EXPERIÊNCIA,
DINAMISMO E
COMPROMETIMENTO
COM RESULTADOS

QUEM
SOMOS

QUEM
SOMOS

A PR E S E N TAÇÃO
Somos uma empresa onde a inovação
e os resultados obtidos caminham
juntos a uma trajetória comprometida
com a ética e a transparência.
Contamos com uma vasta aptidão
e uma equipe multidisciplinar e
preparada para oferecer o que há de
melhor em consultoria tributária e
empresarial.

www.hmpx.com.br

Nossa estrutura está embasada
na seriedade e qualidade, visando
sempre satisfazer cada cliente.
Fundada para proporcionar soluções
customizadas
em
Consultoria
Tributária Empresarial, a HMPX
antecipou-se às transformações
no cenário econômico mundial e

hoje atua também em serviços de
outsourcing e consultoria em vários
segmentos empresariais. A habilidade
para
encontrar
oportunidades
faz parte da cultura da empresa e
também está no DNA dos nossos
profissionais. Eles formam equipes
multidisciplinares, com atendimento
a clientes de diversos setores, o
que permite um intercâmbio de
conhecimento. Somada a estes
diferenciais, a HMPX conta com uma
metodologia consistente, levando
a empresa a construir um portfólio
de trabalhos de destaque nas mais
diferentes exigências tecnológicas e
reputação de credibilidade junto ao
mercado.

“HMPX – Experiência e excelência para gerar resultados
em todas as oportunidades.”

V ISÃO E P R INC ÍP IOS
PROPÓSITOS E PRINCÍPIOS

Ética, transparência e resultados são a base para todos os projetos
desenvolvidos pela HMPX. Estes valores são a marca registrada da empresa,
orientando o posicionamento de mercado e a conduta dos profissionais.

CONDUTA ÉTICA

Todas as ações da HMPX são pautadas por seus princípios. O respeito à
legislação é uma constante neste processo, resultando em uma empresa
séria, comprometida com a ética. Este posicionamento é aplicado aos
projetos, considerando a identidade dos clientes para a melhor aplicação da
informação estratégica e elevar a excelência dos resultados. Para garantir a
continuidade desta postura corporativa, a HMPX desenvolveu um Código de
Conduta e Ética que orienta todos os profissionais, colaboradores e parceiros.
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COMPROMISSO SOCIAL

A filosofia de trabalho da HMPX inclui um forte comprometimento ético e
social. Para a empresa, estes dois conceitos estão cada vez mais intrínsecos
e isso se reflete no zelo com que os trabalhos são realizados. Colaborar com
o desenvolvimento sustentável do Brasil é uma prioridade para a HMPX. A
empresa busca sempre parcerias que visam soluções inovadoras para os
problemas e necessidades de combate à desigualdade social, preservação
do meio ambiente, apoio à educação e promoção do desenvolvimento
sustentável.

QUEM
SOMOS

SERVIÇOS

SERVIÇOS

R EVISÃO F ISCA L
Deixe a revisão fiscal da sua empresa nas mãos da HMPX
e mantenha seu foco nas ações estratégicas do seu negócio.
Se por algum motivo a sua empresa, nos últimos 5 anos, cometeu algum
equívoco na apuração tributária por CNAE, NCM, FPAS, RAT/FAP, CPRB, CIAP,
JCP e tributos como ISS, ICMS, PIS, COFINS, IPI, IRPJ e CSLL, saiba que existe
a possibilidade de recuperar valores pagos a maior.
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A HMPX Consultoria Tributária e Empresarial tem uma equipe de profissionais
especializados para consultoria e prestação de serviços relacionados a
evisão e recuperação de tributos, realização de levantamentos e cálculos
dos impostos de todas as esferas públicas:

FEDERAL

ESTADUAL

MUNICIPAL

A HABILIDADE PARA ENCONTRAR
OPORTUNIDADES FAZ PARTE DA CULTURA
DA EMPRESA E TAMBÉM ESTÁ NO DNA
DOS NOSSOS PROFISSIONAIS.

CON S ULTO R IA E
ASS ESS OR IA T R IB UTÁ R IA PREVENTI VA

SERVIÇOS

Maximizar recursos financeiros, patrimoniais e sociais dos clientes
é a missão da HMPX.
Ao longo dos anos, a empresa vem acumulando um histórico de
sucesso em trabalhos jurídicos com enfoque estritamente tributário,
societário (reestruturações), contábil, empresarial e revisão de contratos
bancários. Fundamentados nestes conhecimentos, nossos profissionais
estão amplamente capacitados para identificar pontos de economia ou
oportunidades tributárias/fiscais e implementar a estratégia com excelência.
Tudo isso dentro da máxima segurança jurídica e legal.
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O N D E A H M PX P O DE A P O I A R A SUA EMP R ESA?
Suspensão legal da exigibilidade de tributos
(impostos, taxas e contribuições sociais);

previdenciárias sobre verbas indenizatórias
nos últimos 05 exercícios fiscais;

Planejamento tributário e societário, visando
alternativas legais de redução de carga
tributária;

Revisão fiscal de Balanço Patrimonial com
enfoques tributário, societário e empresarial;

Recuperação/Compensação/Restituição de
tributos pagos a maior ou indevidamente
nos últimos 05 exercícios fiscais;
Restituição/Compensação de contribuições

Revisão de tributos diretos (IRPJ, CSLL, PIS,
COFINS, IOF, etc.) e indiretos (ICMS, IPI e ISS);
Revisão de declarações tributárias (DIPJ, ECD
– Sped, DCTF, DIRF, PER/DCOMP, EFD, etc.);
Revisão de Contratos Bancários já quitados,

extintos pelo pagamento ou em andamento;
Revisão/Adequação Contábil e Tributária às
Novas Normas de Contabilidade (IFRS);
Elaboração de pareceres técnicos e jurídicos,
memorandos e respostas a consultas
formuladas pelas empresas (pessoas
jurídicas) e pessoas em geral;
Due Diligence – auditoria legal de passivos
tributários e procedimentos fiscais.

CON S ULTO R IA E
ASS ESS OR IA T R IB UTÁ R IA PREVENTI VA
CONTROLADORIA
Os profissionais da HMPX reúnem conhecimentos da contabilidade e
administração para terem uma visão global da empresa e atuarem de forma
estratégica. Nossa equipe oferece recursos a uma gestão empresarial cada
vez mais dinâmica, efetiva e, acima de tudo, que garantam informações à
diretoria nos processos decisórios para elevar a competitividade.
E LE VAÇÃO DA CO MP ETI TI VI DA DE, ATUA N DO COM :
Cálculo do CMV (custo de mercadoria
vendida);

Estudo para readequação do custo
financeiro;

Definição de Margem;

Preço de Transferência entre
empresas – “Transfer Pricing”

Análise da Margem de contribuição
por produto e categoria;
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Definição e acompanhamento da
carga tributária;
Cálculo de ponto de equilíbrio;

Reestruturação societária;
Reorganização de controles internos;
Estudo para mudança de regime
tributário.

SERVIÇOS

CON S ULTO R IA E
ASS ESS OR IA T R IB UTÁ R IA PREVENTI VA
FINANÇAS
Do planejamento à operação, a HMPX administra as finanças das empresas.
Nossa experiência e profundo entendimento do assunto permitem, além de
organizar, traçar estratégias para transformar positivamente esta área tão
sensível e fundamental ao sucesso.
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FAZ PAR T E D O N OSSO ESCO P O:
Contas a Receber – do faturamento,
envio de borderôs aos bancos para
emissão de boletos ao cliente ao
recebimento e baixa;

Relacionamento com bancos;

Contas a Pagar – lançamento,
classificação, emissão de cheques e
lançamento dos pagamentos no site
do banco;

Controle de previsão de pagamentos
e tributos mensais;

Fluxo de caixa – acompanhamento de
saldos e conciliação bancária;

Análise e pagamento de impostos
retidos;

Elaboração de planilhas financeiras
para auxiliar o empresário;
Análise de custo Fixo e Variável.

SERVIÇOS

CON S ULTO R IA E
ASS ESS OR IA T R IB UTÁ R IA PREVENTI VA
GESTÃO FINANCEIRA
A área de gestão financeira da HMPX vai muito além do simples cálculo de
impostos e do atendimento às legislações comerciais, previdenciárias e fiscais.
Todo o trabalho é realizado em completa sinergia e alinhado com as mais
modernas técnicas de gestão para garantir resultados realmente efetivos.

D E NT R E NOSSAS ESP EC I A L I DA DES, DESTACA MOS :
Elaboração consolidada de balanço patrimonial e seus demonstrativos de
múltiplas empresas;
Contabilidade por centro de custo ou segmento de negócio;
Geração de relatórios para controladoras estrangeiras em formato específico;
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Demonstração de Resultados por segmento de negócio.

SERVIÇOS

PROFISSIONAIS
DEDICADOS PARA
VOCÊ DEDICAR-SE
AO SEU NEGÓCIO.

CON S ULTO R IA E M ME R CA DO I NTERNACI O NAL

SERVIÇOS

O comércio internacional oferece uma série de oportunidades e para tirar
proveito delas é fundamental dominar as regras que regem as operações.
A HMPX presta consultoria especializada em exportação e importação,
garantindo a orientação correta para a execução dos procedimentos e
trâmites legais, além de agilidade no desembaraço aduaneiro.
O conhecimento de mercado de nossa equipe, aliado a práticas inteligentes,
permitem redução de carga tributária e obtenção de benefícios fiscais
previstos em legislação, sempre com a máxima segurança jurídica.
A H M PX AT UA EM DI VER SAS FR EN TES DA GESTÃO A DUA NE I RA DA S UA E MPR E SA :
Comércio Internacional
Classificação fiscal de mercadorias;
Valoração aduaneira;
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Efetivação de ex-tarifários e
recuperação de impostos pagos;
Conformidades regulatórias
aduaneiras;
Regimes de origem;
Drawback.

Operações
Full outsourcing e management da área de
comércio exterior;
Controles de efetivação de pagamentos e
fechamento de câmbio;
Desembaraço aduaneiro;
Emissão de documentos.

Consultoria legal
Conformidades dos conteúdos legais
e aduaneiros dos contratos e demais
garantias;
Defesa de multas e penalidades aduaneiras;
Conformação a normas técnicas de proteção
ao consumidor, meio ambiente, acordos bi
ou multilaterais e afins.

DECISÕES
CORRETAS
MUDAM O JOGO

CON T E N C IOSO T R IB UTÁ R IO
O contencioso tributário faz sentido quando as ações de prevenção não
atendem às necessidades do contribuinte.
Um dos serviços exigidos com relação ao contencioso tributário é o estudo
detalhado das ações ativas e passivas, principalmente para conseguir
informações sobre a posição dos tribunais sobre as questões envolvidas e
os riscos envolvidos nos processos.
A HMPX atua na representação dos interesses dos contribuintes, tanto na
esfera judicial quanto administrativa.
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MEDIDAS QUE DEVEM SER TOMADAS, DEPENDENDO DO CASO:
Ação
declaratória

Ação
anulatória

Ação
de consignação

Deve ser impetrada pelo
contribuinte. Essa ação
deve ser proposta antes
do lançamento do crédito
tributário, que tanto pode
ser negativo quanto positivo
em relação à existência ou
não do crédito tributário.

Ação anulatória do débito
fiscal, que deve ser feita
depois do lançamento
administrativo, uma vez
que seu objetivo é anular o
débito apresentado.

Ação de consignação
em pagamento de
débito fiscal, conforme
estabelecido no art. 164
do Código Tributário
Nacional.

SERVIÇOS

CON T E N C IOSO T R IB UTÁ R IO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
A metodologia da HMPX em casos de litígio administrativo reúne muito
planejamento e a combinação de práticas com sucesso comprovado, aplicando
abordagens inovadoras para atingir resultados expressivos.
OS T RABAL H OS N A Á R EA I N C LU EM:
Elaboração de impugnações, manifestações de inconformidade, recursos
administrativos e demais defesas administrativas nas esferas federal, estadual,
municipal e distrital;
Formulação de consulta aos órgãos administrativos fazendários;
Acompanhamento processual até a última instância administrativa;
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Sustentação oral no Conselho de Contribuintes e demais órgãos
administrativos.

“O litígio administrativo encerra-se com a decisão definitiva, a desistência da
impugnação ou do recurso, o pagamento do Auto de Infração e da Nota ou
Notificação de Lançamento, o pedido de parcelamento, a extinção do crédito
tributário ou com a prática de qualquer ato, da parte do sujeito passivo, que importe
em conessão de dívida ou reconhecimento da existência de crédito.”

SERVIÇOS

CON T E N C IOSO T R IB UTÁ R IO
CONTENCIOSO JUDICIAL
Os profissionais da HMPX estão plenamente preparados para atender as
mais diversas demandas que envolvem disputadas e recebem todo o suporte
de uma estrutura organizacional e processos consolidados.

O T RABAL H O COMP R EEN DE AS SEGU I N TES ATUAÇÕ E S :
Ajuizamento de Ações (Mandado de Segurança, Declaratória e Anulatória)
contra incidência de tributos, bem como propositura de ação de repetição de
indébito para a recuperação de valores pagos indevidamente;
Elaboração de defesas e recursos em qualquer instância judicial;
Atuação incisiva em processos de execução fiscal (exceção de pré-executividade,
embargos à execução e demais manifestações e defesas contra cobranças
executivas);
Acompanhamento processual até a última instância judicial;
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Administração de passivos tributários em geral;
Sustentação oral em qualquer instância.

SERVIÇOS

CON T E N C IOSO T R IB UTÁ R IO
OUTROS SERVIÇOS
As áreas tributária, societária, empresarial e contábil da HMPX desenvolvem
outros trabalhos em suas atuações específicas e também de forma integrada.
Soluções com todos os atributos da marca para ampliar o desempenho dos
clientes, mitigar passivo e maximizar o potencial de rentabilidade.
CO NH EÇA OS P R I N C I PA I S TRA BA L HOS:
Equacionamento do passivo tributário federal com ativos financeiros
reconhecidos pelos Tribunais Superiores (STJ e STF), por meio do instituto da
compensação tributária administrativa ou judicial;
Equacionamento do passivo tributário estadual, municipal e distrital, nos
moldes definidos pelos Tribunais Superiores (STJ e STF), por meio do instituto da
compensação tributária administrativa ou judicial;
Parcelamentos tributários (REFIS, PAES, PAEX, parcelamentos alternativos, etc.);
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Adequação contábil e tributária com base nas Novas Normas Contábeis (IFRS).

SERVIÇOS

AO PERSEGUIR
A EXCELÊNCIA,
ENCONTRA-SE
O SUCESSO.

CON S ULTO R IA JURÍDICA
A HMPX realiza diversos trabalhos jurídicos com foco estritamente tributário,
societário, contábil, empresarial e de revisão de contratos bancários, recursos
administrativos e judiciais, restituição de juros, formulação de consulta aos
órgãos administrativos, atuação incisiva em processos de execução fiscal e
acompanhamento processual.
O principal objetivo da HMPX, com seu quadro de profissionais qualificados,
é atender de forma rápida, ágil e satisfatória o interesse dos clientes.

“

Não há nada mais relevante
para a vida social que a formação
do sentimento da justiça.”

www.hmpx.com.br

Rui Barbosa

SERVIÇOS

CON S ULTO R IA JURÍDICA
TESES TRIBUTÁRIAS
A notoriedade dos resultados tributários da HMPX fazem dela uma marca
com tradição e excelência no mercado.
Nossos profissionais também estão permanentemente atualizados com as
edições normativas, buscando de forma proativa encontrar oportunidades
para redução de cargas tributárias e aperfeiçoamento do regime fiscal da
empresa.
F O R M A D E AT UAÇÃO EM ASSU N TOS TR I BU TÁ R I OS :
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Elaboração de teses tributárias em relação a quaisquer tributos:
IRPJ

ISS

CSLL

Taxas

PIS

Contribuições de melhoria

COFINS

Contribuições sociais em geral

ICMS

Etc.

IPI
E quaisquer relações, atos, situações e fatos.

SERVIÇOS

CON S ULTO R IA JURÍDICA
REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS
A Revisão Bancária é um diferencial da HMPX. Nossos profissionais estão
amplamente familiarizados com a rotina bancária e oferecem oportunidades
para renegociação de pagamentos e até mesmo restituição de valores por
parte da instituição financeira.
SAI BA CO M O É A ATUAÇÃO DO SERVI ÇO :
Revisão de contratos já quitados,
extintos pelo pagamento e/ou em
andamento;
Análise para verificação de simulação
nos contratos de capital de giro em
decorrência de conta a descoberto;
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Aplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor aos contratos
bancários;

Aplicação da impossibilidade da
capitalização dos juros bancários;
Defesa pela responsabilidade civil das
instituições financeiras;
Revisão dos contratos de leasing com
a variação cambial e dos contratos de
crédito com base na resolução n° 63
do Banco Central do Brasil;

Restituição de juros pagos acima de
12% ao ano nos contratos de cédulas
de crédito industrial, comercial e
rural;

Suspensão dos efeitos da inclusão do
nome do consumidor no cadastro de
restrição de crédito da SERASA e do
SPC;

Revisão dos índices de correção
monetária utilizados;

Defesa pela ilegalidade da penhora
de quotas sociais de empresa.

SERVIÇOS

CON S ULTO R IA JURÍDICA
CUSTEIO RURAL
Na ocasião da transição da moeda Cruzados/Cruzados Novos, os contratos
de custeio rural realizados através do Banco do Brasil sofreram um reajuste
maior que o devido nos Custeios Rurais da época, lesando assim toda a classe
rural de nosso País. Passados quase 30 anos de uma longa batalha em uma
ação civil publica, o Superior Tribunal de Justiça condenou o Banco do Brasil
e a União a devolverem com correção os valores pagos a maior, desde a
época do empréstimo até a data presente, impactando nos cofres do BB e
da União um valor de 258 bilhões de reais.
Cabe a cada custeado buscar o seu direito de rever os valores, e assim poder
resgatar na história seu dinheiro.
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Para que o Agricultor saiba se tem ou não o direito, ele precisará da Cédula
Rural da época. Caso não tenha, é possível descobrir por meio de uma
certidão detalhada dos últimos 30 anos do imóvel. Com este documento em
mãos, a HMPX solicitará ao Banco do Brasil a Cédula Rural Pignoratícia e,
consecutivamente, a devolução dos valores.
Entre em contato conosco para reaver o dinheiro que sempre foi seu.

SERVIÇOS

ENTRE EM CONTATO
Av. Braz Olaia Acosta, 2100
Nova Aliança
Ribeirão Preto-SP
16

3620 4545

atendimento@hmpx.com.br
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