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PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
E CONTROVÉRSIAS FISCAIS



Em um mundo conectado, navegar pelo siste-
ma tributário brasileiro pode ser 
particularmente complicado. Economia 
instável, posições unilaterais adotadas pelo 
governo brasileiro na tributação internacional, 
escrutínio crescente do governo e implicações 
globais do projeto de Erosão da Base 
Tributária e da Deslocalização do Lucro, da 
OCDE, são apenas alguns dos desafios que 
empresas multinacionais enfrentam enquanto 
criam, mantêm e defendem suas estruturas 
tributárias no Brasil.

Fundada em 1959, Trench Rossi Watanabe 
conta com advogados que usam seu 
conhecimento tributário e suas perspectivas 
globais para auxiliar empresas no 
gerenciamento de riscos e no fortalecimento 
de suas posições tributárias no Brasil, na 
América Latina e ao redor do mundo.

Trench Rossi Watanabe atua em cooperação com o escritório internacional Baker McKenzie,
presente em 47 países.

PLANEJANDO PARA O SUCESSO
Desde o planejamento fiscal de rotina até a 
defesa de empresas em disputas com as 
autoridades fiscais brasileiras, trabalhamos 
por meio de grupos de prática para prover 
conselhos legais inigualáveis em tratados 
fiscais, compliance tributário e estruturação 
fiscal em fusões, aquisições e reorganizações. 
Também prestamos consultoria em 
tributação de previdência privada, 
problemas de importação e exportação, 
preços de transferência, VAT, expatriados, e 
assuntos de tributação individual. Em todo 
caso, personalizamos os aconselhamentos 
jurídicos para a sua indústria e para seus 
objetivos de negócios.



COMO PODEMOS AJUDAR
ESTRUTURAÇÃO INTERNACIONAL
Assessoramos empresas sobre tratados fiscais e transações internacionais, bem como 
estruturas fiscais de design global para multinacionais.

Sua entrega é muito rápida e suas capacidades técnicas se 
destacam. Ela é verdadeiramente nossa parceira

Cliente no Chambers Latin America sobre Simone Musa, Sócia da Área Tributária de São Paulo.

TRIBUTAÇÕES PARA M&A E REORGANIZAÇÕES
Fornecemos planejamento tributário para as multinacionais brasileiras e estrangeiras 
durante fusões, aquisições e reestruturações societárias. Os conhecimentos em negócios e 
a experiência de nossos advogados da Área Tributária nos capacita a proporcionar 
estruturas eficientes e criativas, que se alinham com suas estratégias e objetivos de 
negócios.

Ele é um excelente advogado que presta um excelente 
serviço e tem profundo conhecimento da área; ele procura 
alternativas e se coloca no lugar do cliente.
Chambers Latin America sobre Claudio Moretti, Sócio do Escritório de Porto Alegre.



IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES
Aconselhamos empresas sobre valoração 
aduaneira, classificação tarifária, regras de 
origem, inconvenientes, controles de exportação 
e importação e acordos de comércio exterior. 
Também prestamos consultoria sobre soluções 
fiscais eficientes para a estruturação de cadeias 
de suprimento.

Ele sempre percorre a milha extra para nós e é fundamental para 
fazer os negócios que desejamos acontecerem.
Chambers Latin America sobre Thales Stucky, Sócio do Escritório de Porto Alegre.

PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA 
Aconselhamos companhias no cumprimento das regras brasileiras de preços de trans-
ferência, bem como em complexos projetos de preços de transferência internacionais 
que envolvem múltiplas jurisdições. Também representamos clientes em
disputas relacionadas ao tema.

Cliente no Chambers Latin America sobre Clarissa Machado, Sócia da Área Tributária em São Paulo.

Ela é muito eficiente no cumprimento de prazos, tem muito 
conhecimento e todos os clientes gostam de trabalhar com ela.



CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO
Aconselhamos os clientes em todas as etapas de disputas com as autoridades 
fiscais brasileiras, a partir de auditoria por meio de resolução. Como especialistas 
em contencioso tributário, representamos as empresas em processos judiciais e 
processos alternativos de litígios, em que os clientes não se beneficiam apenas de 
nosso profundo conhecimento das normas processuais e outras questões essenci-
ais, como também de nossa capacidade de fornecer soluções criativas.

Um advogado confiável e proativo com 
experiência substancial nas esferas 
acadêmica e judicial.

Cliente no Chambers Latin America sobre Paulo 
Sehn, Sócio da Área Tributária em São Paulo.

Nós realmente valorizamos suas habilidades 
em contencioso tributário. Não só Sehn nos 
oferece um forte conhecimento do direito 
tributário, ele também usa sua experiência 
para desenhar estratégias legais. 

INDÚSTRIA DE SERVIÇOS FINANCEIROS
Assistência para as principais instituições finan-
ceiras nos mercados brasileiro e internacional, 
bem como assessoria em questões regulatórias e 
tributárias de instituições financeiras, produtos 
financeiros e transações.

Cliente no Chambers Latin America sobre Marcos 
Neder, Sócio da Área Tributária em São Paulo.



IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Representamos empresas nas esferas judicial e administrati-
va, envolvendo contribuição social e contencioso. Auxiliamos 
o cliente na busca por soluções dinâmicas e eficientes em
assuntos multidisciplinares que envolvem impostos, 
contribuição social, previdência privada e legislação do 
trabalho.

Cliente no Chambers Latin America sobre Maria 
Fernando Furtado, sócia da Área Tributária no Rio 
de Janeiro.

Ela é profundamente 
respeitada por
seus clientes

EXPERTISE DE INDÚSTRIA
Enxergamos os seus negócios a partir da sua visão 
estratégica, com profissionais da prática de planejamento 
tributário especialistas em aconselhar empresas em 
setores-chave da economia brasileira, como energia, 
mineração, infraestrutura, fármacos e cuidados com a saúde, 
TI e comunicações, agronegócio, setor automotivo e eventos 
esportivos.



Clientes afirmam: "possuem a habilidade de acertar o equilíbrio 
entre um approach conservador e assertivo", complementando:  
"Lidam com nossos casos com uma estratégia multidisciplinar e 
voltada para negócios, além de serem muito atenciosos, recepti-
vos e possuírem alto conhecimento".  Os sócios Clarissa Machado, 
Simone Musa, Paulo Sehn, Marcos Neder, Claudio Moretti e Thales 
Stucky são reconhecidos pela publicação. 

Trench Rossi Watanabe aparece em todas as 12 área de 
pesquisa da publicação, incluindo a área Tributária, como um 
dos escritórios mais admirados do país. A sócia Simone Musa 
é a Terceira mais admirada na área tributária no Brasil.  

A publicação ranqueou nossa prática de Direito Tributário 
como tier 2 e recomendou o Escritório afirmando que: o 
dedicado e engajado time de Trench Rossi Watanabe teve 
um crescimento orgânico com as promoções a sócios de dois 
associados: Thales Stucky e Reinaldo Ravelli. O time possui 
significativo nível de senioridade, incluindo a líder global de 
tributário Simone Musa e o sócio da área de contencioso 
Paulo Sehn, bem como um número relevante de experientes 
associados. Como parte de um network internacional de 
escritórios, o time é particularmente ativo em trabalhos 
transacionais cross-border e também possui uma prática de 
contencioso notável. A especialista em planejamento 
tributário Juliana Assis também é recomendada.

Os líderes Paulo Sehn, cujo foco é a área de contencioso, e 
Simone Musa, que é líder da prática tributária global são 
destacados pela publicação; Marcos Neder é elogiado por 
um dos clientes por sua experiência em contencioso, profundo 
conhecimento de cortes administrativas e judiciais e expertise 
em questões de imposto de renda. Outros advogados 
notáveis são Cláudio Moretti e Clarissa Machado. 

PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS
CHAMBERS LATIN AMERICA 2019

Nossa prática global, liderada pela sócia brasileira Simone 
Musa, está ranqueada como Band 1, globalmente. 

CHAMBERS GLOBAL 2019

ANÁLISE ADVOCACIA 500

LEGAL 500

LATIN LAWYER 250

O Escritório foi reconhecido como Latin America Indirect Tax 
Firm of the Year. 

INTERNATIONAL TAX REVIEW 2017

O Escritório foi reconhecido como Latin America Tax Firm of 
the Year. 

INTERNATIONAL TAX REVIEW 2016

INTERNATIONAL TAX REVIEW 

2018 INDIRECT TAX LEADERS

O Escritório foi ranqueado como tier 1 em Transfer Pricing.

WORLD TRANSFER PRICING 
TP WEEK/ITR 2017

As advogadas Simone Musa, Clarissa Machado, Maria 
Fernanda Furtado, Alessandra Machado, Adriana Stamato e 
Priscila Faricelli foram reconhecidas pela publicação como 
líderes na área tributária, no Brasil. Adriana Stamato, Alessandra Machado, Maria Fernanda 

Furtado, Simone Musa e Thales Stucky.

TAX CONTROVERSY LEADERS 2017
Paulo Sehn, Marcos Neder, Claudio Moretti e Mariana Vito.

WOMAN IN TAX LEADERS 2018 - ITR

O Escritório foi reconhecido como Líder em Contencioso 
Tributário e Tributário. Os sócios Paulo Sehn, Simone Musa e 
Marcos Neder destacam-se como líderes em Tax Litigation. 
As sócias Simone Musa, Clarissa Machado e Adriana 
Stamato são líderes em Corporate Tax. 

LEADERS LEAGUE

Os sócios Paulo Sehn, Clarissa Machado e Marcos Neder 
foram reconhecidos.

LACCA APPROVED

A sócia Simone Musa é parte do Latin Lawyer's Elite 
Leadership Report, que une líderes dos escritórios mais 
relevantes da América Latina para discutir as mudanças 
nos etor e como desenvolver o mercado jurídico.

LATIN LAWYER'S ELITE 
LEADERSHIP REPORT

O Escritório foi ranqueado como tier 1 na área transacional 
e tier 2 em World Tax e Tax Controversies.

WORLD TAX – ITR 2017

O ITR reconheceu nosso Escritório como tier 1 em trabalhos 
transacionais.

2018 TRANSACTIONAL TAX RANKINGS
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