Precatórios Alimentícios para pagamento de
ICMS dos Estados de SP/PR/MG/RJ/SC/RS

Trabalho feito por profissionais capacitados e Know
How e Expertise que garante a compra destes
precatórios através de contratos registrados em
cartório, com previsão de impostos e dentro das
normas tributárias, apresentando certificação de
validade e garantia contratual de substituição em caso
de vício ou defeito do ativo, a fim de obter e garantir a
legalidade das operações.
Grande parte das negativas de aceitação dos
precatórios pelo judiciário ocorre pela falta do
preenchimento dos pré-requisitos de admissibilidade.
Assim, muitas empresas amargam prejuízos por
operações mal conduzidas. O judiciário aceita os
precatórios, mas é extremamente exigente e
cuidadoso em todos os detalhes. Nossa proposta tem
objetivo de proporcionar a sua empresa condições de
planejamento tributário para o ICMS vincendos e
vencidos.

Ressarcimento em Espécie de Crédito Acumulado de IPI,
INSS, Pis e Cofins

O trabalho será feito através de instauração de procedimentos
administrativos e ou judiciais (se necessários) regulados pela
legislação pertinente, fundamentados nas Leis nº 9779/99,
9363/96, 10.637/02 e 10.833/03. Após o reconhecimento do
direito ao crédito, será feita uma verificação da situação fiscal do
contribuinte em relação aos pagamentos dos tributos e
contribuições federais, inclusive a existência ou não de débitos
inscritos em Dívida Ativa da União. Existindo débitos relativos a
tributos e contribuições federais, a Receita Federal promoverá a
compensação de ofício; Inexistindo débito, será promovido o
ressarcimento ao contribuinte, mediante crédito em conta
corrente bancária ou de poupança de titularidade do mesmo,
indicada no Pedido de Ressarcimento. A nossa empresa parceira
conta com profissionais capazes de minimizar o tempo do
trâmite burocrático devido à grande experiência nesta área.



Todo o organismo biológico ou social padece de um processo entrópico
(tendência à autodestruição). O fenômeno também ocorre com as
sociedades empresariais. Assim, todos os dias o processo
autodestrutivo deve ser combatido (Teoria da Entropia Negativa).
Estrategicamente para as empresas é indispensável a apreensão de
conhecimentos gerados fora do ambiente empresarial. Nenhuma
empresa sobrevive como autarquia. Neste contexto se insere a
Auditoria Tributária Preventiva.
Como todo o ato de auditar, a auditoria tributária preventiva também
se consuma pela aferição da exatidão técnica e jurídica da escrituração
comercial e fiscal das empresas como contribuintes.
Deve o auditor tributário se valer de processos semelhantes aqueles levados a efeito numa ação fiscal direta para saber da
conduta e da valoração jurídica dos atos e fatos emprestada pelas empresas auditadas. Para tanto sobressalta a importância
do conhecimento pessoal acumulado pelo auditor. Seus pareceres, sempre instruídos pela devida argumentação jurídica,
serão peças fundamentais na tomada de decisões e correções de rumos ou de métodos de administração tributária. Em
suma é uma modalidade de produção de conhecimento visando imediata redução do risco fiscal.
Todavia a auditoria tributária preventiva não se esgota no relacionamento comercial. Trata-se de uma relação de confiança.
Neste enfoque a prevenção do risco tributário há de se instaurar mesmo antes da realização do negócio comercial ou
societário. Até a situação patrimonial e sucessória dos empresários pode ser indiretamente alcançada pelos benefícios da
atividade (caso exemplo da política de distribuição de resultados).
Não há “receita de bolo” para esta atividade. Toda empresa tem suas peculiaridades. Até mesmo aspectos filosóficos
podem influir no papel do auditor tributário.
A contratação dos serviços segue a metodologia de módulos, em que se pondera o potencial econômico de cada
contratante e a complexidade das exigências do cliente.
O módulo mínimo contratado assegura uma visita mensal reportada em um relatório a ser produzido após a visita.
O contratante, por sua vez, deve avisar, em tempo oportuno, os temas e os procedimentos que no seu entender
prescindem de auditoria, bem como indicar a pessoa que estará autorizada a receber os relatórios produzidos quando
solicitados sob reserva de comunicação



Alguns efeitos concretos buscados na auditoria tributária preventiva:

 Apontamentos de equívocos na interpretação de normas;
 Disseminação da cultura jurídico tributária;
 Recuperação de indébitos;
 Integração da administração tributária às demais áreas de gestão da empresa;
 Indicação de negócios ou procedimentos alternativos;
 Gestão de arquivos (provas pré constituídas)
 Política de segurança tributária nas parcerias comerciais;
 Eleição de instrumentos financeiros adequados à atividade.
 Identificação de aptidões pessoais para a gestão tributária.

Pelo exposto há de ficar evidente que os resultados desta atividade nem sempre são passíveis de quantificação em moeda
corrente.
Por fim cabe alertar que trabalhos específicos, como contencioso administrativo ou judicial, consultas administrativas,
pedidos de restituição ou compensação, pedidos de parcelamento, pareceres escritos solicitados e outros que exijam
intervenção de um profissional qualificado não estão compreendidos no contrato de auditoria fiscal preventiva.

REDUÇÃO E PARCELAMENTO DE 

DÉBITOS INSCRITOS NA 

PROCURADORIA.



Recuperação de Créditos Fiscais

Recuperação dos créditos fiscais, no âmbito administrativo, junto ao Ministério da
Fazenda, oriundos de PIS/COFINS incidentes sobre insumos e combustível, utilizados no
processo produtivo. Recuperação dos últimos 5 anos, podendo ser utilizado o crédito
para compensação dos tributos vincendos. O trabalho consiste na revisão de incidência
dos Tributos PIS/Cofins sobre insumos e combustíveis. Aplicamos novo entendimento
do CARF (Conselho de Recursos da Receita Federal do Brasil) sobre a matéria. Esse novo
entendimento criou uma nova sistemática de aproveitamento destes Tributos sobre
insumos e combustível, gerando uma economia da ordem de 20% sobre o recolhimento
mensal da empresa. Possibilita também o resgate dos valores à maior pagos nos últimos
cinco anos.

Créditos Federais –
Devolução em Espécie

Recuperação de Créditos
junto à Secretaria da Receita
Federal, com pagamento
efetuado indevidamente
e/ou a maior, ou qualquer
outro tipo de crédito
independente de sua
origem.



INSS – Empresas recolhem a maior para a previdência por desconhecimento

É sabido que as decisões dos tribunais em diversas instâncias têm dado repetidas vezes, ganho de causa às empresas que
contestam juridicamente inúmeras incidências de INSS em sua folha de pagamentos.

Isto feito, como era de se esperar, com o tempo se criou ampla jurisprudência a respeito de muitas verbas que o
instituto da previdência, insiste em querer cobrar, mesmo sabendo que já deveria ter mudado a sua legislação
regulamentar. O que dizer se esse procedimento é cultural no Brasil, ou seja, o ente tributário (erário) acha que
simplesmente tem que cobrar e os contribuintes tem que pagar. Quem se achar lesado que procure os seus direitos via
judiciário. Sabe a autarquia que será obrigada a mudar tal mentalidade, somente quando forçada por medida judicial.
Dessa forma, a Receita Federal do Brasil – RFB vai arrecadando muito mais além do que deveria, sem ser incomodada
pelos silentes e hiper conservadores contribuintes.

Corrobora para esse pensamento, a atitude passiva do empresário que não quer fazer nada, por achar que essa é a
melhor saída, esperando quem sabe, uma súmula vinculante que venha normatizar tudo para todos, ainda que estas, as
súmulas, apareçam com o espaço de algumas décadas entre uma e outra, quando já não há mais muito que recuperar,
considerando a limitação legal dos 5 anos. A Receita Federal do Brasil agradece efusivamente a estes e segue batendo
seus recordes de arrecadação.

É de se destacar, que, nas companhias onde o cálculo e o pagamento são A MAIOR, o resultado disso está diretamente
ligado ao desconhecimento por parte da administração da empresa, sobre as normas e procedimentos corretos a serem
seguidos e não por imposição da previdência social que sequer participa desse cálculo nas empresas.

É possível ter uma radiografia da situação destes encargos sociais na empresa. Para tanto, um pequeno e simples teste
pode identificar os parâmetros e metodologia de cálculos aplicados por ela empresa e saber se os mesmos estão sendo
eficazes e economicamente enxutos.



Continuação...

Documentos necessários para o diagnóstico:

 Resumo da folha de pagamentos de pelo menos 3 (três) meses, sendo um de cada ano. Preferencialmente, dezembro:
Por exemplo: Dezembro de 2012, Dezembro de 2011 e Dezembro de 2010;
 Guia da Previdência Social – GPS , referente aos meses citados e escolhidos, conforme item anterior;
 GFIP (somente resumo) – Referente aos meses citados e escolhidos.

Desta forma, poderá ser gerado um relatório com um diagnóstico da atual situação no que se refere à regularidade dos
cálculos, bem como poderão ser apresentadas alternativas que irão resultar em grande economia previdenciária à
empresa. Economia tão importante nos dias atuais e escolha mais inteligente do que as sempre frequentes e antissociais
demissões, que, aliás, drenam tantos recursos financeiros da empresa pela grande rotatividade.



DÚVIDAS FREQUENTES

Pergunta: O que é o ‘’ Crédito Previdenciário’’?
Resposta: As empresas que mantêm em seus estabelecimentos empregados registrados sob o regime de contratação pela
Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT deverão recolher aos cofres do Instituto Nacional da Seguridade Social,
mensalmente, a contribuição social sobre a folha de salários. Atualmente, pela Lei de Custeio da Previdência Social
nº.8.212/91, o contribuinte está sujeito à alíquota de 20% mais 5,8% (variável de acordo com a atividade econômica
desenvolvida) a título de contribuições para fiscais. Assim, a incidência da contribuição social recai sobre a folha de salários e
demais rendimentos decorrentes do trabalho, sendo à base de cálculo (critério quantitativo) o salário e / ou rendimento
percebidos pelo trabalhador. A Instrução Normativa RFB 971 - Art.57 diz que “As bases de cálculo das contribuições sociais
previdenciárias da empresa e do equiparado são as seguintes: I - o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestam serviços, destinadas a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou de acordo coletivo de trabalho ou de sentença
normativa”...., excetuando no Art. 58, Seção V - Das Parcelas Não Integrantes da Base de Cálculo, neste artigo não prevê a
não incidência de INSS sobre férias, 13º. Salário, dentre outros.

Pergunta: Como interpretar que estas verbas não são remunerativas?
Resposta: Tanto o órgão que administra essa contribuição (INSS) como também os contribuintes, entendem que deverão ser
adicionados à base de cálculo da contribuição todos os rendimentos sem, contudo, analisarem o regime jurídico que está
sujeito tais rendimentos. Entendemos, que caráter remuneratório tem finalidade auferir Renda, diferente das verbas
indenizatórias que visam Reparar ou Compensar a Atividade Laboral, em decorrência da redução da produtividade do
trabalhador. A Constituição Federal em seu artigo seu art. 195, I, “a”; prevê sobre determinadas verbas trabalhistas. Assim, a
contribuição é devida pelo empregador, incidentes sobre folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados. Ocorre que nem todas as verbas recebidas pelos empregados ou prestadores de serviço sofrem a incidência da
contribuição previdenciária, entre elas destacamos as verbas trabalhistas de natureza indenizatória e/ou eventual, como por
exemplo: (Adicional Noturno, Insalubridade, Hora-extra, Salário-maternidade, Terço constitucional de férias e Férias
indenizadas, Adicional de periculosidade, Salário família, Aviso prévio, Salário educação, Auxílio-doença e Auxílio creche).



Continuação

Pergunta: Entende-se que não há uma decisão final sobre o assunto e que para se obter a compensação se faz necessário
uma ação judicial. Está correto?
Resposta: Inicialmente não, conforme previsto na Instrução Normativa RFB nº 900, em seu artigo 44, §7, a compensação
de contribuições previdenciárias ocorrem da seguinte forma: Art. 44. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às
contribuições previdenciárias previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do art. 1º, passível de
restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a
períodos subsequentes. § 7º A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua efetivação. É dizer: a
Receita Federal órgão fiscalizador competente, havendo decisão desfavorável poderá autuar a empresa, no entanto faz-
se necessário informar que trata-se de uma situação hipotética, haja vista que a decisão favorável colocará uma "pa de
cal" no assunto, consolidando o nosso entendimento.

Pergunta: Caso a empresa no decorrer de 05 anos estaria exposta, caso houvesse fiscalização, a uma interpretação
diferente do que estaria praticando, podendo inclusive ser autuada a pagar multa referente aos valores compensados?
Neste caso a Contratada arcaria com as despesas jurídicas e a multa decorrente do valor pago a menor (valor
compensado)?
Resposta: As nossas interpretações aplicadas à legislação são determinantes na mensuração do trabalho realizado, sendo
que uma correta interpretação possibilita uma adequada apuração das contribuições, sem o risco de desconsideração por
parte do fisco, de igual forma é relevante uma correta aplicação dos critérios para cálculo das contribuições. Quanto a
responsabilidade da Contratada esta previsto em contrato de prestação de serviços, no qual se da todo o respaldo
jurídico e defesa perante o órgão fiscalizador.



Redução de Custos de ICMS Importação.
O Estado de Alagoas editou um conjunto de normas autorizando a utilização de créditos
transitados e julgados para pagamento do ICMS incidente na importação (desembaraço
aduaneiro). O ICMS devido nas importações realizadas através daquele Estado pode ser
pago com créditos emitidos pelo próprio Estado. Estes créditos são títulos públicos
emitidos pelos Estados os quais expressam uma dívida desses entes públicos para com
seus respectivos servidores, pensionistas, etc, decorrentes de decisão judicial definitiva,
porém não paga. Trata-se de situações em que os funcionários públicos, pensionistas,
aposentados do serviço público, etc., ajuizaram ações contra tais entes públicos, no
caso específico, contra o Estado de Alagoas, ganharam no Poder Judiciário em função
do que o Estado condenado, não pagando a dívida, emitiu um título em favor do
credor. Esses créditos expressando uma obrigação de pagamento passaram a ser
aceitos, pelo próprio Estado de Alagoas, como moeda para pagamento do ICMS, como
dito, incidente nas importações realizadas juridicamente através daquele Estado.
NOTA: O Estado de Alagoas não oferece benefício ou incentivo fiscal, desta feita,
mesmo sendo obrigado por lei a reduzir a alíquota do ICMS importação para evitar
'"Guerra Fiscal", pode ainda reduzí-la mais ainda através dos dispositivos legais
pertinentes ao seu Estado.

Que tipo de empresário você tem sido?

Existem três tipos de pessoas: As que fazem as coisas acontecerem, as que

ficam vendo as coisas acontecerem e as que perguntam: O que aconteceu?

Philip Kotlen



IPI Ressarcimento dos valores pagos indevidamente na importação.

O IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) é um imposto indireto, ou seja, quem
arca com o mesmo é o consumidor final do produto, posto que em cada etapa da
cadeia produtiva, este pode ser compensado com a anterior, o que resulta de sua não-
cumulatividade, por expressa determinação constitucional.
Ocorre, que o fisco, com a sua ânsia de tributar o quanto puder, onerando a produção e
o consumo e ainda, com a elevada carga tributária existente no País, vem, cobrando
indevidamente diversos tributos e no caso do IPI, mais especificamente nos produtos
importados, cobra duas vezes o mesmo tributo em relação ao mesmo fato gerador,
ferindo o principio que impede a bitributação, inobservando a não-cumulatividade e
ainda ferindo a equidade e a isonomia.
Como se depreende do acima exposto, em que pese às inúmeras ilegalidades
promovidas pelo fisco nossos Tribunais pátrios têm cumprido sua função constitucional
de eficiente prestação jurisdicional ao afastar a bitributação econômica do IPI nas
operações de importação, ficando a critério dos importadores, pleitear perante o Poder
Judiciário tanto o ressarcimento dos valores pagos indevidamente nas operações
anteriores, bem como o direito de não sujeitar-se ao pagamento do IPI na saída das
mercadorias para o mercado interno, mas somente no momento do desembaraço
aduaneiro das mercadorias importadas.

"Sessenta por cento de todos os problemas administrativos resultam de ineficácia na comunicação." Peter Drucker.



Substituição em Garantia Ativos Reais

Substituição em Garantia Ativos Reais arrestados em Ações
Processos /Judiciais.

Situações
 Concordata;
 Recuperação Judicial;
 Falência;
 Aumento de Capital Social;
 Liberação de CND e SICAF de Empresas com Passivos Fiscais.

MISTÉRIO DA FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL.
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL – SECCIONAL DE SÃO CARLOS.
EXMA. SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALHURES – SP.

Execução Fiscal.
|Nº DE ORDEM                        |600/2003
|Executada |EMPRESA MODELO e Outros
|Exeqüente |UNIÃO – Fazenda Nacional

A UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), por sua Procuradora que esta subscreve, vem,
respeitosamente, perante Vossa Excelência, nos autos em epígrafe, requerer a penhora de valores que o
co-executado EMPRESA MODELO possui junto à empresa C.Y TORRE FIDC-NP, discriminada em anexo.

Nestes termos, pede deferimento.
Alhures, 18 de julho de 2012.

Maria Silva
Procuradora da Fazenda Nacional.
OAB/SP – 999.999.

CONCLUSÃO.
Em 5 de agosto de 2012, faço estes autos conclusos a MM Juíza de Direito, Dra. 

ANA MARIA DA SILVA XAVIER.
Eu, _________________ Escr. Subscrevi.
Proc. 600/01 EX.
Vistos.
Fls. 256: Defiro o pedido formulado pela Exeqüente.
Depreque-se a penhora de valores que o coexecutado Jotassy Domingues

Akbar possui junto à empresa C.Y TORRE FIDC-NP, observando-se o endereço da empresa indicada às fls.
467 e o valor do débito executado, fazendo depósito em conta judicial a disposição do Juízo,
comprovando-se nos autos, intimando-se o representante legal da empresa, nos termos do artigo 671,
inciso I, Código de Processo Civil.

“Quanto à penhora é feita em crédito do executado junto a terceiro, só após a
intimação deste se considera feita a penhora, para depois fazer-se a intimação do executado para
embargar” (RT 557/129, 1ª col, em). Nesse sentido: JTA 98/77.

Assim, efetivada a penhora e intimada a empresa, intima-se os coexecutados,
por carta com aviso de recebimento, da efetivação da penhora e do prazo que dispõem para eventual
oferecimento de Embargos à Execução Fiscal.

Int. e dil.
Alhures, 9 de agosto de 2011.

ANA MARIA DA SILVA XAVIER.
Juíza de Direito

TEXTO DESCARACTERIZADO PARA PRESERVAR PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS



Otimização de Recolhimento Previdenciário

Trata-se de um serviço especializado capaz de identificar com precisão o
exato valor do recolhimento do INSS, bem como, pode-se levantar os
últimos 60 meses de recolhimento da empresa apurando na maioria das
vezes créditos que poderão ser compensados de forma administrativa na
GPS com total anuência da Previdência Social.

Antecipação do Valor Retido a Título de 11% (INSS)

O FATO
Caso, em algum momento, uma empresa preste serviço, e este serviço seja,
perante a Previdência Social considerado como Cessão ou Empreiteira de Mão de
Obra, possivelmente deverá estar sujeita a sofrer a retenção dos 11% do INSS,
sobre o valor do serviço prestado.
O DIREITO
Esta retenção é na verdade uma antecipação, podendo ser compensada
mensalmente, pela prestadora, que sofreu referida retenção. No entanto, também
é fato que esta recuperação de valores poderá demorar longo período, e explica-
se: caso o valor a recolher para o INSS, sobre a Folha de pagamento, seja
relativamente pequeno, se comparado aos 11%, esta compensação pode demorar
meses, quando não anos.



Garantia na Execução Fiscal / Investimento

ATIVO
Processo transitado em julgado ELETROBRÁS
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Certidão de objeto e pé, certificando a fase processual da ação;
Conjunto de decisões favoráveis (sentença e acórdãos) do processo.

Garantias Reais

Terras Geo-referenciadas com Manejo. Aceitas pelo
Banco do Brasil e BNDES e outras Instituições
Financeiras. Aptas para Projetos Nacionais e
Internacionais. Disponibilidade até R$ 500.000.000,00
com contrato de 5 anos (necessário entrada no ato da
contratação). Acima de R$ 500.000.000,00 até R$
12.000.000.000,00 idem, exceto a entrada.



Aumento de Capital

ATIVO
Debêntures Eletrobrás.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Todas as debêntures encontram-se registradas (até a presente data) no 1º e 2º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito
Federal;
As debêntures foram emitidas conforme determinação nas atas de assembléia geral extraordinária da época.
Necessidade de pagamento do imposto (RFB) conforme regime tributário da empresa, referente a diferença entre o preço
de aquisição e o valor a ser registrado no contrato social; Registro do novo contrato social na junta comercial competente.

Debêntures Eletrobrás

UTILIZAÇÃO NO ÂMBITO FISCAL.
Caução idônea em Execuções de Débitos Tributários ou Cíveis.
Admissibilidade como garantia em Execução Fiscal.
Admissibilidade como Penhora.
Exclusão do Nome do Devedor do Cadin.
Obtenção de Certidão Positiva com Efeito de Negativa.
UTILIZAÇÃO NO ÂMBITO CÍVEL
Exclusão do nome do devedor do SPC. SERASA ou outros serviços de 
proteção.
Garantia em Revisional de Contratos Bancários.
OUTRAS UTILIZAÇÕES
Obtenção de Empréstimos junto a Bancos, Financeiras, BNDES.
Aumento de Capital Social conforme Lei 9.959/2000.



Debêntures da Vale do Rio Doce

Debêntures emitidas pela Companhia Vale do Rio Doce podem ser admitidas como garantia de execução fiscal, por
possuírem liquidez imediata e cotação em bolsa de valores. A confirmação foi feita pela Segunda Turma do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), ao negar provimento ao agravo regimental interposto pela Fazenda Nacional que tentava
modificar decisão monocrática do ministro Humberto Martins que reconhecia a possibilidade em processo contra a
empresa Ypsilon Administradora Ltda. “Dada a sua natureza de título de crédito, as debêntures são bens penhoráveis”,
afirmou Zavascki na ocasião. O ministro Humberto Martins reconheceu, então, a penhorabilidade de debêntures da CVRD
para garantia de execução fiscal. “Tais títulos (...) podem ser aceitos para garantia do juízo por possuírem liquidez imediata
e cotação em bolsa de valores”, afirmou. “Apenas e tão-somente as debêntures as possuem. Registre-se que não é o caso
de títulos emitidos nominados de ‘Obrigações ao Portador’”, ressalvou Humberto Martins. (STJ – Superior Tribunal de
Justiça)

Debêntures da Vale do Rio Doce

Disponíveis apenas em quantidades e preços compatíveis com o mercado, dentro da mais absoluta normalidade para
atender diretamente às empresas e não ao mercado paralelo. 



Seguros & Saúde.

Nosso principal objetivo é gestão em Saúde, ou seja, não apenas comercializamos o
produto, mas também atuamos no trâmite Operadora x Recursos Humanos,
disponibilizando de uma equipe preparada, além de um colaborador nosso fixado
dentro de sua própria empresa (mediante aceitação e autorização da mesma) para
auxiliar o RH desde uma simples inclusão de novo beneficiário até uma intermediação
de cirurgia complexa, desafogando assim o dia a dia do RH; realizamos também
pesquisas de satisfação e palestras de saúde durante a vigência do contrato conforme
as necessidades apresentadas pelos beneficiários, sem onerar o que a empresa paga
em sua fatura de saúde.



Antecipação de Recebíveis (Pessoa Jurídica)

Antecipação ao comerciante dos cheques pré-datados e/ou
duplicatas, decorrentes de seu faturamento, sem burocracia
e com rapidez

Vantagens
 Cadastramento de empresa rápido e sem burocracia.
 Visando a comodidade dos seus clientes após a segunda
operação a retirada dos cheques pré-datados e/ou
duplicatas é feita diretamente em sua empresa.

Diferencial
Mais de 8 anos no mercado.
 Segurança nas transações.
 Rapidez e Eficiência.
 Transparência e confiança no relacionamento.

HOME –CARE
SOLICITE INFORMAÇÕES



Capital de Giro com Garantia de Recebíveis do SUS.

Características.
Candidatos: Hospitais e Clínicas.
Valor: Até 18 faturamentos mensais.
Prazo: 60 meses.
Prestação: Limitada a 30% da Receita SUS/mês.
Carência: A estudar.
Taxa de Juros: 1,7% a.m (Em média).
Protestos: Não inibem a operação.

Para ter acesso a versão atualizada de nosso Portfólio
digite em seu browser

www.jatiacy.com/downloads/Port_Executivo.pdf
ou acesse nossos sites

www.jatiacy.com    www.jatiacy.com.br



Administração de Passivo Tributário – APT

As dívidas tributárias têm tirado o sono dos empresários brasileiros, já para alguns elas não passam de um pequeno
incômodo. Por quê?
O trabalho de administração do passivo tributário tem início com minuciosa pesquisa da situação fiscal da empresa e de seus
sócios, sendo comum se descobrir a existência de débitos e problemas que são desconhecidos pelos sócios e até mesmo
pelos contadores da empresa. Após criteriosa análise são identificados os principais e mais urgentes problemas e
estabelecidas prioridades jurídicas e decidido em conjunto aos sócios da empresa as prioridades em relação ao passivo e
estabelecido um cronograma de ação que busca sempre minimizar os efeitos nefastos que a cobrança da dívida fiscal pode
acarretar na empresa e junto aos sócios.
A empresa será orientada a como proceder para evitar os maiores transtornos processuais sabidos em relação às execuções
fiscais como: bloqueio de contas, arrematação de bens em leilões judiciais, inclusão dos sócios na demanda e penhora de
faturamento.
Afastados os perigos iniciais tem início o trabalho de redução do passivo tributário, buscando a revisão administrativa dos
débitos, quando isso se mostrar possível, ou a contestação judicial dos valores cobrados. A possibilidade de sucesso é muito
grande na obtenção da declaração de inconstitucionalidade de tributos executados, a redução de multas previdenciárias de
até 100% (cem por cento) para 20% (vinte por cento), a redução de multas moratórias de 30% (trinta por cento) para 20%
(vinte por cento), o reconhecimento da prescrição e da decadência e a declaração de nulidades havidas na constituição do
crédito tributário. Em relação aos sócios da empresa é possível conseguir a reversão das decisões judiciais que implicam na
sua inclusão no pólo passivo das execuções, evitando com isso que eles tenham o seu patrimônio alcançado pelas dívidas da
empresa e permitindo a livre negociação de seus bens sem qualquer restrição judicial.
Vale destacar, ainda, que o trabalho de administração de passivo envolve a condução das dívidas futuras desde o seu
nascedouro.
Assim, a advocacia/consultoria ficará responsável pelo acompanhamento do crescimento da dívida e pela sua equalização,
adotando todas as medidas administrativas tendentes a evitar a imediata perseguição do patrimônio da empresa,
acompanhando todas as fiscalizações que ocorrerem visando evitar a lavratura de autos de infração, ou se lavrados,
apresentando todas as defesas e recursos administrativos pertinentes.





JATIACY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 10.502.198/0001-65

Rua Prof. Milton Santos, 19 – Parque Continental I
Guarulhos/SP – CEP 07077-350

Tel: 11.4963-7020 / 11.3435-8312
Cel: 11.98898-2166 Tim / 11.96876-2012 Oi

Cel: 11.97054-2139 Claro / 11.97132-1844 Vivo
Site: jatiacy.com / jatiacy.com.br

E-Mail: jatiacy@jatiacy.com / jatiacy@jatiacy.com.br
Skype: jatiacy.com

Facebook: jatiacy.com
Twitter: www.twitter.com/jatiacy
Blog: www.jatiacy.wordpress.com

 Os prazos, taxas, limites, datas, juros e outras informações
variáveis anotadas neste portfólio, assim como os serviços e
produtos ofertados são de inteira responsabilidade dos parceiros
anunciantes e podem sofrer alterações sem prévio aviso. Para
obter os valores atualizados envie e-mail para
jatiacy@jatiacy.com.

 São de autoria dos parceiros anunciantes os textos referentes
aos serviços e produtos aqui ofertados.

 Todos os serviços e produtos aqui apresentados não
necessitam de pagamentos adiantados, exceto serviços que
requeiram obrigatoriamente o pagamento de taxas,
emolumentos ou outros valores que envolvam serviços cujo
desenvolvimento necessitem de tais desembolsos antecipados
aoMunicípio, Estado ou União.

 Caso algum parceiro de nossa SOCIEDADE DE
CONSULTORES solicite algum pagamente adiantado por
qualquer pretexto, exceto os já relatados no item anterior, este
fato deverá ser comunicado em detalhes de imediato à nossa
Presidência através do e-mail presidencia@jatiacy.com ou
presidencia@jatiacy.com.br

 Caso sua empresa necessite de algum serviço ou produto que
não conste neste portfólio, envie e-mail detalhando sua
necessidade para jatiacy@jatiacy.com desta forma podemos
fazer pesquisa no mercado e oferecer-lhe a solução necessária
para seu problema. Guarulhos, SP, Brasil – 6 de Janeiro de 2014
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