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Nosso método de negócio nos permite atuar de forma personalizada e eficaz, oferecendo para a 
sua empresa serviços e soluções em: Consultoria Fiscal Tributária, que pode ser presente e futura 
ou mesmo das operações já ocorridas abrangendo os últimos 5 anos e Levantamentos de Créditos 
dos últimos 5 anos.

Proporcionamos economia e alívio ao fluxo de caixa através de ressarcimentos e recuperações 
financeiras, redução de risco com autuações ou defesas judiciais com a uniformização e 
conformidade das declarações, gerando resultados que contribuem para o crescimento e 
segurança do seu negócio.

01 NOSSO MÉTODO DE GESTÃO
ESCRITURAL E ANÁLISE DE TRIBUTOS

02 COMPLIANCE TRIBUTÁRIO

COMO A STICORP
PODE AJUDAR 
o seu negócio a alcançar
melhores resultados?

Através da adoção de melhores práticas fiscais, tributárias e gerenciamento de informação, sua 
empresa reduzirá os riscos com autuações e multas que ocorrem pelo cumprimento inadequado 
das declarações ou até mesmo pela falta de uniformidade das informações. 

Para auxiliar sua empresa, efetuamos a revisão periódica das apurações e obrigações acessórias 
enviadas ao FISCO, utilizando tecnologias próprias, emitindo relatórios personalizados, sugerindo 
melhorias, adequações ou ratificando a exatidão dos procedimentos.



Gestão Escritural e Análise de Tributos

A principal meta de nossos serviços em Gestão Escritural e Análise de Tributos, é a mitigação de 
riscos que foram gerados em função do cumprimento inapropriado das normas Tributárias ou em 
função de ingerência das informações solicitadas pelo FISCO e também na recuperação 
administrativa de valores.

A Gestão Escritural e Análise de Tributos, tem como objetivo diagnosticar, revisar, prevenir e dar 
suporte aos processos de escrituração fiscal da empresa, diminuindo os riscos fiscais com 
autuações, gerando economia para sua empresa e garantindo conformidade das informações.

Buscamos oportunidades de redução tributária, tudo de acordo com a legislação vigente, ou seja, 
toda correção ou solicitação ao FISCO serão desenvolvidos na esfera administrativa e não judicial.

REDUZA LEGALMENTE E RECUPERE ADMINISTRATIVAMENTE
TRIBUTOS PAGOS PELA SUA EMPRESA SEM NECESSIDADE

DE RECORRER AO JUDICIÁRIO

REVOLUCIONE SUA GESTÃO
FISCAL E TRIBUTÁRIA!

BENEFÍCIOS

• Inteligência Fiscal

• Segurança e Conformidade

• Prevenção e Mitigação

• Geração de Economia

nas Declarações ao Fisco

de Riscos
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Através de  nosso time altamente capacitado, a 
STICORP é posicionada para atender clientes 
em todo território nacional e dos mais variados 
segmentos do mercado.  

A STICORP é especializada na análise de 
grandes volumes de dados, sempre com o foco 
na  agilidade, segurança e conformidade dos 
dados  e personalizada capaz de realizar 
diagnósticos em um nível muito subjetivo de 
acordo com a empresa de forma muito 
consistente. 
 
Nossas análises e revisões ocorrem em toda a 
massa de dados, evento por evento, operação 
por operação. Não atuamos com amostragens, 
mas sim com a análise de todas as informações 
disponíveis nas declarações. 

Nossa equipe de consultores trabalha com 
autonomia na busca de informações e 
realização dos diagnósticos e análises, 
acionando minimamente a equipe interna de 
nossos clientes no tocante a separação e 
solicitação de informações e documentações 
necessárias para a realização dos trabalhos.

NOSSOS DIFERENCIAIS

Especializada na análise de grandes
volumes de dados.

Analisamos documento a
documento e não por amostragem.

Mínimo acionamento da equipe 
interna de nossos clientes.

Personalizamos para atender as
especificidades de cada cliente.

A nossa Consultoria Fiscal e Tributária vai diagnosticar, revisar, prevenir e dar suporte aos processos de 
escrituração fiscal da sua empresa de forma personalizada, visando sempre atender às especificidades de 
cada cliente,  diminuindo os riscos fiscais com autuações, gerando economia para sua empresa, buscando 
oportunidades de redução tributária e levantamento de créditos, tudo desenvolvidos na esfera 
administrativa e não judicial.



PARA AUMENTAR O RETORNO FINANCEIRO
E MINIMIZAR OS RISCOS

NOSSAS SOLUÇÕES 

Na Revisão Escritural serão realizadas análises escriturais dos documentos fiscais 
eletrônicos da empresa já escriturados e transmitidos, se passado, ou a transmitir 
se presente e futuro, objetivando a busca por inconformidades, inconsistências 
e/ou omissões.

Revisão Escritural nas Declarações

A Revisão Tributária visa à compreensão pelos nossos especialistas, das 
operações próprias da sua empresa, com observância nos Tributos indiretos: IPI, 
ICMS, ICMS-ST, PIS e a COFINS, para que o procedimento de estudo e aplicação 
das normas tributárias e pareceres administrativos possam ser aplicados de 
forma otimizada, efetuando monitoramentos inclusive de:

• Fato Gerador
• Sujeito Passivo
• Momento do Pagamento
• Alíquotas
• CST
• CFOP
• Suspensões, Diferimentos, Imunidades,
• Isenções, não incidências
• Operações Interestaduais protocolos e convênios de ICMS
• Base de cálculo: Reduções, adições, pautas, exclusões, valor mínimo, valor máximo

Revisão Tributária das Operações Próprias 
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NOSSAS SOLUÇÕES 

Ao realizarmos a Gestão Escritural e Análise de Tributos e os procedimentos 
fiscais de sua empresa, buscamos também a leitura dos créditos, com vistas a 
vislumbrar novas oportunidades administrativas de geração de economia e 
recuperações, apurados nos termos da legislação, de forma administrativa junto 
ao FISCO Estadual e Federal, sem necessidade de ingressar com ação.

Através de uma análise detalhada, realizamos o mapeamento de todos os tributos 
indiretos da empresa e a revisão de todas as apurações tributárias, com objetivo 
de recuperar créditos não aproveitados nos últimos 05 (cinco) anos (Quinquênio), 
referente às aquisições de fornecedores. 

Todos créditos líquidos e certos, totalmente pacificados e com compensação na 
esfera administrativa, sem qualquer aplicação de procedimentos jurídicos, 
incluindo a posterior quantificação dos valores e a assessoria para compensação 
dos tributos, podendo gerar valores surpreendentes para o caixa da sua empresa.

Realizamos análise crítica e revisão das apurações das contribuições do PIS e da 
COFINS (regime não cumulativo) e dos impostos ICMS, ICMS-ST e IPI, buscando 
oportunidades em:

• Compensações, ressarcimentos, restituições;
• Reduções de base de cálculo;
• Postergação do pagamento;
• Alíquotas utilizadas;
• Imunidades, suspensões, diferimentos, não incidência, não utilizados;
• Prescrições e decadências de exigências;
• Conceito utilizados para crédito de aquisições de material de embalagem,
• Material Intermediários, matéria prima, ativo imobilizado;
• Créditos outorgados e presumidos;
• Manutenções de créditos;
• Créditos acumulados de ICMS;
• Ressarcimento de créditos de ICMS-ST;
• Regimes especiais (regime de centralização, ...).

Recuperação de Crédito Tributário

A assessoria tributária permanente oferecida pela STICORP oferece suporte ideal 
para a equipe fiscal de sua empresa através de um canal de consultoria eficiente, 
seguro e ágil, para interpretação das normas no âmbito fiscal e tributário da 
legislação vigente da CSLL, do IPI, do PIS, da COFINS e do ICMS. 

Assessoria Tributária Permanente
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Levantamento e análise de possíveis operações praticadas com clientes e 
fornecedores inidôneos perante a Receita Federal do Brasil (RFB).

Análise de Operações Inidôneas

Efetuamos a recomposição, revisão e auditoria das informações escrituradas 
nestes registros, mitigando inconsistências em relação aos demais registros, 
principalmente com relação aos saldos de itens produzidos e consumidos, 
garantindo conformidade e uniformidade ao SPED Fiscal.

• Recomposição e controle dos saldos por itens;
• Conciliação dos itens de produção própria em relação aos itens consumidos e 
perdas;
• Recomposição das entradas versus saídas ou consumo;
• Conciliação dos itens de produção terceiros em relação aos itens consumidos e 
perdas;
• Confronto do Bloco K com Bloco H e C;
• Confronto Bloco H com ECD;
• Estoque de terceiros e seus prazos ;
• Verificação de conversão de unidades de medidas das NFes de entrada e saída 
versus escrituração fiscal;
• E outras análises personalizadas do Bloco K sob-consulta.

Bloco K

Através da escrituração fiscal e dos XMLs de terceiros e de emissão própria do 
período, efetuamos a recomposição dos estoques buscando saldos variáveis e 
omissões na escrituração dos XMLs em relação às quantidades, valores e tributos.

Controle de Estoque Diário

Consulta cadastral Federal das pessoas jurídicas de toda a base de dados de 
clientes e fornecedores no ambiente da Receita Federal do Brasil (RFB), 
apontando irregularidades cadastrais e/ou impedimentos para realização de 
operações.

Consulta Cadastral Federal
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Através da análise da escrituração fiscal e das notas fiscais de terceiros do 
período, é possível efetuar a composição dos ativos imobilizados que deixaram de 
ser escriturados e levantar o valor dos créditos de ICMS, PIS e COFINS e o 
procedimento para tomada do crédito nos termos da legislação.

Levantamento de Ativo Imobilizado

Levantamento dos Ativos da empresa, controle de baixa, reformas, compras, 
efetuando o controle através de codificação dos Ativos da empresa para que a 
contabilidade reflita de forma fidedigna o valor dos bens da empresa.

• Bloco G do SPED Fiscal- CIAP;
• Créditos de ativo imobilizado;
• Depreciações;
• Depreciações aceleradas;
• Implantação, monitoramento, controles;
• Inventário Bloco H do SPED Fiscal – Saldo de operações de entrada e saída de mercadorias;
• Bloco K – controle de movimentação de estoque;
• Controle de estoque;
• Controle de movimentação de estoque de terceiros;

Controle Patrimonial

Em razão de nossa expertise em analisar e processar grandes massas de dados, 
é possível efetuar a extração e cruzamento de quaisquer informações e gerar 
relatórios, efetuar auditorias e revisões personalizadas.
 

Trabalhos personalizados
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Com nosso excelente background, um time altamente 
capacitado e um patrimônio de credibilidade construído 
desde 2005, a STICORP conta com tributaristas com 
vasta experiência corporativa para atender sua empresa. 

O cenário fiscal no Brasil com nossa legislação tributária já 
desafiador, se tornou tornou-se mais especializado com a 
implementação do projeto SPED (Sistema Público de 
Escrituração Digital) por parte do Fisco, permitindo 
fiscalização nunca antes visto.
Oferecemos soluções tecnológicas necessárias para 
garantir toda assessoria e segurança nos arquivos SPED.

Implementamos projetos voltados para Governança Fiscal 
para aumentar o retorno financeiro e minimizar os riscos à 
sua empresa, de modo a assegurar a competitividade 
necessária aos seus negócios.

STICORP 
15 anos de experiência

CREDIBILIDADE COMPETÊNCIA EXCELÊNCIA

Nossa reputação decorre de 
nossos esforços diários, e 
relacionamentos interpessoais 
respeitosos, transparentes e éticos 
para prestar serviços aos clientes.

O foco no cliente é essencial para 
o STICORP. Trabalho duro e 
meticuloso e experiência 
acumulada, formam a base do 
nosso serviço aos nossos clientes.

A STICORP sabe que seu sucesso 
é reflexo da constante busca 
pela excelência no que faz, com 
a melhoria tecnológica contínua 
de suas soluções e do 
comprometimento de seus 
colaboradores.
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+10.000
empresas

15 ANOS
prestando serviços

de excelência!

R$ 235 MILHÕES
Créditos gerados através

recuperação administrativa

R$ 910 MILHÕES
Passivos evitados, através de retificações 
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