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Nova Funcionalidade 

Mapa ICMS 

 

Descrição 
A nova ferramenta Mapa ICMS (disponível na aba Ferramentas do Checkpoint, na guia Ferramentas de 
Consulta) tem a função de apresentar as alíquotas de ICMS aplicáveis às operações realizadas entre os 
Estados do Brasil, bem como o percentual de diferencial de alíquota nas operações para consumo. 

Através de um mapa interativo o usuário terá a possibilidade de consultar o ICMS selecionando o estado 
de origem e o estado de destino de maneira prática e intuitiva.   

 

 

Público Alvo 

 Escritório de Contabilidade 
 Escritório de Advocacia Tributária 
 Departamento Fiscal 
 Departamento Jurídico/Tributário 

 

 

Benefícios 

 

 Centralização das principais regras gerais para consulta das alíquotas 
 Facilidade na navegação, interface intuitiva e amigável com informações concisas e seguras 
 Resposta rápida para auxiliar os profissionais na rotina fiscal, diminuindo a demanda de consultas 

externas e o tempo utilizado na busca 
 Redução do risco de autuação fiscal 
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Exibição 
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Novidades 

Filtro por Âmbito - Pesquisa Global 
*Este filtro será aplicado apenas na busca global, localizada na Página Principal e na guia Pesquisas 

 

Descrição 
A ferramenta de pesquisa do Checkpoint agora conta com um novo filtro para agilizar as buscas, o filtro por 
Âmbito. Este filtro permitirá refinar a pesquisa pelo âmbito aplicável ao documento, com as opções Federal 
ou Estadual (neste caso cabendo ao usuário escolher os estados que tem interesse).  

 

Benefícios 

 Diminuição no tempo de busca para chegar até o documento desejado 
 Resultados mais relevantes  

 

Exibição 

 

Link âmbito nos campos de pesquisa 
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Exibição de Documentos – Link para Árvore de Conteúdos 

Descrição 
Ao acessar um documento na ferramenta Checkpoint, agora será possível retornar à Árvore de Conteúdos, 
que será exibida aberta, mostrando todos os nodos até o documento consultado. 

 

Benefícios 

 Encontrar outros documentos relacionados que podem ser relevantes a sua busca 
 Entender a classificação do documento dentro da ferramenta, permitindo refinar melhor sua 

pesquisa 
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Exibição 
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Exportar Trechos de Legislações Sem Perder Formatação 
*Disponível apenas para Legislações no momento 

Descrição 
Nas legislações disponíveis no Checkpoint, agora é possível exportar os trechos do documento sem que ele 
perca sua formatação original, sempre que o respectivo documento for dividido em unidades (ex. Capítulo, 
Seção, Artigos): 

Exibição 

Documento completo dentro do Checkpoint 
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Resultado da exportação da Legislação (formato Word) 
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Melhorias de Usabilidade 
Área Temática – Ajuste de Exibição 

Descrição 
Agora a área temática se encontra mais próxima do seu campo de visão, seguindo a orientação de leitura 
ocidental (da esquerda para a direita). 

 

Exibição 

 

 

 

Preferências - Inclusão da Opção Apresentação do Resultado de 
Pesquisa 

Descrição 
Com essa nova opção, você poderá escolher nas preferências se deseja que os resultados obtidos em uma 
pesquisa sejam exibidos por padrão por uma lista de documentos ou pela árvore de conteúdos: 

Exibição 
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Lista de Documentos (esquerda) / Árvore de Conteúdos (direita) 

 

Preferências - Alteração de Texto – Resumo Área de 
Preferências 

Descrição 
O texto das preferências foi alterado para melhor compreensão sobre a área de personalização do 
Checkpoint: 

Exibição 
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Preferências - Alteração de Título - Busca Preferida 

Descrição 
O título da opção Busca Preferida foi alterado para facilitar a compreensão intuitiva sobre esta opção: 

Exibição 

 

 

Melhorias na Exibição dos Resultados 

Descrição 
A ferramenta de busca foi melhorada buscando aprimorar os resultados obtidos. Os resultados agora tem 
maior aderência com os termos buscados.  

Além disso, foi alterada a ordem de apresentação dos resultados, sendo apresentados em primeiro lugar 
os documentos de âmbito Federal, depois Estadual e por fim os Municipais. 

Os filtros à esquerda permanecem inalterados, permitindo optar por filtros de âmbito, Estado, Município, 
tipo de documento e etc., conforme a pesquisa e o resultado de apresentado. 

 


