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Tecnologia e compliance tributário

Jurimetria como 
ferramenta essencial 
para o compliance
Grandes empresas veem no compliance tributário um 

importante instrumento para acompanhar as constantes 

mudanças da legislação tributária e, assim, identificar 

eventuais erros de processo que possam vir a resultar em 

uma infração. Porém, nem todas sabem que podem se 

valer da tecnologia para otimizar esse trabalho e torná-lo 

muito mais assertivo. E a jurimetria tem um papel 

poderoso nesse processo.

Ao final deste e-book você irá entender:

● Como a rotina dos times de compliance tributário 
vem sendo afetada pela tecnologia;

● Como a complexidade do sistema tributário 
brasileiro depende de rotinas e processos muito 
bem padronizados para evitar que a empresa 
dedique tempo e dinheiro desnecessários para 
estar em conformidade com a legislação;

● Por que a jurimetria surge como estratégia cada 
vez mais usada pelas empresas para 
acompanhar a legislação;

● Como os resultados trazidos pela jurimetria vêm 
contribuindo para ajudar no acompanhamento 
das constantes mudanças na legislação 
tributária.
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1.501 horas

por ano para apuração de 
tributos
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Introdução

Em três décadas, desde que a Constituição Federal foi 
promulgada, o Brasil editou mais de 6,7 milhões de novas leis. 
Desse total, mais de 443 mil dizem respeito a questões 
tributárias - e 30,8 mil estavam em vigor até 30 de setembro de 
2021. Esse é o resultado recente do estudo do Instituto Brasileiro 
de Planejamento e Tributação (IBPT), lançado em outubro de 
2021, quando a Constituição completou 33 anos.

A pesquisa deu números exatos àquilo que os juristas da área 
tributária já sabem: o Brasil é envolto em um emaranhado 
sem-fim de normas, leis, decretos e instruções que compõem o 
sistema tributário e deixam mais dúvidas do que respostas. 
Isso confunde o contribuinte, que não sabe ao certo o que está 
efetivamente em vigor, desanima os empreendedores, aumenta a 
informalidade e atrapalha o ambiente de negócios. 

E, claro, tem um custo.

E esse custo ultrapassa os R$ 181 bilhões por ano, segundo o 
mesmo estudo do IBPT.  Este é o valor que as empresas 
brasileiras precisam gastar apenas para acompanhar as 
mudanças na legislação tributária do país.

E não é só o custo que elas precisam arcar. Também há o preço do 
tempo. Estima-se que, para cumprir a lei no Brasil, uma empresa 
precisa dedicar 1.501 horas anuais só para estar em dia com as 
obrigações acessórias na escrituração e apuração dos tributos. É o 
que diz um estudo feito pelo Banco Mundial em 2021 - que avaliou 
também que esse tempo é muito superior a países desenvolvidos, 
como Suíça e Estados Unidos, que levam de 63 a 175 horas.

Pudera. Considerando os números do IBPT, são em média 4.626 
normas tributárias, que abrigam 51.945 artigos com 121.033 
parágrafos. Isso equivale a 6,5 quilômetros de normas, segundo o 
IBPT. 

CAPÍTULO 1

30,8 mil

leis tributárias em vigor

R$ 181 
bilhões/ano

Custo empresarial
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Em março de 2014, toda essa legislação tributária chegou a virar 
livro - uma obra que pesava 7,5 toneladas, tinha 41 mil páginas e 
alcançava mais de 2 metros de altura. O idealizador, o advogado 
mineiro Vinícios Leôncio, reuniu quase todas as leis federais, 
estaduais e municipais do sistema tributário brasileiro aplicadas 
no país nos últimos 23 anos - no caso, anteriores a 2004 - com um 
único objetivo: chamar a atenção para a desorganização do 
sistema jurídico tributário do Brasil. 

A obra “Burocracia no Brasil - Pátria Amada” podia ter sido ainda 
maior, mas foi escrito com a fonte Arial, tamanho 22, o que 
equivale a seis milímetros. “O autor do livro talvez tivesse que 
ser o Congresso Nacional”, chegou a afirmar o advogado na 
época.

Não por acaso, o Brasil é um dos países mais descentralizados 
do mundo em competência tributária. A excessiva produção 
legislativa e as divergências de interpretação da legislação 
tributária, tanto na administração pública quanto nas esferas do 
Poder Judiciário, são apontadas no Acórdão TCU 1.105/2019 
como fatores de aumento da complexidade e insegurança 
jurídica em matéria tributária.

Enquanto a reforma tributária não vem, os cidadãos e empresas 
brasileiras precisam amargar uma alta carga tributária. E conviver 
em meio a um dos sistemas tributários mais complexos do mundo.

O desafio também é dos advogados que atuam em departamento 
jurídico de empresas. Como trabalhar a prevenção em um setor 
cercado por inseguranças? Como deixar o negócio dentro da lei e 
evitar penalidades? Como antecipar potenciais problemas? Como 
responder às angústias dos líderes? Como ajudar na tomada de 
decisão?

Neste e-book ajudamos a apontar alguns caminhos, que vão da 
implantação de um compliance tributário até o uso da jurimetria. 

Confira!
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O impacto das 
incertezas do sistema 
tributário brasileiro 
nas empresas

Em três décadas, não foram só novas leis que surgiram e mudaram o 
cenário tributário no Brasil. Ao longo deste período, o país acumulou 
muitas legislações conflitantes que passaram a coexistir ao mesmo 
tempo para regular a tributação. A maioria dessas normas são vagas e 
imprecisas e têm conceitos abertos, o que dá margem a uma 
multiplicidade de interpretações. Essa corda bamba, claro, acaba 
desaguando nas Cortes administrativas e judiciais, mas que também 
não conseguem dar fim ao problema, gerando julgamentos 
contraditórios.

CAPÍTULO 2
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Soma-se a isso, os tributos oriundos de diferentes competências: 
além da União, são 27 estados e mais de 5,5 mil municípios, todos 
regulando, ao mesmo tempo, as suas próprias normas tributárias.

Os contribuintes, no entanto, não conseguiram acompanhar essa 
caminhada. A grande quantidade de leis novas sendo publicadas 
diariamente pelos três entes federados, junto com a exigência de 
mais e mais declarações acessórias, fez oscilar a segurança das 
empresas e acender o alerta: era difícil afirmar, com um bom nível 
de certeza, se a organização estava mesmo em dia com suas 
obrigações fiscais. O mais provável era que, diante das incertezas 
fiscais e das diversas interpretações da lei, ela estaria recolhendo 
algum tributo de forma equivocada.

Todo este cenário resultou também no aumento do 
risco de infrações e multas. Ao longo desses 30 
anos, as constantes alterações na legislação 
conseguiram elevar a capacidade de fiscalização da 
Receita Federal, que passou a cruzar informações e 
acompanhar mais de perto o cumprimento das 
obrigações acessórias de seus contribuintes. 
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A fiscalização aumentou e as penalidades também. O mero 
atraso da entrega de escrituração via SPED, por exemplo, pode 
chegar até 1% da receita bruta no período mensal.

Na esfera federal, algumas multas por irregularidade podem 
chegar a 225% do valor do tributo devido. E, dependendo da 
base de cálculo, o valor das multas pode, inclusive, levar uma 
empresa a encerrar suas atividades. 

Esse risco misturado com o sentimento de insegurança sufoca 
não só o contribuinte, mas também o Poder Judiciário. O órgão 
hoje acumula cerca de 77 milhões de processos em tramitação 
em todo o país - 40% deles, de natureza tributária. Os dados 
são do Diagnóstico do Contencioso Judicial Tributário 
Brasileiro, pesquisa realizada pelo Insper e pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). 

A mesma pesquisa também apontou que grande parte dos 
processos judiciais decorre de recuperação do crédito e 
também de compensações de créditos, tanto em razão da 
apuração de determinados tributos, antecipações e retenções, 
quanto em razão de pagamentos indevidos ou a maior. 
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Se, em relação aos créditos, o país tivesse uma sistemática 
semelhante às restituições anuais em lotes do IRPF, por exemplo, o 
volume de processos já teria uma redução bem significativa.

A mesma pesquisa também apontou que grande parte dos 
processos judiciais decorre de recuperação do crédito e também 
de compensações de créditos, tanto em razão da apuração de 
determinados tributos, antecipações e retenções, quanto em razão 
de pagamentos indevidos ou a maior. Se, em relação aos créditos, o 
país tivesse uma sistemática semelhante às restituições anuais em 
lotes do IRPF, por exemplo, o volume de processos já teria uma 
redução bem significativa.
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Diante deste cenário, o relatório Tax Certainty – Report for the G20 
Finance Ministers identificou, em 2017, quatro fatores principais que 
geravam insegurança nas relações tributárias: 

1. Diferenças permanentes ou frequentes 
entre o entendimento dos legisladores e as 
orientações da administração tributária;

2. Processos com longa duração; 

3. Alto custo das ações judiciais (o que acaba 
se restringindo às empresas de grande 
porte); 

4.  Imprevisibilidade das decisões e deficiência 
na publicação da jurisprudência.

Mas, se de um lado existe essa grande 
complexidade tributária no Brasil; de outro 
lado, há um elemento estratégico para 
fazer frente a todos esses desafios:  o 
compliance.
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A importância de olhar 
para as questões 
tributárias por meio do 
compliance

O compliance não só possibilita o alinhamento da empresa aos diversos 
agentes internos e externos, como também é um importante instrumento 
para mitigar os riscos operacionais dos impactos tributários causados 
na atividade empresarial. Por isso, é fundamental que os programas de 
compliance contenham um braço tributário no time. 

Com um olhar mais clínico, é possível construir um planejamento 
tributário que seja eficiente e elisivo e que atue dentro dos campos 
contábil, jurídico e financeiro. 

No ambiente corporativo, o compliance tributário se tornou uma 
necessidade quase que básica para a empresa. E não só pela vantagem 
competitiva que gera. A ausência de monitoramento e políticas de 
conformidade na cadeia produtiva do negócio e pode gerar muita dor de 
cabeça e uma série de problemas com o Fisco.

CAPÍTULO 3
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Sem ele, as empresas podem enfrentar dificuldades para acompanhar 
todas as mudanças na legislação a tempo de evitar uma infração ou, 
então, podem se perder em meio a tantos tributos a serem pagos, 
normas a serem seguidas e novidades que surgem diariamente. 

O compliance tributário também tem força para enfrentar questões 
como:

● Diminuir o risco de penalidades pelo não pagamento dos tributos da 
forma correta; 

● Identificar, com mais facilidade e rapidez, qualquer erro de processo 
que possa vir a resultar em uma infração;

● Encontrar brechas na legislação que não só evitam pagamentos a 
maior, como também oferecem a possibilidade de pagar bem menos do 
que seria gasto normalmente;

● Evitar prejuízos fiscais;

● Reduzir a carga tributária de forma lícita (elisão) através de 
planejamento tributário;

● Possibilitar tratamento diferenciado em eventuais autuações;
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● Criar uma imagem positiva no mercado, aumentando a 
competitividade perante a concorrência.

Além disso, essa estratégia ainda é capaz de fazer frente em 
relação aos dois principais desafios que o sistema tributário 
nacional exige das empresas atualmente:

➔  Onerar demasiadamente o contribuinte em caso  de 
irregularidades na obrigação principal  (pagar o tributo)

➔ Impor o cumprimento de uma vasta quantidade de 
obrigações acessórias (prestar informações) ao Fisco

Para enfrentar o primeiro caso, os programas de compliance 
conseguem encontrar meios legais que sejam menos onerosos 
para o contribuinte, seja para evitar ou postergar a incidência do 
tributo ou, então, para diminuir o montante do valor que venha a 
ser devido no futuro. 

Em relação à segunda questão, o compliance tributário pode 
responder com uma análise apurada de viabilidade das 
obrigações acessórias necessárias às atividades da empresa e 
exigidas para fins de apuração correta de tributo e cruzamento 
de informações financeiras e contábeis. Tudo para evitar 
trabalho desnecessário ou a incidência de eventuais equívocos 
relacionados ao excesso de obrigações fiscais.

13
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Só na escrituração fiscal e apuração do ICMS e do IPI, incidente 
em boa parte da cadeia de produção que fomenta a economia, 
por exemplo, a empresa precisa preencher o correspondente a 10 
blocos de informações (com dados de estoque, documentos 
fiscais e controle de notas fiscais emitidas e recebidas e outros) 
para conseguir fazer o envio através do SPED. 

A mesma burocracia também é imposta ao contribuinte para 
apuração e escrituração de tributos incidentes sobre o lucro das 
empresas. Tudo isso precisa ser entregue todos os meses, 
sobrecarregando a mão de obra e sujeitando a entrega das 
informações ao erro.

Esse excesso e essas incertezas no âmbito tributário impactam 
significativa e negativamente a operação da empresa.

Primeiro porque reduz a produtividade na medida em que 
demanda grandes investimentos para cumprir obrigações 
tributárias. Segundo porque compromete a geração de 
empregos e investimentos. 

Em 2017, o relatório Tax Certainty – Report for the G20 Finance 
Ministers, do Fundo Monetário Internacional (FMI) e da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) apontou que o alto volume de créditos tributários forma 
um grande estoque de capital improdutivo nas empresas. 
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No caso, recursos que poderiam ser empregados em qualificação 
de mão de obra, melhoria de processos produtivos e de gestão, 
em vez de estarem alocados para discussões tributárias.

É, portanto, um eterno ciclo que se repete incansavelmente: a 
complexidade do sistema tributário brasileira afeta a 
produtividade, aumenta o risco de erro, aumenta o risco de 
autuação, aumenta a insegurança e aumenta o contencioso.

Leia também:

Modernizando seu 
Departamento Jurídico: de 
centro de custo para central 
de soluções.

Baixe o ebook grátis
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Os desafios do 
compliance tributário

Há uma dezena de tributos que devem ser pagos por uma empresa. Cada 
um deles vem com suas próprias regras, características, possibilidades de 
benefícios fiscais, regimes especiais, isenções e reduções de bases de 
cálculo. E, claro, também o risco de sofrer mudanças frequentes a 
qualquer momento - o que é comum no sistema tributário brasileiro.

Por isso, saber quais são as chances de ter procedência em uma 
eventual ação judicial de matéria tributária é requisito básico para os 
gestores de uma empresa. Antes de decidir pelo ajuizamento de uma 
ação, eles costumam avaliar os riscos e benefícios relacionados a três 
aspectos:

CAPÍTULO 4
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Por isso, é papel do advogado apontar as probabilidades desses 
fatores e, a partir disso, buscar potencializar as chances de vitória e 
os ganhos com o processo. Para o empreendedor, não interessa 
conhecer os meandros jurídicos das questões tributárias: ele não 
saberá tomar uma decisão com base em parâmetros tão técnicos e 
distantes para a realidade dele.

O que o empreendedor precisa é olhar para os números que o 
façam vislumbrar o tamanho das suas chances. E isso depende de 
uma análise quantitativa rigorosa sobre como juízes têm decidido 
sobre determinados tipos de caso. 

Mas como fazer isso?

O custo do 
processo

A expectativa de 
ganho decorrente 
de um julgamento 

favorável

A probabilidade 
de êxito para 
decidir sobre 

iniciar ou manter 
seus litígios
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Como a jurimetria entra 
nesse caminho

Embora seja difícil projetar o tipo de entendimento que virá, é possível 
visualizar o caminho que as decisões administrativas e judiciais vêm 
tomando em relação às matérias tributárias mais recorrentes.

E é a inovação tecnológica que permite acesso a estes dados por meio da 
chamada jurimetria, uma das principais tendências jurídicas deste século.

A jurimetria nada mais é do que o ponto de encontro entre o 
Direito e a estatística. Trata-se de um método que faz uma 
varredura por todos os sistemas do país, seja judicial ou 
administrativo, para encontrar o padrão que está por trás desses 
processos: quantas vezes aquela matéria foi julgada de 
determinada forma por um mesmo Magistrado ou por um mesmo 
Tribunal e o que difere essas decisões para levar a resultados 
diferentes.

CAPÍTULO 5
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Esse tipo de análise permite prever importantes tendências 
relacionadas a decisões, posicionamentos e entendimentos 
proferidas em diferentes cenários. Afinal, no curso de um processo, os 
fatos e o direito nem sempre são os únicos aspectos levados em 
consideração pelo Magistrado na hora de deliberar sobre aquele caso 
concreto. Muitas vezes, outros fatores também podem acabar 
interferindo, como as convicções pessoais e socioeconômicas e a 
atuação das partes, por exemplo. 

Assim, com esse tipo de informação em mãos, o advogado pode se 
basear em dados estatísticos - e não apenas em meras convicções - 
para decidir como conduzir um processo ou, até mesmo, para 
apresentar ao cliente-empresa as reais chances de êxito que ele 
possui.

Leia também:

Jurimetria e Direito Guia 
definitivo

Baixe o ebook grátis



Tecnologia e compliance tributário

● Os argumentos mais aceitos pelos Magistrados em cada caso;

● Os argumentos que não surtem o efeito desejado e que, 
portanto, devem ser evitados;

● O valor mais razoável a ser pedido a título de indenização, por 
exemplo.

Esses serviços de análise serão cada vez mais 
comuns, principalmente em relação a 
questões tributárias. 
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Uma empresa de tecnologia que desenvolve um software inovador, por 
exemplo, tende a sentir insegurança jurídica já nos primeiros passos do 
negócio ao se deparar com a dicotomia entre mercadoria e serviço - 
uma vez que a lei tributária ainda não enfrenta temas que envolvem a 
economia digital.

Empresas com filiais em diferentes Estados também se veem 
obrigadas a encarar a guerra fiscal decorrente dos conflitos entre os 
entes federativos, dentro da competência outorgada pela Constituição 
Federal. 

Como os tribunais judiciais vêm decidindo a respeito desses assuntos? 
Quais as chances da empresa obter benefícios de acordo com os seus 
interesses? Isso a jurimetria consegue responder. E faz isso indicando 
a porcentagem exata e a série histórica de casos semelhantes que 
foram bem sucedidos em primeira instância e quantos chegaram ao 
resultado favorável em segunda instância. 

TESTE GRÁTIS JURIMETRIA
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Na prática, transformar esses dados em informações 
relevantes ajuda o advogado a visualizar:

● O entendimento que determinado juiz tem a respeito de um 
tema e como ele sentenciaria a respeito;

● Os desdobramentos que um litígio poderia tomar;

● Os resultados mais prováveis de um processo;

Na área tributária, por exemplo, é importante considerar que 
51,4% das decisões proferidas em processos de primeira 
instância confirmam a decisão administrativa, enquanto 48,6% 
modificam o resultado definido administrativamente. Esses 
números estão no Diagnóstico do Contencioso Judicial Tributário 
Brasileiro.
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Além disso, a jurimetria também é capaz de apontar com exatidão 
quais são as chances potenciais dos magistrados decidirem pela 
modulação de efeitos no marco de início da produção de efeitos das 
decisões de mérito selecionadas, por exemplo - considerando, neste 
caso, que os Tribunais Superiores têm permissão para alterar tal 
situação com base no art. 27 da Lei n. 9.868/1999 e no art. 927 do 
Código de Processo Civil.

Esse tipo de informação pode servir como incentivo ao ajuizamento de 
novas ações judiciais - especialmente quando houver a iminência de 
julgamentos de precedentes vinculantes, por exemplo. 

Outra situação comum na rotina de advogados tributaristas envolve o 
ICMS, um frequentador assíduo dos tribunais superiores.

51,4%
confirmam a 

decisão 
administrativa

Modificam a 
decisão 
administrativa

48,6%
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A inclusão do crédito presumido de ICMS na base de cálculo do PIS 
e da Cofins é uma discussão que se arrasta há anos pelos tribunais 
do país. 

O próprio Poder Judiciário demorou para consolidar uma linha de 
entendimento sobre o tema, mas, por mais de uma década, a maioria 
dos juízes passou a decidir de forma favorável ao contribuinte. Ainda 
assim, nada disso é suficiente para garantir uma jurisprudência 
pacífica - nem no âmbito judicial, nem no administrativo.

Exemplo disso é um posicionamento recente da Câmara Superior do 
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Em maio de 
2022, a 3ª Turma voltou a decidir no sentido oposto do Poder 
Judiciário, entendendo que os créditos presumidos compõem a base 
de cálculo do PIS e Cofins e que o contribuinte deve cumprir a Lei 
12.973/2014 e contabilizar os valores em reserva de incentivos fiscais. 
O assunto está longe de ser pacificado. E isso só vai acontecer 
quando o STF, enfim, se debruçar sobre o Recurso Extraordinário 
835.818. Porém, não há data para tal.

21

Essa falta de um entendimento padronizado entre Poder Judiciário e 
Carf é o que provoca a insegurança jurídica do sistema tributário 
brasileiro hoje. O próprio Diagnóstico do Contencioso Judicial Tributário 
Brasileiro apontou a recorrência desse problema. Segundo o estudo, 
um dos principais motivos que leva o contribuinte a recorrer ao 
Judiciário é justamente a falta de transparência do Fisco ou dos entes 
da administração tributária dos pareceres e notas técnicas referentes 
aos atos normativos que publica. Assim, quando falta transparência, o 
Poder Judiciário acaba sendo demandado para que o contribuinte 
possa, simplesmente, entender os reais motivos e fundamentos que 
levaram à emissão daquele ato normativo e como mudar essa situação.  
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Na prática, essa falta de transparência se reflete em diversas 
situações, como, por exemplo, a compensação tributária - um instituto 
previsto no art. 170 do Código Tributário Nacional que assegura ao 
contribuinte a quitação de débitos tributários em situações de 
pagamento indevido ou a maior, ou, então, em casos de acumulação 
de créditos decorrentes da própria sistemática de apuração de 
determinados tributos. 

Em decorrência do que diz a lei, é muito comum os contribuintes se 
obrigarem a antecipar valores para, depois, serem compensados com 
débitos por ele apurados. 

Milhares de processos administrativos com essa finalidade tramitam 
na Receita Federal atualmente. Ainda assim, 48,3% desses pedidos 
acabam indeferidos pelo Fisco, segundo um levantamento 
apresentado pela Procuradoria da Fazenda Nacional no Recurso 
Extraordinário 796.939. O resultado, claro, não poderia ser diferente: 
a discussão acaba indo parar no colo do Judiciário. 
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Assim, diante de todas essas incertezas, a jurimetria surge como 
importante aliada na rotina dos advogados que atuam com 
compliance tributário. 

Se, de um lado, o empreendedor fica muito mais preparado para 
tomar decisões estratégicas; de outro, os advogados do 
departamento jurídico e o compliance tributário podem cumprir 
com seu papel de uma forma muito mais fiel e assertiva.
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Conheça a Turivius
A Turivius  realiza  Pesquisa Jurisprudencial 4.0 integrada à 
analise de Jurimetria dos Tribunais Judiciais e Conselhos 
Administrativos, além de gerir o conhecimento jurisprudencial 
adquirido por todos os membros da equipe.

Descubra o que vem sendo decidido sobre determinado tema 
nos últimos anos e identifique padrões jurisprudenciais que 
podem potencializar a sua estratégia.

Alie a sua expertise jurídica à tecnologia de confiança e 
tenha uma atuação orientada a dados.

COMECE O TESTE GRATUITO

https://checkout.turivius.com/
https://checkout.turivius.com/
https://checkout.turivius.com/
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Você também poderá se interessar por…
CONTEÚDOS COMPLEMENTARES
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ENTREVISTA 
Análise prática do 

tema Insumos 
PIS/COFINS | KLA 

advogados

EBOOK
Guia definitivo  de 
Marketing Digital 
para advogados

EBOOK
Jurimetria e Direito: 

Guia definitivo

EBOOK
Prevendo os resultados da 

pauta tributária do STF:
Edição 2022/01

https://www.turivius.com/portal/como-organizar-o-seu-proprio-acervo-de-precedentes%ef%bf%bc/
https://www.turivius.com/jurimetria-na-pratica-insumos-pis-cofins/
https://www.turivius.com/jurimetria-na-pratica-insumos-pis-cofins/
https://www.turivius.com/jurimetria-na-pratica-insumos-pis-cofins/
https://www.turivius.com/jurimetria-na-pratica-insumos-pis-cofins/
https://www.turivius.com/jurimetria-na-pratica-insumos-pis-cofins/
https://materiais.turivius.com/jurimetria-guia-definitivo
https://materiais.turivius.com/jurimetria-guia-definitivo
https://materiais.turivius.com/jurimetria-guia-definitivo
https://materiais.turivius.com/jurimetria-guia-definitivo
https://materiais.turivius.com/jurimetria-guia-definitivo
https://materiais.turivius.com/jurimetria-guia-definitivo
https://materiais.turivius.com/jurimetria-guia-definitivo
https://www.turivius.com/projeto-agatha/
https://www.turivius.com/projeto-agatha/
https://www.turivius.com/projeto-agatha/
https://www.turivius.com/projeto-agatha/


Tecnologia e compliance tributário

Siga nossas redes sociais:

https://www.youtube.com/channel/UCzHl9NY_LiMHE7RqADABVAQ
https://www.linkedin.com/company/turivius/
https://www.instagram.com/turivius.tech/

