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Manual da Nota Fiscal Eletrônica
Aderbal N. Müller, mestre em Contabilidade; doutor pela UFSC; professor e coordenador da Unifae – Centro Universitário;
perito contador; especialista em finanças,
Rafaela do Pilar, administradora habilitada em Comércio Exterior pela UnicemP;
especialista em logística empresarial pela
Unifae e Viviane Mayumi Kido, engenheira
civil pela Unicamp; especialista em logística empresarial pela Unifae publicaram
a seis mãos o livro Manual da Nota Fiscal
Eletrônica, pela Juruá Editora Ltda.
Os autores colocam da crescente
evolução tecnológica em sua velocidade
espantosa, principalmente, no tocante
ao luxo, ao conforto, a comodidade e
aos recursos, que chegam, em certos
momentos, a dificultar o acompanha-

mento de seus constantes avanços, que
diariamente são colocados a disposição
do usuário.
O livro trata da evolução que chegou
ao trabalho do profissional da contabilidade, no tocante aos mecanismos de
emissão de documentos, transmissão
de dados, aprimoramento nos controles e, especialmente, o refinamento na
máquina fiscalizadora. Estes profissionais
lidam, agora, com a Nota Fiscal Eletrônica que é a nova modalidade de emissão
de documentos fiscais.
O teor da obra mostra ao usuário
desta nova ferramenta como utilizá-la,
como se beneficiar deste instrumento no
dia-a-dia de seu trabalho e o que já foi
realizado para sua implantação.
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Direito Tributário – Teoria e Prática
Ao ensinar Direito Tributário e orientar
os profissionais do ramo, o obra Direito Tributário – Teoria e Prática possui
como principais objetivos a didática, a
simplicidade e a prática profissional. O
exemplar está voltado àqueles que têm
interesse na assimilação da estrutura
jurídica que serve de base ao Sistema
Tributário Nacional.
O livro apresenta seqüência lógica, de
maneira que o leitor assimile os ensinamentos e possua, no mínimo, uma questão didática após cada ponto desenvolvido. Os autores utilizaram vários exemplos
no texto, com o objetivo de demonstrar
conceitos potenciais problemáticos, visando que o leitor tenha a oportunidade da
correta verificação do efetivo ensinamento
e aprendizagem passados.
Há, também, questões e problemas
ao final de cada capítulo que servem de

revisão da leitura efetuada. Dividido em
vinte e quatro capítulos, o livro traz anexos-modelos, o gabarito das questões,
bibliografia e índice sistemático.
A obra atende aos estudantes da matéria em cursos jurídicos, aos professores
, bem como aos cursos de graduação de
Ciências Contábeis, Administração de Empresas, Ciências Econômicas e Análise de
Sistema de Informações e aos profissionais
que se dedicam ao estudo de questões
tributárias em suas atividades sejam eles,
advogados, contadores, administradores, economistas, analistas de sistemas,
empresários e gerentes envolvidos no
processo de planejamento tributário.
Os autores Silvio Aparecido Crepaldi e
Guilherme Simões Crepaldi são pesquisadores da área de Direito Empresarial e
Tributários, além de serem consultores e
assessores jurídicos de empresas.
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