Aduaneiro

Introdução
Com completo domínio sobre a legislação e demais normas
jurídicas relacionadas ao comércio internacional no Brasil,
Lima Junior, Domene e Advogados Associados reúne uma
equipe especializada para o atendimento de empresas de
todos os portes que efetuem operações de importação e
exportação.
Atua no assessoramento e na defesa dos interesses dos
clientes, no âmbito consultivo e contencioso, visando oferecer segurança jurídica e mitigar riscos em atos relacionados à entrada e saída do território nacional, em concomitância com o conjunto de leis do Direito Aduaneiro.
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Saiba mais
sobre nossos serviços
Lima Junior, Domene e Advogados Associados oferece consultoria e aconselhamento estratégico em comércio internacional, com foco na obtenção dos melhores resultados
para o cliente.
Atua também no contencioso administrativo federal, junto
aos órgãos reguladores alfandegários, e na elaboração de
ações para a liberação de mercadorias retidas.
Os serviços prestados incluem consultoria fiscal nas operações, assessoria na classificação fiscal de mercadorias,
estudo e elaboração de Regime Especial de Importação,
auxiliando as empresas em todos os procedimentos, dispondo também de consultoria preventiva relacionada aos
tributos aduaneiros.
O escritório conta com atendimento personalizado e multidisciplinar, tanto no consultivo como no contencioso
aduaneiro, focado na busca de soluções que atendam às
necessidades do cliente.
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Principais
atividades nesta
área:

• Elaboração e implementação de regimes aduaneiros especiais;
• Auxílio na classificação fiscal de mercadorias;
• Patrocínio de ações judiciais em matéria aduaneira;
• Atuação consultiva e contenciosa, no âmbito administrativo ou judicial, envolvendo assuntos aduaneiros tais
como planejamento tributário, classificação fiscal, valoração aduaneira, regras de origem e licenciamento de importação;
• Procedimentos de alteração tarifária da Tarifa Externa
Comum (TEC);
• Defesa Comercial: antidumping, salvaguardas e medidas
compensatórias (subsídios);
• Relações Governamentais: defesa dos interesses de
clientes junto à Câmara de Comércio Exterior e seus Ministérios;
• Análise de barreiras tarifárias e não tarifárias;
• Suporte jurídico nas negociações com autoridades brasileiras que envolvam Acordos de Livre Comércio e de
Preferências Tarifárias;
• Suporte na adequação da prática comercial da empresa à
política de comércio exterior brasileira (trade compliance).
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