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portuários



1. Compliance tributário: espécie do gênero compliance (conformidade = “estar de acordo”). Integridade. 
Sistema de governança e prevenção à corrupção.

✓ Interação/transparência – relações fisco-contribuinte; melhoramento do cumprimento das legislações;
prevenção e controle dos ilícitos; operações (Lava-Jato); órgãos de controle (BACEN, CVM, COAF);
administradores (controle de fornecedores e tomadores de serviços); acionistas (due diligence);
consumidores.

✓ CF88, STN e legislação correlata: legalidade tributária (5º + 150, CF88 e 97 CTN). Ambiente: + 90 tributos
+ obrigações acessórias. SPed Fiscal + ESocial. Multi + interdisciplinaridade.

✓ Legislação internacional: EUA (FCPA, década 70); tratados internacionais OEA (1996); OCDE (1997) e
ONU (2003).

✓ Compromissos do Brasil: Lei 10.647/2002 (CP – crimes do particular contra a administração pública
estrangeira: “funcionário público estrangeiro” – tráfico de influências em transações internacionais +
rol crimes lavagem de dinheiro) + Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção/Lei da Empresa Limpa) + Decreto
8.240/2015: registros pilares, controles internos, demonstrações financeiras).



✓ Compromissos do Brasil: Lei 10.647/2002 (CP – crimes do particular contra a administração pública
estrangeira: “funcionário público estrangeiro” – tráfico de influências em transações internacionais +
rol crimes lavagem de dinheiro) + Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção/Lei da Empresa Limpa) + Decreto
8.240/2015: registros pilares, controles internos, demonstrações financeiras) + FATCA (Brasil-EUA).

✓ OCDE, 2009 = fim sigilo bancário. 2010 = Convenção Assistência Mútua Administrativa em Matéria
Tributária (Convenção Multilateral) – troca de informações tributárias – 2018 = + 120 jurisdições
aderentes.

✓ FACTA, 2014 = retenção na fonte = 30% rendimentos fixo/determinável, anual/periódico de origem
norte-americana.

✓ No Brasil = Compliance Tributário = ESP = LC 1.320/2018 (“Nos Conformes” = Programa de Estímulo à
Conformidade Tributária). Lei 8.137/90.



2. Tributação nas atividades portuária, marítima e aduaneira: regimes de tributação (SIMPLES, Lucro
Presumido, Lucro Real e Lucro Arbitrado). Definição – contextualização da operação; despesas com
pessoal; projeção de receitas auferidas; número de empregados (SIMPLES x Lucro Presumido x Lucro
Real). Lucro Presumido = prestação de serviços = 11,33% (IRPJ+CSLL+PIS+COFINS) + ISS + CPRB. Lucro Real
= despesas altas e comprovadas.

✓ Operação comércio exterior: (1) II; (2) IE; (3) IPI; (4) IOF; (5) PIS; (6) COFINS-Importação; (7) AFMM; (8)
CIDE-Importação/Comercialização; (9) Taxa SISCOMEX; (10) Preço de Transferência (IRPJ/CSLL) e (11)
ICMS.

✓ Custo da não-conformidade tributária – federal (tributo+juros+multas: 75% ou 150%).



3. CARF: casuísticas do setor

PANORAMA DO TRÂMITE DO PAF (PERDCOMP E AIIM)

PERDCOMP

Fase não contenciosa

1a instância

DD ou DDE  -
Manifestação de 

Inconformidade – DRJ*

Fase contenciosa

2a instância

RV - CARF - CSRF AIIM

Fase não contenciosa

1a instância

Impugnação – DRJ

Fase contenciosa

2a instância

RV/RO - CARF -
CSRF

* DRJ = 14 [BEL/PA (5T), BHE/MG (10T), BSB/DF (9),
CGE/MS (4), CTA/PR (9), FNS/SC 7), FOR/CE (7), REC/PE
(9), RPO + Campinas/SP (10 + 5), RJO 1 e 2/RJ (19),
SDR/BA (7), SP 1 e 2 (19)/SP). Portaria MF/SRFB
1.414/2018.



✓ “Segunda instância administrativa federal”
✓ Órgão colegiado e paritário
✓ Sem custas, sem sucumbência
✓ Sem obrigatoriedade de advogado
✓ 3 Seções
✓ PERDCOMP e AIIM
✓ Ônus da prova – PERDCOMP = contribuinte. AIIM =

fisco
✓ RO = alçada. Súmula 103 = 2.500.000,00.
✓ Memoriais, despachar com relator, sustentação oral
✓ CSRF = Recursos Especiais
✓ 161 súmulas
✓ Carta de serviços
✓ Projeto VER
✓ Mundo a parte

UM POUCO DO CARF



UM POUCO DO CARF



1) Imposto de Importação Responsabilidade tributária. Depositário. Tributos e multa. Extravio.
Possibilidade. Ac. 3401-005.307/Leonardo Ogassawara de Araújo Branco/maioria de votos.

2) Base de cálculo. Valor aduaneiro. Remuneração de concessionárias. Comissão pelo uso da
marca, publicidade, garantia, treinamento e assistência técnica. Exclusão. Ac. 9303-
007.707/Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Relator) e Vanessa Marini Cecconello (redatora
designada)/maioria de votos.

3) Multa por diferença entre preço declarado e preço praticado. Ônus da fiscalização.
Valoração aduaneira. Base de cálculo. Regra do AVA-GATT. Fraude, sonegação ou conluio.
Regras de arbitramento. Ac. 3402-005.979/Maysa de Sá Pittondo Deligne/votação unânime
pela negativa de provimento do recurso de ofício.

4) Interposição fraudulenta. Dano ao Erário. Pena de perdimento. Mercadoria não localizada
ou consumida. Multa equivalente ao valor aduaneiro. Procedência da autuação. Ac. 3302-
005.732/Fenelon Moscoso de Almeida/votação unânime pela negativa de provimento ao
recurso voluntário.



1) Crédito presumido de IPI. Coeficiente de exportação. Base de cálculo. Receitas de
exportação de produtos não industrializados. Inclusão. Possibilidade. Ac. 9303-007.747/Érika
Costa Camargos Autran/maioria de votos neste particular.

2) Crédito presumido de IPI. Variações cambiais. Receitas de exportação. Base de cálculo.
Inclusão. Ac. 3201-004.671/Tatiana Josefovicz Belisário (relatora) e Marcelo Giovani Vieira
(redator designado)/votação por qualidade pelo provimento parcial do recurso voluntário.



1) IOF-Crédito. Mútuo de recursos financeiros. Responsabilidade pela cobrança e
recolhimento do imposto é da pessoa jurídica que concede o crédito.
Operações de crédito. Não há isenção ou não incidência do IOF nos empréstimos concedidos
por pessoa jurídica domiciliada no Brasil a pessoa jurídica domiciliada no exterior. Capital
financeiro não é mercadoria e sua movimentação não se equipara a uma operação de
exportação de mercadoria. Ac. 3302-002.711/Walber José da Silva/voto de qualidade pela
negativa do recurso voluntário.



1) PIS/COFINS-Importação. Valor aduaneiro. Despesas de descarga e movimentação
importadas. Capatazia. Capatazia se trata de valor referente a movimentação das
mercadorias após a chegada no porto de destino, não compondo o valor aduaneiro, e por
conseguinte, também não compondo a base de cálculo do PIS/COFINS-Importação. Ac.
3402-006.218/Maysa de Sá Pittondo Deligne/votação por maioria pela negativa de
provimento ao recurso de ofício. Embora se trouxe casuísticas do CARF, atenção ao que
fora decidido pelo STJ/REsp. 1.239.625/SC, AgRg no REsp. 1.434.65/CE e AREsp.
1.249.528/RS, DJe 15/03/2018, nos quais se entendeu que as despesas com serviços de
capatazia não devem compor a base de cálculo do Imposto de Importação.

2) PIS/COFINS-Importação. Base de cálculo. Valor aduaneiro. Inclusão do valor das próprias
contribuições. Impossibilidade. 3002-000.548/Carlos Alberto da Silva Esteves/votação
unânime pelo provimento parcial do recurso voluntário, excluindo o ICMS e as próprias
contribuições da base de cálculo do PIS/COFINS-Importação.



1) Exportação. Método PVA. Preço-parâmetro. Dedução de tributos que guardem
semelhança com o ICMS, ISS, PIS e COFINS. Possibilidade. Ac. 1302-
002.814/Rogério Aparecido Gil/maioria de votos pela negativa de provimento ao
recurso voluntário.



1) Revisão aduaneira. Desembaraço. Legalidade. Ac. 3401-005.376/André
Henrique Lemos (relator) e Rosaldo Trevisan (redator ad hoc)/votação unânime
pela negativa de provimento do recurso voluntário.

2) Revisão aduaneira. Alteração de critério jurídico. Alteração da classificação
fiscal anterior. Inocorrência. Multa por classificação incorreta de mercadorias na
NCM/TEC. 1% sobre o valor aduaneiro. Aplicação. Ac. 3302-006.430/Paulo
Guilherme Déroulède/votação unânime pela negativa de provimento do recurso
voluntário.



1) Exportação temporária. Descumprimento do prazo. Reimportação. Fato gerador
dos impostos incidentes na importação. Aplicação de multa administrativa por
importação desamparada de guia de importação. Ocorrência. Ac. 9303-
007.541/Jorge Olmiro Lock Freire/maioria de votos pela negativa de provimento ao
recurso especial do contribuinte.



1) Drawback suspensão. Prova de que a mercadoria foi exportada ou devidamente
utilizada no processo produtivo. Necessidade. Ato Concessório. Comprovação do
adimplemento. Registro de exportação. Obrigatoriedade. Ac. 3302-
005.607/Raphael Madeira Abad/votação unânime pela negativa de provimento do
recurso voluntário.



1) Registro de entrega de carga. Prazo. Descumprimento. Multa. Cabimento. O
depositário deve informar previamente, no sistema específico, a entrega da carga ao
importador, sob pena de multa do artigo 107, DL 37/66. Penalidade. Graduação.
Dúvida. Havendo dúvida sobre a graduação de penalidade por descumprimento às
regras de controle aduaneiro, deve a norma ser interpretada de maneira mais
favorável ao interveniente. Ac. 3401-003.795/Robson José Bayerl/maioria de votos
pelo provimento parcial do recurso voluntário.



4. PIS/COFINS – regime não-cumulativo – créditos insumos para prestadores de serviços portuários

✓ SC COSIT 107/2019 RFB – créditos –gastos com manutenção/operacionalização sistemas de
monitoramento/vigilância/controle de acesso, segurança – áreas portuárias/armazenagem, exigidos por lei e
utilizados no processo de prestação serviços armazenagem/movimentação mercadorias – controle aduaneiro.
Decisão ao encontro do REsp. 1.221.170/PR – 1ª Seção STJ , recurso repetitivo.



ESCÂNDALO 
WATER GATE

• 1972: espionagem ilegal do Partido 
Democrata nos EUA

• Escândalo leva à renúncia de presidente 
norte-americano

• Investigação identifica prática de corrupção 
no exterior por empresas norte americanas



COMPLIANCE

• FCPA

• FOREIGN CORRUPTION PRACTICE ACT

• 1977

• CASO WATER GATE

• DOJ

• Department of Justice EUA

• SEC

• Security Exchange Committe



COMPLIANCE

• Proibição de Pagamentos Indevidos

• Proibição de oferta de Pagamentos Indevidos

• Proibição de promessa de pagamentos 
indevidos

• Criação de expectativa de obter contratos e 
negócios com o Governo



COMPLIANCE

• Livros e Registros contábeis

• Lançamentos corretos

• Lançamentos completos

• Visibilidade aos acionistas

• O caso Enron/Arthur Andersen

• Falta de lançamento de despesas e prejuízos

• “COOK THE BOOK”



O CASO ENRON 

• 7ª. Maior empresa dos EUA, setor de 
energia, 101US$BD

• Fuga de administradores: prejuízo de bilhões 
a investidores e empregados

• Resultados fantásticos  e rumores de fraudes

• Despesas não-lançadas, US$ 25BD, 
resultados fictícios

• Investigações e comprovação das fraudes

• Governo Bush determina novas balanços

• Resultados caem para 20%: FALÊNCIA, 2001



AUDITORIA DA 
ENRON
• Auditoria da ENRON há dez anos

• Manipulação do balanço com ajuda 
de bancos e empresas

• Destruição e queima de arquivos

• Advogados e Contadores envolvidos

• Julgamento

• Retorno ao mercado após 10 anos



• “A Lei Sarbanes-Oxley de 2002 reescreveu,
literalmente, as regras para a governança
corporativa, relativas à divulgação e à emissão de
relatórios financeiros. Contudo, sob a infinidade de
páginas da Lei, repletas de “legalismos”, reside uma
premissa simples: a boa governança corporativa e as
práticas éticas do negócio não são mais requintes –
são leis. Controles Internos Os recentes escândalos
no mundo dos negócios trouxeram à tona
declarações de executivos que afirmavam “não ter
conhecimento” das atividades duvidosas praticadas
por suas companhias – participações não registradas
nos livros, reconhecimentos de receitas impróprias,
etc. A Lei Sarbanes-Oxley foi criada para
desencorajar essas alegações através de várias
medidas que intensificam as conferências internas e
aumentam a responsabilidade dos executivos.”
https://www.ibgc.org.br/biblioteca/download/DELOI
TTE_2003_LeiSarbanes...fol.pdf



PREVENÇÃO DE EVASÃO FISCAL 
INTERNACIONAL

❑Evasão fiscal, cidadãos e
empresas transferindo bens para
paraísos fiscais

❑ Falta de obrigações legais para
bancos e instituições de reportar
bens e rendimentos de clientes

❑EUA busca maior controle e cria
a norma para troca de
informações com outros países



FATCA – Foreign Account 
Tax Complane Act. 

• Norma prevê Acordos intragovernamentais

• Em 2014 Brasil assina acordo com os EUA para 
troca de informações fiscais

• nome, endereço, CPF/CNPJ, conta-corrente , 
nome do banco norte-americano, rendimentos 
recebidos na conta estrangeira, etc



COMPLIANCE/TRANSPARENCY INTERNATIONAL.ORG



COMPLIANCE/ Código 
penal/RESPONSABILIDADE

• CORRUPÇÃO PASSIVA

• Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para 
outrem, direta ou indiretamente, ainda que 
fora da função ou antes de assumi-la, mas 
em razão dela, vantagem indevida, ou 
aceitar promessa de tal vantagem:

• Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) 
anos, e multa.)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.763.htm#art2art317


COMPLIANCE/código 
penal/RESPONSABILIDADE

Corrupção ativa

Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem 
indevida a funcionário público, para 
determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato 
de ofício:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) 
anos, e multa.



COMPLIANCE/código 
penal/RESPONSABILIDADE

• DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR 
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
ESTRANGEIRA

• Corrupção ativa em transação comercial 
internacional

• Art. 337-B. Prometer, oferecer ou dar, direta 
ou indiretamente, vantagem indevida a 
funcionário público estrangeiro, ou a terceira 
pessoa, para determiná-lo a praticar, omitir ou 
retardar ato de ofício relacionado à transação 
comercial internacional: Pena – reclusão, de 
1 (um) a 8 (oito) anos, e multa.



INFRAÇÕES 
TRIBUTÁRIAS

• Sanções tributárias: Multa moratória ou 
sancionatória, apreensão de mercadorias, 
veículos ou documentos, perda de 
mercadorias, proibição de contratar com o 
Poder Público, sujeição a sistema especial de 
fiscalização

• CTN, art. 136: infrações, independentes de 
intenção do agente

• CTN, art. 173: remissão do crédito tributário 
em algumas condições

• CTN, art. 138: denúncia espontânea, condições



crimes tributários

• Leis 8137/90

• Constitui crime contra a ordem tributária suprimir 
ou reduzir tributo ou contribuição social 
conforme as seguintes condutas:

• Listagem de cinco diferentes itens

• Vinculação das condutas ao resultado supressão 
ou redução de tributos: crimes de resultado, 
crimes materiais

• Logo, sem o resultado, não há o crime

• Necessidade de o Ministério Público comprovar o 
resultado



CRIMES TRIBUTÁRIOS/LEI 
8137/90, art. 1o

• SUPRIMIR OU REDUZIR TRIBUTOS MEDIANTE AS SEGUINTES 
CONDUTAS:

• I -omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades 
fazendárias;

• II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos 
inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em 
documento ou livro exigido pela lei fiscal;

• III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de 
venda, ou qualquer outro documento relativo à operação 
tributável;

• IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento 
que saiba ou deva saber falso ou inexato;

• V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal 
ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou 
prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em 
desacordo com a legislação.



CRIMES TRIBUTÁRIOS/LEI 
8137/ artigo 2o

• I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens 
ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou 
parcialmente, de pagamento de tributo;

• II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de 
contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de 
sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres 
públicos;

• III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte 
beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela dedutível 
ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo 
fiscal;

• IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, 
incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou 
entidade de desenvolvimento;

• V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados 
que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir 
informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à 
Fazenda Pública.





COMPLIANCE 
TRIBUTÁRIO FEDERAL 

• PROGRAMA DA RECEITA FEDERAL PRÓ-
CONFORMIDADE

• Orientação do Contribuinte

• Evitar litígios

• Evitar inadimplência

• Estímulo aos contribuintes de boas práticas

• Realização do crédito tributário

• Classificação dos contribuintes



PROGRAMA PRÓ-
CONFORMIDADE

• “Como etapa prévia à implantação do programa, 
a Receita Federal vai realizar a classificação dos 
contribuintes levando em conta quatro critérios 
objetivos que avaliam o seu comportamento 
para com o fisco federal:
1 - situação cadastral compatível com as 
atividades da empresa;
2 - aderência nas informações prestadas à 
Receita Federal por meio de declarações e 
escriturações;
3 - tempestividade na apresentação das 
declarações e das escriturações; e
4 - adimplência no pagamento dos tributos 
devidos.” www.receita.fazenda.gov.br



PRÓ CONFORMIDADE/Consulta 
Pública Portaria RFB 04

• Art. 12. Para os contribuintes classificados na categoria “A” 
serão concedidos os seguintes benefícios:

• I – informação prévia sobre indício de infração apurado 
em análise realizada por Auditor Fiscal da RFB antes de 
iniciado o procedimento fiscal de que trata o Decreto º 
70.235, de 6 de março 1972, hipótese em que não serão 
aplicadas as penalidades previstas na legislação tributária 
federal, desde que o contribuinte promova a regularização 
no prazo indicado na informação;

• II - atendimento presencial prioritário; 

• III - prioridade na análise de demandas perante a RFB, 
inclusive em relação ao recebimento de restituições, 
respeitadas as prioridades definidas em lei; 

• IV - Certificado de Conformidade Tributária perante a RFB. 



COMPLIANCE 
TRIBUTÁRIO FEDERAL 
• Contribuintes classe C:

• “os rigores da lei”

• Regime especial de fiscalização IN 979/2009

• Manutenção de fiscalização ininterrupta no 
estabelecimento do contribuinte

• Redução dos prazos de apuração dos impostos

• Redução dos prazos de recolhimento dos impostos

• Utilização compulsória de controles eletrônicos



COMPLIANCE 
TRIBUTÁRIO FEDERAL 

• Contribuintes classe C:

• Arrolamento de bens

• Perda de direito de parcelamento de débitos

• Cassação de benefícios fiscais

• Críticas:

• Penalização àqueles que pedem restituição 
ou compensação com irregularidades, uso 
do indeferimento como penalidade

• Violação do direito constitucional de petição



COMPLIANCE 
TRIBUTÁRIO FEDERAL 

• 8 de abril de 2021:

• Lançamento do Programa Regional de 
Conformidade Tributária e Aduaneira (RJ 
e ES)

• Portaria SRRF07 número 5 de 18 de 
janeiro de 2021

• Promoção de ações de 
autorregularização

• Adequação voluntária às normas



COMPLIANCE TRIBUTÁRIO FEDERAL 
• “Com o Programa Regional de Conformidade, a Receita Federal espera estabelecer

um novo modelo de relacionamento com os contribuintes, baseado em confiança
mútua, transparência e previsibilidade no acesso aos dados e às informações e, com 
isso, contribuir para a melhoria do ambiente de negócios.

Primeira ação de conformidade.

• A primeira ação do PRC permitirá a autorregularização da entrega das Declarações
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF). Será enviado um alerta de 
conformidade para os contribuintes classificados como diferenciados, nos termos da 
Portaria RFB nº 5.018, de 21 de dezembro de 2020, que se encontram omissos com 
a apresentação das suas DCTF, ou que apresentaram declarações com valores
zerados ou “próximos de zero”.

• O contribuinte diferenciado receberá um aviso na sua caixa postal do portal e-
CAC, no site da Receita Federal” Receita Federal lança o Programa Regional de 
Conformidade Tributária e Aduaneira — Português (Brasil) (www.gov.br)

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2021/abril/receita-federal-lanca-o-programa-regional-de-conformidade-tributaria-e-aduaneira


• Portaria SRRF07 5 de 18 de janeiro de 2021

• Art. 1º Fica instituído o Programa Regional 
de Conformidade Tributária e Aduaneira 
(PRC) da 7ª Região Fiscal, o qual consiste 
na aplicação de um conjunto de ações 
voltadas para o alcance da regularidade 
fiscal de contribuintes jurisdicionados pela 
região e, por meio de ações de 
conscientização, na promoção da 
mudança de comportamento em prol da 
aderência às normas tributária e 
aduaneiras.

• CRIAÇÃO DO 
PROGRAMA

• BUSCA DA 
REGULARIDADE 
FISCAL DOS 
CONTRIBUINTES

COMPLIANCE TRIBUTÁRIO FEDERAL 



1- O tom da liderança

2 - Mapeamento de riscos

3- Código de conduta, políticas e  procedimentos

4 - Comunicação

5 - Treinamentos

6 - Manifestações de inconformidade, averiguações e sanções

7- Controles: presentes, entretenimento e  terceiros

8- Compliance concorrencial, consórcios e joint  ventures

9- Avaliações de conflitos de interesse e  mudança cultural

10- Liderança de compliance e rede de  colaboração

PROGRAMA DE COMPLIANCE



DINÂMICA DO PROGRAMA DE COMPLIANCE



Programa de Compliance: vantagens

CONFIDENCIAL 46

Reduz o valor das penalidades, condenações e despesas jurídicas

Aumenta a lucratividade e facilita busca de investimento/financiamento

Protege os acionistas, dirigentes, diretores e gerentes

Aumenta/reforça a reputação e imagem da empresa

Diferencial competitivo que ajudará a ampliar os negócios

Custo x benefício, retorno sobre o investimento

Atrai e retém talentos profissionais

Orgulho de investir ou trabalhar em empresa ética

Reduz o risco de cometer violações



Para saber mais





Linkedin: https://www.linkedin.com/in/andre-lemos-a21678116
Facebook: https:/www.facebook.com/andrehenriquelemos

Instagram: andrehenriquelemos
Lattes: http://lattes.cnpq.br/4051691015581466 

andre@lemosleis.com.br

mailto:andre@lemosleis.com.br


EDMO COLNAGHI NEVES – CONSULTOR GRC E PROFESSOR
F.: 11 988784807
Edmo.colnaghi@missacompliance.com.br
www.linkedin/in/tributário-e-compliance

mailto:Edmo.colnaghi@missacompliance.com.br

