ANDRADE E RAMALHO SOCIEDADE DE
ADVOGADOS

SERVIÇOS E CONSULTORIA E
AUDITORIA DE IMPOSTOS

A nossa missão

ANDRADE E RAMALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS foi fundada em
2004 pelos atuais sócios: Edmar Oliveira Andrade Filho e Claudete C.
Ramalho Andrade.
O Escritório foi concebido para prestar serviços jurídicos de advocacia e
consultoria empresarial em caráter personalizado, de modo a atender às
necessidades de seus clientes em um ambiente empresarial pautado pela
acirrada competição e pela constante mutação do marco jurídico das
atividades empresariais, nas áreas do Direito Tributário, Direito Societário
e Direito Trabalhista empresarial.
Nossa missão é prestar serviços jurídicos de qualidade superior, com
segurança, presteza e responsabilidade; com ética e a valores justos. Nossos
valores são: ética, empatia, comprometimento com a diversidade e com os
interesses e necessidades dos clientes. Para prestar serviços com excelência,
o Escritório mantém um programa de atualização profissional intenso, com
grande produção literária de matéria jurídica sob a forma de livros, artigos e
boletins.

Os nossos serviços
A)


CONSULTORIA
Elaboração de pareceres e respostas a consultas sobre questões de
relativas a tributos federais, estaduais e municipais.



Apresentação de defesas a autos de infração perante as autoridades e
tribunais administrativos com elaboração de memoriais e
sustentações orais perante os tribunais administrativos superiores.



Elaboração de Consultas a serem dirigidas aos órgãos estatais
competentes sobre a interpretação e aplicação da legislação
tributária.



Prestação de assessoria durante procedimentos de fiscalização.
Produção de análise de informações de interesse das autoridades
fiscais.



Revisões de procedimentos fiscais e dos sistemas de geração e
conservação das informações fiscais e contábeis (compliance)



Apresentação de palestras para implantação de uma “cultura de
planejamento tributário” com a indicação de formatos para criação de
equipes internas e apresentação de critérios de mensuração dos
eventuais ganhos.



Estudos e pareceres sobre direito penal tributário.



Estudos e pareceres de direito contábil para aplicação das normas
contábeis brasileiras que estão alinhadas às normas internacionais,
especialmente as editadas pelo IRFS.

B)


PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
Elaboração de análises sobre a carga fiscal suportada pelas empresas
e por sócios para identificação de situações que requeiram correções
com vistas à redução dos ônus tributários.



Análise dos aspectos fiscais inerentes a negócios empresariais que
envolvam venda de empresas, de ativos, transferências de créditos e
dívidas etc. com a apresentação de sugestões sobre a melhor
alternativa do ponto de vista fiscal e societário e que melhor atendam
os interesses das partes.



Elaboração de estudos e projeções sobre a conveniência de
reorganizações societárias mediante fusão, cisão ou incorporação de
sociedades. Estudo sobre as eventuais vantagens fiscais decorrentes
da separação ou junção atividades empresariais, com vistas à
abertura ou liquidação de empresas.



Elaboração de todos os documentos societários necessários a dar
adequada formatação jurídica às operações referidas no item
precedente.



Auditoria fiscal ou “due diligence” sobre as questões tributárias
relacionadas à aquisição de empresas ou negócios, marcas, ativos,
créditos etc.



Revisão de procedimentos fiscais com a apresentação de relatórios
com comentários e sugestões para otimização dos controles
administrativos, da racionalização de procedimentos fiscais com
vistas a: redução dos encargos tributários; redução dos trabalhos de
produção de informações fiscais “compliance”, eliminação ou
diminuição dos riscos fiscais.



Assessoria na produção de estudos setoriais para embasar discussões
com autoridades governamentais.



Assessoria na produção de provas e informações para subsidiar as
decisões e fundamentar economicamente (identificação do propósito
negocial) as alternativas de planejamento tributário adotadas ou em
discussão.

Os serviços são realizados pessoalmente ou sob a supervisão direta dos
sócios, que têm larga experiência em advocacia e consultoria empresarial e
que se esforçam para familiarizar-se com as questões negociais de seus
clientes, de modo a melhor compreender suas necessidades e expectativas.
A condução dos trabalhos de consultoria e auditoria tributária é de
responsabilidade pessoal e profissional do sócio Edmar Oliveira Andrade
Filho, cujo curriculum é o seguinte:
• Doutor em Direito Tributário pela PUC-SP
• Mestre em Direito do Estado pela PUC-SP
• Advogado pela Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie SP
• Contador pelas Faculdades “Campos Salles”, SP.

Autor do Livro “Imposto de Renda das Empresas” 12ª. Edição, Atlas,
2016.
• Autor do Livro “Planejamento Tributário”, 2ª. Edição, Saraiva,
2016.
Autor do livro “Controle de Constitucionalidade de Leis e Atos
Normativos”, Editora Dialética, 1997.
. Autor do livro "Infrações e sanções tributárias" Dialética, 2003.
Autor do Livro “Auditoria de impostos e contribuições”. Atlas, 2005.
Autor do Livro “Sociedade de responsabilidade limitada” Quartier
Latin, 2004.
Autor do Livro “Perfil jurídico do juro sobre o capital próprio” MP,
2005.
Autor do Livro “Suspensão da exigibilidade do crédito tributário”
MP, 2007.
Autor do Livro “Estudos e pareceres sobre imposto de renda das
pessoas jurídicas”. MP, 2007.
Autor do Livro “PIS E COFINS: Conceitos normativos de
faturamento e receita” MP, 2008.
Autor do livro “O direito contábil e a disciplina jurídica das
demonstrações financeiras”. Prognose, 2010.
Autor do livro “Créditos de PIS e COFINS sobre Insumos”.
Prognose, 2010.
Autor de dezenas de artigos em livros coletivos e revistas
especializadas

FALE CONOSCO
Nosso escritório está localizado em São Paulo, na Av. Francisco
Matarazzo, 1752, sala 708 Fones: 3392.6501 e 3871.3809.
www.arlaw.com.br

