Direito tributário

Introdução
A complexidade do sistema tributário brasileiro e as constantes
mudanças na legislação exigem cada vez mais das empresas o
acompanhamento de consultorias especializadas em Direito Tributário, tanto para orientação sobre o recolhimento de impostos aplicáveis às operações comerciais quanto no contencioso,
voltado à defesa de autuações fiscais e ajuizamentos de ações
pertinentes à área.
Com forte atuação em consultoria e contencioso, nos âmbitos
administrativo e judicial, o LJD possui excelência técnica e reconhecida experiência no trato de questões tributárias.
Tem como foco principal o atendimento personalizado aos seus
clientes, de forma a garantir uma visão geral e estratégica das
questões tributárias que envolvem a atividade empresarial, propiciando segurança na tomada de decisão de gestores e executivos das corporações.
Com um corpo de profissionais qualificados, tem expertise para
apresentar alternativas legais à realidade das empresas, auxiliando seus executivos e departamentos jurídicos na definição de
estratégias que melhor se adequam ao seu negócio, apontando
os eventuais riscos envolvidos em cada caso.
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Saiba mais
sobre nossos serviços
Na área de consultoria tributária, o LJD conta com uma equipe de
profissionais especializados na interpretação e na aplicação da legislação tributária à atividade empresarial, envolvendo tributos diretos, indiretos e previdenciários, revisão fiscal, elaboração de pareceres técnicos e recuperação de créditos tributários nos âmbitos
federal, estadual e municipal.
Atua também na obtenção de Certidão Negativa de Débitos e na avaliação das questões tributárias em operações societárias diversas.
Com conhecimento aprofundado sobre a legislação e a jurisprudência, emite pareceres e análises sobre todos os aspectos tributários, antecipando possíveis situações fiscais que possam gerar
impacto ao negócio.
No contencioso, efetua todos os atos que envolvem a condução
de processos administrativos nas esferas federal, estadual e municipal, com profundo conhecimento da matéria e realização de
sustentações orais em todos os tribunais administrativos. Patrocina ações judiciais, ativas ou passivas, de forma estratégica, com
acompanhamento em todas as fases processuais, buscando sempre obter resultados positivos para a gestão da empresa.
Com profissionais destacados, acompanha de forma eficaz a tramitação de processos administrativos e judiciais, mantendo o cliente
informado e adotando as melhores estratégias de defesa, sempre
alinhadas ao planejamento empresarial.
O escritório é altamente preparado para confecção e apresentação de relatórios gerenciais de acordo com a necessidade dos
gestores da empresa, mantendo seus clientes informados sobre
todos os aspectos que possam influenciar os negócios, possibilitando, sobretudo, a rapidez na tomada de decisões.
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Principais
atividades nesta
área

• Consultoria sobre questões tributárias e previdenciárias;
• Elaboração de pareceres técnicos;
• Condução de processos administrativos nos âmbitos
federal, estadual e municipal;
• Ações judiciais no âmbito tributário;
• Obtenção e acompanhamento de Certidão Negativa de
Débito;
• Recuperação de créditos nas esferas federal, estadual e
municipal;
• Revisão Fiscal;
• Administração de passivos tributários;
• Implementação de regimes especiais de tributação;
• Emissão de opinião legal acerca de temas diversos envolvendo tributação sobre investimentos nacionais ou
estrangeiros, operações societárias (M&A), ágio, preço de
transferência, acordos de bitributação, incentivos fiscais,
renúncia fiscal etc.
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