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Emenda Constitucional 99/2017

UTILIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS PARA 
PAGAMENTO DE DÍVIDAS
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Objetivo

Informar aos contadores sobre os efeitos
da Emenda Constitucional 99/2017 que
alterou o art. 105 do Ato das
Disposições Constitucionais
Transitórias, suas consequências legais,
financeiras, contábeis e a importância do
perito contador na correta
elaboração/conferência da conta de
compensação de precatórios com dívidas
tributárias
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Introdução
• Introdução: Compensação de Dívidas 

Tributárias com Precatórios – Emenda 
Constitucional 99/2017;

• Compensação no Estado do RS - COMPENSA 
RS;

• Análise prévia do demonstrativo do cálculo;

• Consequências das alterações introduzidas pela 
EC 99/2017;

• Aspectos relevantes para peritos e partes do 
processo de compensação/encontro de dívidas.
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Emendas Constitucionais

• A EC 62/2009 prevê a cessão de precatórios –
art.100, § 13, da CFB

• Na EC 94/2016 a inclusão do art.105 do ADCT
faculta a compensação.

• Finalmente a EC 99/2017 modifica o art.105
do ADCT e seus parágrafos, determinando a
regulamentação da compensação pelos entes
federados e na falta dela, autorizando a
compensação sem a regulamentação.
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A compensação de precatórios com dívidas ativas
inscritas até 25 de março de 2015 constitui-se de um
encontro de contas entre credores: o credor do ente
federado(União, Estados e Municípios) e o credor
fazenda pública para com a pessoa física ou jurídica
de direito privado.

Possibilidades de compensação:

a) Judicial -quando a dívida está judicializada e o
precatório foi oferecido em garantia ou pagamento da
mesma.

b) Administrativa - quando há regulamentação pela 
fazenda pública sobre a operacionalização do 
encontro de dívidas.
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COMPENSA –RS

• BASE LEGAL

• LEI Nº 15.038, de 16/11/2017 - Estabelece,
nos termos do art. 105 do Ato das Disposições
Transitórias da Constituição Federal, os
requisitos para a compensação de débitos
inscritos em dívida ativa de natureza
tributária ou de outra natureza, com
precatórios do Estado do Rio Grande do Sul,
suas autarquias e fundações, e dá outras
providências
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COMPENSA –RS

• DECRETO Nº 53.974, de 21/03/2018. -
Institui o Programa COMPENSA-RS
como objetivo de regulamentar os
procedimentos previstos na Lei Nº
15.038/2017.
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COMPENSA –RS

• Resolução nº 133, de 10/04/218 -
Regulamenta a organização e os
procedimentos para a compensação
de dívidas ativas em cobrança judicial,
tendo em vista o disposto no artigo 8º
da Lei Estadual nº 15.038, e no artigo
20 do Decreto Estadualnº 53.974.

• Convênios CONFAZ ICMS 169 e 175 de
2017.
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COMPENSA –RS

  Art. 2º do Decreto Nº 53.974/2018.

A compensação realizar-se-á entre o valor
atualizado do débito inscrito em dıv́ida
a vae o valor líquido atualizado 
efe vamente tulado pelo credor do 
precatório.

 Limite para compensação: 85% do débito  
inscrito em dívida ativa (somatório de 
principal, multa, juros e correção monetária).
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COMPENSA –RS

 Na hipótese do mesmo débito inscrito em 
dıv́ida a va ser objeto de mais  de  um pedido 
de  compensação com  precatórios, a aplicação 
do percentual estabelecido no§ 1º deste ar go 
será sobre o valor do debito  inscrito  em dívida 
a va atualizado nadata do primeiro pedido de 
compensação.

 valor lıq́uido corresponde ao montante 
efe vamente tulado  pelo credor do precatório 
apurado após as retenções legais obrigatórias, 
como as rela vas à contribuição previdenciária,  à 
contribuição ao IPESaúde.
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COMPENSA –RS

 Na hipótese do mesmo débito inscrito em 
dıv́ida a va ser objeto de mais  de  um pedido 
de  compensação com  precatórios, a aplicação 
do percentual estabelecido no§ 1º deste ar go 
será sobre o valor do debito  inscrito  em dívida 
a va atualizado nadata do primeiro pedido de 
compensação.

 valor lıq́uido corresponde ao montante 
efe vamente tulado  pelo credor do precatório 
apurado após as retenções legais obrigatórias, 
como as rela vas à contribuição previdenciária,  à 
contribuição ao IPESaúde.
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Requisitos para Adesão

Em relação ao Precatório:

 seja devido pelo Estado do Rio Grande do Sul, suas 
autarquias ou fundações;

 esteja vencido na data do oferecimento à 
compensação (pagamento até o orçamento de 2017);

 não sirva de garantia de débito diverso ao indicado 
para compensação;

 tenha certidão atualizada emitida para adesão ao 
programa emitida pelo Setor de Precatórios do TJRS 
ou o protocolo da mesma
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Requisitos para Adesão

Em relação ao Débito:

 de natureza tributária e não tributária, inscritos 
em Dívida Ativa até 25 de março de 
2015, ajuizados ou não;

 não seja objeto, na esfera administrativa ou 
judicial, de qualquer impugnação ou recurso, 
ou, em sendo, que haja a expressa renúncia;

 não esteja com a exigibilidade suspensa, 
exceto na hipótese de parcelamento, 
observado o disposto nos parágrafos 6º e 7º do 
Art. 2º e inciso IV do Art. 5º ambos do Decreto 
53.974/18;

.
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Requisitos para Adesão

§ 6º Na hipótese de o débito inscrito em dívida 
ativa ser objeto de parcelamento em  curso,   será́ 
mantido o valor daparcela  para o adimplemento   do 
saldo, assegurando-se ao interessado, por meio   de 
pedido administrativo, requerer a manutenção do 
número deparcelas anteriormente pactuado, com a 
consequente reduçãodo valor destas.

 § 7º Caso o débito inscrito em dívida ativa esteja 
parcelado, a  compensação    dar-se-á́  na ordem 
decrescente das parcelas pendentes de 
pagamento.
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Requisitos para Adesão

d) tenha o valor correspondente a 10% (dez por cento) 
do respectivo montante, devidamente atualizado, pago 
em até 3 (três) parcelas, devendo a primeira ser 
adimplida juntamente com o pedido de compensação, 
a segunda e a terceira em 30 e 60 dias, 
respectivamente, assegurada a aplicação do Art. 11 do 
Decreto 53.974/18, caso preenchidos seus 
pressupostos, desconsiderados os demais benefícios 
eventualmente incidentes.
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Requisitos para Adesão

Em relação ao Devedor:

O Devedor não tenha durante o trâmite do Pedido de 
Compensação:

 débito inscrito em Dívida Ativa exigível com origem 
em declaração na Guia Informativa Mensal de ICMS, 
para vencimentos de fatos geradores posteriores ao 
pedido de compensação;

 parcelamentos anteriormente pactuados cancelados 
por inadimplência
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Requisitos para Adesão

 Sobre o saldo remanescente, quando parcelado, 
incidirão juros de mora e correção monetária pela 
taxa SELIC – Sistema Especial de Liquidação e de 
Custódia – sendo que a falta de pagamento de 3 
(três) parcelas consecutivas ou alternadas implicará o 
vencimento antecipado do saldo devedor, sem 
prejuízo da homologação da compensação.
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Análise Prévia do 
Demonstrativo do Calculo
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Elementos da certidão atualizada expedida pelo tribunal 
competente conforme art.5º do Decreto 53.974/2018:
  a titularidade e exigibilidade do crédito;

 o seuvalor bruto, com a discriminação do principal  atualizado; 

 juros (moratórios e compensatórios) e data de atualização do cálculo;

 os valores correspondentes ao desconto previdenciário e à 
contribuição ao IPE-Saúde; 

 o valor do imposto de renda, com referência ao número 
de parcelas  no caso de rendimentos recebidos acumuladamente;

  a habilitação do  cessionário, a identificação do cedente;

 o percentual do crédito cedido;

 a identificação do processo judicial onde houve a penhora do crédito;
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Análise Prévia

A Resolução 133/2018 da PGE em seu Art. 19 
Determina:

A Câmara de Conciliação de Precatórios verificará o 
preenchimento dos seguintes requisitos relativos ao 
precatório oferecido para compensação, a partir da 
certidão expedida pelo Setor de Pagamento de 
Precatórios do Tribunal de Justiça, em nome do 
contribuinte ou responsável tributário, ou dos autos do 
precatório, em sendo verificada inconsistência entre os 
elementos constantes da certidão e os documentos 
que instruem o pedido de compensação:
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Análise Prévia

I – requisitório devido pelo Estado do Rio Grande do 
Sul, suas autarquias ou fundações;

II – vencimento na data do oferecimento à 
compensação;

III – certeza sobre a titularidade do precatório, 
inexistência de controvérsia judicial ou pendência de 
solução pela Presidência do Tribunal;

IV – habilitação do cessionário nos autos do precatório 
ou do processo de origem, salvo a hipótese de 
titularidade originária;
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Análise Prévia
V – incidência, quando devidas, das retenções legais 
obrigatórias, como as relativas à contribuição 
previdenciária, à contribuição ao IPE-Saúde e ao 
imposto de renda aferidos em relação ao credor 
original do título;

VI – atualização do valor do crédito, com explicitação 
dos critérios aplicáveis para a incidência de juros e de 
correção monetária;

VII – exclusão dos honorários contratuais objeto de 
reserva no precatório, ou a anuência do advogado 
para a compensação desse valor.
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Análise Prévia

§ 1º Ausente qualquer um dos requisitos elencados, o 
interessado será intimado para emendar o pedido no 
prazo de 30 (trinta) dias.

§ 2º Não suprida a ausência no prazo informado, o 
pedido será indeferido em relação ao(s) precatório(s) 
que não preencha(m) os requisitos.

§ 3º O requerente será intimado da decisão referida no 
parágrafo anterior, podendo formular pedido motivado 
de reconsideração no prazo de 5 (cinco) dias.
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Análise Prévia

• A análise prévia relaciona-se aos cálculos da
certidões dos precatórios oferecidos para a
compensação e dos débitos tributários a
serem quitados pelo contribuinte.

• No caso de composição de vários precatórios
e de várias dívidas no encontro de contas para
compensação, os demonstrativos devem ser
analisados e conferidos individualmente e por
somatórios.
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Momentos das análises
Os demonstrativos de cálculos são submetidos à 
análise em três momentos:

 Na cessão do precatório destinado à compensação;

 Na apresentação dos documentos para adesão ao 
COMPENSA-RS;

 Na atualização, após deferida a compensação, 
efetuada pela PGE.
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Débito Tributário

Elementos para análise/conferência:

 Consolidação dos débitos incluídos na
compensação: número do processo,
origem de cada dívida individualizada;

 Processo Judicial: CDA

 Valor Principal: data da
autuação/notificação, composição do
total do débito.
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Débito Tributário

 Juros: início da contagem dos juros, 
percentuais, base de cálculo, reduções:  
Tratando-se de dívida decorrente de 
lançamento efetuado em virtude do indevido 
creditamento do valor de precatório para 
compensação com o ICMS mensal, realizado 
em guia informativa ou na escrita fiscal, a 
multa incidente ficará reduzida para 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor do imposto, 
e os juros ficarão reduzidos em 40% 
(quarenta por cento);
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Débito Tributário

 Multa: percentuais, reduções, base de
cálculo de cada multa, possibilidade de
exclusão e redução;

 Apuração do saldo não compensado
em valor e percentual;

 Correção Monetária: SELIC;
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Correção Monetária

 Quando há parcelamento existente, 
conferir a adequação do valor das 
parcelas ao saldo remanescente. 

 No parcelamento originado da 
compensação, o número de parcelas 
para pagamento do saldo e o valor das 
parcelas. 
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Precatório
 Correção Monetária da Fazenda

Pública EC 99/2017, Art.101 ADCT:

Até 24/03/2015 será utilizado o índice de
remuneração básica da caderneta de poupança
(TR) para atualização monetária do crédito e a
partir de 25/03/2015 os créditos deverão ser
atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E), exceto os precatórios
tributários que deverão observar os mesmos
critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige
seus créditos tributários – SELIC para créditos
federais.
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Correção Monetária

 Datas de inicio e término de cada um 
dos índices utilizados quando houver 
uma sequência, informando sua 
natureza: índices, taxas ou fatores de 
atualização.

 Datas de transformação de moedas 
nos demonstrativos analíticos.
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Correção Monetária

 Observar a data de início da correção
monetária: para pagamentos de
salários e pensionamentos – o dia útil ,
ou dia do mês para pagamento. (TRT4)

 Ressarcimentos de despesas e custas:
data em que foi efetuado o
pagamento.
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Juros compensatórios

• Relacionar os termos de inicio e 
término de contagem de juros, as 
respectivas taxas e peridiocidade de 
capitalização;

 Data da contagem dos juros em ações de  
desapropriação: desapossamento da área, 
trânsito em julgado da sentença, data do 
laudo pericial de avaliação do engenheiro;
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Juros Moratórios

• Relacionar os termos de inicio e
término de contagem de juros, as
respectivas taxas e peridiocidade de
capitalização;

 Data da contagem dos juros: data da citação,
data do ajuizamento, data do trânsito em
julgado da sentença, data do
débito(indébitos), data do vencimento de
cada parcela da dívida;
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Juros Moratórios

• Os juros de mora nas condenações 
contra a Fazenda Pública 
continuam limitados a 6% ao ano, 
nos termos da Medida  Provisória  nº 
2.180-35/2001, que         acrescentou o 
art. 1º-F à Lei nº 9.494/97;
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Descontos Legais

• A “ especificação dos eventuais
descontos legais efetuados” consiste
em informar os critérios dos descontos
previdenciários e fiscais (imposto de
renda) constantes do demonstrativo de
cálculo.
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Descontos Previdenciário

• O desconto previdenciário requer as 
informações das bases de cálculo sobre 
as quais incide o recolhimento: as que 
são originárias da execução e as já 
recolhidas.

• As contribuições previdenciárias devem 
ser apuradas de acordo com o mês em 
que prestado o serviço, utilizando-se a 
tabela própria daquele mês;
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Descontos Previdenciário

LEI 8212/1991:

Art. 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição
previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade, determinará o imediato recolhimento das importâncias
devidas à Seguridade Social. (Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)

§ 1o Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem, discriminadamente, as parcelas
legais relativas às contribuições sociais, estas incidirão sobre o valor total apurado em liquidação de sentença
ou sobre o valor do acordo homologado. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009).

§ 2o Considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições sociais na data da prestação do serviço. (Incluído pela
Lei nº 11.941, de 2009).

§ 3o As contribuições sociais serão apuradas mês a mês, com referência ao período da prestação de serviços,
mediante a aplicação de alíquotas, limites máximos do salário-de-contribuição e acréscimos legais moratórios
vigentes relativamente a cada uma das competências abrangidas, devendo o recolhimento ser efetuado no
mesmo prazo em que devam ser pagos os créditos encontrados em liquidação de sentença ou em acordo
homologado, sendo que nesse último caso o recolhimento será feito em tantas parcelas quantas as previstas
no acordo, nas mesmas datas em que sejam exigíveis e proporcionalmente a cada uma delas. (Incluído pela
Lei nº 11.941, de 2009)

§ 4o No caso de reconhecimento judicial da prestação de serviços em condições que permitam a aposentadoria
especial após 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, serão devidos os acréscimos
de contribuição de que trata o § 6o do art. 57 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991. (Incluído pela Lei nº
11.941, de 2009).

§ 5o Na hipótese de acordo celebrado após ter sido proferida decisão de mérito, a contribuição será calculada com
base no valor do acordo. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009).

§ 6o Aplica-se o disposto neste artigo aos valores devidos ou pagos nas Comissões de Conciliação Prévia de que
trata a Lei no 9.958, de 12 de janeiro de 2000. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009).



39

Descontos Fiscais
• O desconto fiscal refere-se ao Imposto 

de Renda Retido na Fonte da Pessoa 
Física.

• Regramento do rendimento recebido 
acumuladamente pelo contribuinte ou 
simplesmente RRA encontra-se na 
Instrução Normativa 1500, de 29 de 
outubro de 2014, art. 36 e seguintes e 
no artigo 12-A e 12-B da Lei 7.7713, de 
1988.
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Consequências  EC 99/2017 

1. Decorrido o prazo estabelecido no § 2º do
Art.105 do ADCT da CFB, sem a regulamentação
nele prevista, ficam os credores de precatórios
autorizados a exercer a faculdade a que se refere
o caput deste artigo, qual seja, proceder a
compensação dos precatórios com débitos
tributários.

2. A compensação é facultada aos credores de
precatórios, próprios ou de terceiros, permitindo a
cessão de precatórios para utilização na
compensação de dívidas.
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Consequências 

 A regulamentação do COMPENSA – RS 
movimentou o mercado de compra /venda de 
precatórios no Estado do Rio Grande do Sul;

 As empresas com débitos inscritos em dívida 
ativa tem à disposição uma nova opção para 
saldar suas dívidas;

 3% do saldo remanescente é destinado ao 
pagamento de precatórios que não sejam 
objeto de compensação, reduzindo a fila dos 
precatórios pendentes de pagamento que 
optaram por aguardar a ordem cronológica;
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Consequências 

• O demonstrativo de cálculo fornecido
por certidão expedida pelo Setor de
Precatórios do TJ/RS, conforme
determina o art. 19 da Resolução
133/2018 da PGE, deve informar os
critérios utilizados oferecendo
informações técnicas precisas e
transparentes, permitindo a
conferência do cálculo pela PGE
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Consequências 

• As partes poderão valer-se de perito para 
verificar a conta apresentada que instrui o 
pedido de compensação que será revisada 
posteriormente pela PGE para homologação. 
A ausência de quaisquer um dos itens exigidos 
é motivo de notificação por parte da PGE ao 
interessado para emendar o pedido no prazo 
de 30 dias sob pena de indeferimento - Art.19 
da Res.133/2018 - PGE
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Aspectos relevantes para 
peritos e partes do 

processo de 
compensação/encontro 

de dívidas.
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• Peritos:
• Os requisitos e os parâmetros fixados em lei para

atualização de precatórios e dívidas tributárias, bm
como sua correta avaliação, exigem a atuação de
profissional habilitado em cálculos judiciais, portanto,
peritos.

• A incorreção no demonstrativo do cálculo pode
resultar em indeferimento da compensação,
retomando a cobrança judicial suspensa pelo pedido
de compensação.
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• Peritos:

• A palavra de ordem para o sucesso nas avaliações de 
encontro de contas para compensação de dívidas 
tributárias com precatórios é:

PRECISÃO
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• Advogados :
• Cada parâmetro em lei ou decisão judicial exige 

detalhamentos de cálculo e a perfeita demonstração 
dos critérios utilizados, valorizando os profissionais 
que zelam pelo aperfeiçoamento técnico de seu 
trabalho e se utilizam de  assistentes técnicos para 
apresentar/analisar/conferir/elaborar seus 
demonstrativos de cálculos.

• O trabalho conjunto com peritos da confiança dos 
clientes resulta em maior agilidade e segurança na 
cessão dos precatórios com finalidade de 
compensação com dívidas tributárias e no 
acompanhamento de todo processo de 
compensação.



48

• Advogados :
• É fundamental para um compensação de dívidas

judicial ou administrativa bem sucedida que o
procurador esteja assistido tecnicamente por um
profissional com

CREDIBILIDADE E 
EXPERIÊNCIA
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A ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE
DEMONSTRATIVOS DE CÁLCULOS
PARA COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS
TRIBUTÁRIAS COM PRECATÓRIOS
EFETUADA PERITO CONTÁBIL É UM
PROCEDIMENTO ÉTICO E SEGURO
QUE VISA PROTEGER O INTERESSE
ECONÔMICO DOS CLIENTES, ALÉM
DE EVITAR O INDEFERIMENTO DOS
PEDIDOS DE COMPESAÇÃO.
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Não é preciso algo estar errado
para ser melhorado.

Sandra Rasquin Rabenschlag

sandrabenschlag@gmail.com


