


 

DESCOMPLIQUE AS REVISÕES FISCAIS  

Há  23 anos a SJ Advocacia Empresarial atua na assessoria e consultoria empresarial, de 
forma preventiva e estratégica. Diante da vasta experiência no ramo, percebemos um 
padrão em relação às dúvidas dos nossos clientes, principalmente sobre as revisões 
fiscais, onde são frequentes perguntas como:  O que são as revisões fiscais? Como 
funcionam? Qual a importância? E principalmente, o que fazer?  
Pensando nessa questão, nossa equipe desenvolveu esse e-book. Reunimos as 
principais informações sobre as Revisões Fiscais e sua aplicabilidade.  
  

Boa Leitura! 
 Atenciosamente, 

 

 Sebastião Rodrigues e Jorge Baluz 



 
 
A Revisão Fiscal, de forma sucinta, é o controle financeiro e fiscal da empresa ou 
Instituição. O processo requer conhecimento legislativo, jurídico e contábil.  
 
Qual a importância da Revisão Fiscal? 
 
O Brasil possui um dos maiores e mais complexos sistemas legislativos na área 
tributária, situação que possibilita diversas interpretações sobre o mesmo 
assunto. Realizar a Revisão Fiscal é garantir a cobrança justa de impostos. 
 
 

DÚVIDAS E RESPOSTAS SOBRE A REVISÃO FISCAL 

Afinal, o que é Revisão Fiscal? 



 
Quem pode fazer? 
 
Advogados e Consultores Contábeis. Por isso a necessidade de contar com 
profissionais capacitados, com experiência e de confiança. O ideal para o melhor 
êxito deste trabalho é que a equipe seja composta por ambos os profissionais 
(advogado e contador).  Muito cuidado com promessas de realização da revisão 
fiscal por meio de  softwares “milagrosos”, que não conseguem realizar um 
devido serviço personalizado a cada empresa em razão de diversos fatores 
como: atividades, regime fiscal e etc. 



 

REALIZANDO A REVISÃO  

Nesse tópico vamos explicar o passo a passo para realizar uma Revisão Fiscal de 
qualidade. Observe as informações: 
 
O primeiro passo da revisão consiste em identificar a realidade tributária da 
empresa e fazer o planejamento.  
O procedimento é feito com base nos dados contábil/fiscal dos últimos 05 anos, 
com foco nos tributos: IRPJ; CSLL; COFINS; PIS; INSS; ICMS e/ou ISS. 
A partir do certificado digital são realizados os procedimentos de análise das 
declarações fiscais da empresa e as respectivas tributações junto ao fisco. 



 

BENEFÍCIOS 

A revisão fiscal garante diversas e incontáveis vantagens ao empresário. 
Confira as principais: 
 
É possível quantificar os possíveis riscos ou benefícios (pagamento a maior ou a 
menor) de tributos. 
Identifica-se a carga tributária e a sua devida configuração com operação da 
atividade empresarial desenvolvida. 
Possibilidade de fazer planejamentos com fim de recuperação e otimização de 
recursos que resultem num fluxo de caixa saudável e responsável para  empresa. 



Contrato social e aditivos 

Livros Razão ou Arquivo SPED Contábil 

Balancete analítico mensal 

Demonstrações Contábeis  

Balanço Patrimonial e Demonstrativo do Resultado do 
Exercício  

Resultado do Exercício  

Declarações 

DCTF, DACON, DIPJ, DIEF e de Recolhimento do ICMS / ISS 

Cópias de segurança ou impressa com recibo de entrega 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAR A REVISÃO FISCAL 
NO PERÍODO DOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) ANOS 



 
CONHEÇA NOSSO TRABALHO 

A SJ Advocacia empresarial identifica os procedimentos fiscais adotados em sua 
empresa com o fim de harmonizá-los de acordo com a legislação aplicável em 
todas as esferas: Federal, Estadual e Municipal.  
 
Somos especialistas em analisar as condições reais de sua empresa e encontrar 
soluções seguras por meio de créditos tributários não utilizados corretamente. 
Nossa equipe têm o compromisso de realizar seus procedimentos em até 90 dias, 
contados da entrega da documentação solicitada para realizar a Revisão Fiscal. 




