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O GRUPO BRUGNARA

Fundado há quase duas décadas, o GRUPO BRUGNARA é referência constatada em nível
nacional por nossos clientes nas soluções de direito tributário, gestão fiscal e financeira,
mercado de capitais, bancário, internacional, investimentos, societário, ambiental, gestão
de passivos tributários e investimentos.
Composto pela união das empresas BRUGNARA ADVOGADOS – Assessoria e
Consultoria Empresarial; TRIBUTARIE – Soluções Fiscais Inteligentes; WX CAPITAL –
Gestão e Consultoria Financeira; FIDUCICRED – Recuperação de Ativos; IBIPAUÁ –
Empreendimentos e Soluções Imobiliárias; BRUGNARA REALTY BRAZIL – Gestão
Imobiliária e Consultoria em Investimentos; ECOLINEA – Inteligência Ambiental, TRENDS
COWORKING – Desenvolvedora de Negócios e o IBDC – Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor e Aposentado.
Certificado pela ISO 9001:2008, por termos um sistema de gestão da qualidade
compatível com os mais altos padrões internacionais de qualidade e gestão, somos os
primeiros e uma das únicas consultorias com esta chancela.
O grupo BRUGNARA está estruturado em Brasília, São Paulo, Minas Gerais e interior, Rio
de Janeiro, Espírito Santos, Mato Grosso, Goiás, Paraná, Rio Grande do Norte, Bahia,
Ceará, Amazonas, Pará, Tocantins e em outros principais estados estratégicos do país.
Atuante no jurídico empresarial e advocacia empresarial, evoluímos na gestão de
contingentes tributário, societário, ambiental, cível, trabalhista, consumo, varejo,
investimentos, wealth management, project finance, PPPs, estruturação e captação nos
mercados de equity e de capitais, petróleo e gás, mineração, dentre outros em todo
Brasil.
Além disso, com forte atuação por meio de escritório próprio na capital federal,
trabalhamos com contencioso judicial e consultoria, com extensa experiência em
Tribunais Superiores e acompanhamento de ações judiciais envolvendo os mais diversos
temas do Direito perante o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça,
Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho, Justiça Federal do DF,
processos administrativos no âmbito do Tribunal de Contas, Autarquias, Agências
Reguladoras, CARF, CADE, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do MP,
ações judiciais tributárias, cíveis, trabalhistas, varejo, consumo, bancário no STF e STJ.
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Também, consultoria às empresas que estabelecem vínculo com a administração
pública, internacional, embaixadas e estrangeiro.
Assessoramos fusões, aquisições, consórcios, incorporações, joint ventures, licitações,
concorrências nacionais e internacionais, contratos com a administração pública,
convênios,
concessões, cisões e suas implicações.
Com uma equipe de advogados, contadores, auditores, consultores e economistas
experientes e qualificados, apoiada por uma completa estrutura administrativa e
tecnológica, a TRIBUTARIE – do GRUPO BRUGNARA – destaca-se pela sua forma
preventiva, moderna e proativa na prestação de serviços em todo Brasil. Suas unidades
têm participação nos resultados a fim de motivar todo o plantel.

Enfatizamos o desenvolvimento dos nossos profissionais pelo investindo constante no
aprimoramento, por meio de cursos de especialização das mais diversas e inovadoras
formas de capacitação.

Em sua abrangência, atende-se a siderúrgicas, mineradoras, comércios, bancos,
concessionários, hospitais, construtoras, instituições financeiras, seguradoras,
faculdades, escolas, gráficas, editoras, além de outros clientes que atuam nos demais
setores industriais, no comércio e na prestação de serviços.
As estruturas, organizacional e física, são diferenciadas e os profissionais, além de
licenciados, que também possuem o nosso perfil – baseado nos pilares da ética,
responsabilidade, eficiência, seriedade – apresentam com maestria os serviços
solicitados pelos clientes.
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GRUPO BRUGNARA
PRESENTE EM 22 ESTADOS BRASILEIROS E
ATUANTE EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

Apuramos com eficácia os tributos pagos às principais contribuições sociais, folha de
pagamento, ICMS e todos os seus requisitos legais, PIS/COFINS dos insumos, base de
cálculo do IR, ICMS/ST, CSLL, o PIS e COFINS MONOFÁSICO de forma diferenciada, e o
Simples Nacional, com exatidão.
E outras grandes oportunidades através de análise criteriosa, tais como: não incidência
de rubricas imunes, isentas, desoneração da folha, compensação de dívidas e
estruturação para combate a passivos através de análise das dívidas consolidadas,
recisões, anatocismo em dívidas quirografárias e bancárias, contencioso e depósitos
recursais, grau de risco da empresa, ressarcimento do ICMS/ST e PIS/COFINS
Monofásico e outras diversas oportunidades aprovadas por lei.
Portanto, não há dúvidas que o trabalho agrega, sobremaneira, resultado e eficiência na
gestão das empresas destacando não só a reestruturação e formas de recolhimento, mas
também o aumento da lucratividade do próprio negócio. Focamos nos resultados.
Identificamos grandes oportunidades.
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PROCEDIMENTO

Levantamos todos os dados de arquivos, tais como:
SPED
Arquivos .XML
Informação da contabilidade, notas fiscais de entrada e saída e outras documentações pertinentes, termos de parcelamento, autos de Infração, PTAs e outras.

DIFERENCIAL E FOCO NO RESULTADO

Prazo exequível de até 30 (trinta) dias úteis para análise e aprovação dos relatórios;
Experiência de quase 20 anos;
Equipe altamente eficaz, capacitada e com treinamento constante;
Responsabilidade, ética e segurança no trabalho;
Sistema operacional que analisa as informações e os ditames da lei.
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O PRODUTO
TARE
Consultoria de reestruturação e recuperação de

Corporate

Restructuring

and

empresas - Turnaround

Consulting services – Turnaround

Recovering

reestruturação e

Moreover, the alternative of restructuring and recovery

recuperação identifica alternativas estratégicas e

identifies strategic and operational way-outs, always

operacionais,

thinking about the potential benefits to be generated

Além

a

disso,

a alternativa de
sempre

serem

gerados

envolvidos

pensando
para

em

geral.

e

for collaborators, employees and all involved parties. The

O redirecionamento

redirection of company’s marketing strategies and the

os colaboradores

mercadológico da empresa e o
minucioso

fazem

parte

nos benefícios

assessoramento

do trabalho dos nossos

business

advice

is

part

of

the

work

of

our

specialists.

especialistas.

EMPRESAS EM SITUAÇÕES DE RISCO EXIGEM
AÇÕES EMERGENCIAIS E ATENÇÃO TOTAL
Pensando

nisso,

consultores,
economistas,
(Time

a

por

Companies at risk require emergency actions and undivided

contadores,

attention. By keeping that in mind, our multidisciplinary

denominados TARE

team of consultants, lawyers, accountants and economists,

equipe

formada

advogados,
conjuntamente

Avançado

de

Recuperação

de Empresas)

collectively named as Advanced Corporate Recovering

trabalha arduamente na consultoria, aconselhamento

Team

e

implementation of

implantações

reestruturação

de

e

planos

recuperação

e ideias

de empresas com

rapidez e segurança, tudo para garantir
crescimento

saudável

e

para

evitar

o

a falência destas

works

hard

in
plans

consulting,

advisory

and

for

ideas

and

corporate

restructuring and recovery quickly and safely, all to ensure
a healthy growth and to avoid bankruptcy of these
organizations.

organizações.

O NOSSO TRABALHO ACONTECE EM MÓDULOS ( I E II )
O Módulo I contempla os trabalhos jurídicos e o

Our working template is developed through two different

Módulo

modules: the first covers the legal work and the second, the

II

reestruturação

os

serviços

financeira.

estratégicos
Ambos

de

strategic services of financial

são

restructuring. Both are presented below:

apresentados, a seguir:
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CONSULTORIA DE TURNAROUND/RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS:
TURNAROUND CONSULTING / CORPORATE RECOVERING
Avaliação da situação dos créditos da empresa em

Evaluation of the credits situation of the ailing and their

dificuldades e respectivas garantias;

guarantees;

Consultoria e auditoria legal na recuperação de

Consulting and due diligence in company’s under financial

empresa

recovery

em

aspectos

dificuldade

bancários,

financeira,

contratuais,

abordando

contingências

processuais, societários, de mercado de capitais,
tributários,

previdenciários,

trabalhistas

e

process,

discussing

banking, contractual,

procedures contingencies, corporate, capital markets, tax,
social security, labor and civil liability aspects;

de

responsabilidade civil;
Advising on recovery structuring and its respective
mechanisms,
Assessoria

na

estruturação

respectivos

da

recuperação

mecanismos,

societário

e

tributário

e

corporate

and

tax

planning; financial

and corporate operations overview;

planejamento

e

de

operações
Preparing,

financeiras e societárias;

filling,

starting

and

monitoring recovery

legal actions in the judicial and extrajudicial fields;
Preparação, propositura e acompanhamento de ações
Participation and client’s representation in creditors

de recuperação extrajudicial e judicial;

committees and meetings;
Participação e representação do cliente em comitês

Judicial defense actions of the interests of creditors and

e assembleias de credores;

recovery of their claimed credits against debtors in court
reorganization, bankruptcy and insolvency procedures; ad
de

hoc participation in creditors committees; coordination

credores e recuperação de seus créditos contra

and defense of the interests of groups of creditors;

devedores

extrajudicial,

negotiations with debtors and other creditors; technical

recuperação judicial e em processos de falência;

revising of contracts and recovery plans; filing of legal

participação em comitês de credores ad hoc;

actions, lawsuits and appeals.

Atuação

judicial

na

em

defesa

dos

interesses

recuperação

coordenação e defesa dos interesses de grupos de
credores; negociações com devedores e demais
credores;

revisão

recuperação;

de

contratos

propositura

de

e

planos

de

medidas judiciais e

interposição de recursos.
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Elaboração de memorandos e pareceres sobre

Drafiting of memos and legal opinions about application

aplicação, extensão e institutos da lei falimentar

and

brasileira, tais como: sucessão, novação, forma de

institutes such as sucession, novation, disposition of

alienação de ativos, aplicação do direto estrangeiro,

assets, application of foreign law, credits and laans

créditos sujeitos e excluídos dos efeitos

da

subject and exempted to the effects of bankruptcy,

recuperação

de

international effects of insolvency proceedings, among

judicial,

efeitos internacionais

extension

of

Brazilian brankruptcy law

others.

processos de insolvência, entre outros.

MÓDULOS II
REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA E PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO DE EMPRESAS:
FINANCE RESTRUCTURING AND CORPORATE STRATEGIC PLANNING
Assessoria

junto

a

instituições

financeiras

e

Assistance with financial institutions and investors for

investidores para captação de aporte de capital e

fundraising and finance;

financiamentos;

Corporate reorganization; Business Plan;

Reorganização financeira; Plano de negócios; Sistemas

Incentive systems development;

de incentivos;
Assessoria a Fusões e Aquisições: mandatos de

Advisory on Mergers and Acquisitions; Financial Due

compra e venda e Due Dilligence Financeiras;

Diligence and Sale and Purchase orders execution;

Elaboração de planejamento estratégico; Gestão de

Drafting and execution of strategic plans;

riscos;
Valuation de empresas; Estratégias de criação de valor;

Risk management; Company’s evaluation; Strategies for

Estratégias para melhorias operacionais, finan- ceiras e

value creation;

vendas;

Strategies

Elaboração

de

custos

e

preços,

assim

como

for

operational,

and

Sales

performance improvements;

desenvolvimento de mercado;

Preparation

Gestão orçamental.

development;

of

Budget management.

08

financial

costs

and

prices;

market’s

DOC – 28 – TARE - Time Avançado de Recuperação de Empresas- Rev01 - 23.03.2017

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A recuperação judicial é uma proteção do direito à atividade empreendedora de um
instituto jurídico, aceito mundialmente, para amparar a atividade em forma empresarial
viável. Promove, também, uma permissão legal para que a empresa devedora, juntamente com seus credores, negocie uma forma de manter a fonte produtora de empregos,
receitas e tributos, assegurando a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. (Art. 47 LRF).
II) MEDIDA JUDICIAL A SER ADOTADA:
A distribuição de ação judicial com pedido de Recuperação Judicial da empresa, em
Comarca no Brasil, com a especificação dos seguintes pedidos:
a) Suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra a empresa;
b) Determinação que se proceda a baixa de todos os apontamentos existentes em
nome da empresa e de seus sócios, nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC, SERASA,
EQUIFAX, CHEQUE-PRÉ, DECIDIR BRASIL) e em ofícios de protesto de títulos e documentos;
c) Expedição de ofício ao Banco Central do Brasil para que retire e iniba apontamentos,
em virtude cheques em nome da sociedade empresária e de seus sócios;
d) Concessão de medida cautelar as credoras da sociedade empresária, evitando a SUSPENSÃO de serviços no fornecimentos de água e energia elétrica;
e) Suspensão da obrigação tributária, mantendo o enquadramento fiscal, assim como
seja realizado um estudo tributário, com intuito de apresentar de forma paralela o
Plano de Recuperação Judicial, uma proposta para o pagamento dos tributos, mediante
a expedição de ofício às fazendas Municipais, Estaduais e Federais;
f) Expedição de ofícios às instituições financeiras, para que deixem de reter valores que
se encontrem em contas vinculadas, liberando-os à sociedade empresária, para que
possa fazer uso deles, com a proibição de cobranças das duplicatas vinculadas em empréstimos;
g) Deferimento do processo da recuperação judicial, com intimação do Ministério Público.
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Produtos Tributarie
Tributários, Financeiros e de Gestão Fiscal

CFP

Empresas no Lucro Real,
presumido ou arbitrado

PIS E COFINS

Utilização de combustíveis e
pneumáticos como insumo

PIS E COFINS

Insumos; Levantamento de
produtos e ou serviços
adquiridos para utilização na
atividade da empresa

IPI

Compliance do IPI; Revisão
fiscal das tributações
adotadas referente ao IPI

SIMPLEX

Compliance exclusivo para
empresas no Simples
Nacional

TARE

Time avançado de
recuperação de empresas

CFP

Empresa no Simples
Nacional

PIS E COFINS

Aluguel de Máquinas e
Equipamentos;

PIS E COFINS

Taxa Administração de
Cartão de Crédito

IRPJ E CSLL

Compliance de IRPJ e CSLL;
Revisão dos últimos 60
meses dos clientes

RPT

Revisão do passivo
tributáriopagamento

COFINS

Compliance do COFINS para
Corretora de Seguro

PIS E COFINS

Serviços utilizados como
Insumos

ICMS

PIS E COFINS

PIS E COFINS

PIS E COFINS

PIS E COFINS

ICMS

ICMS

Depreciação e Amortização de
Produtos Sujeitos à
Bens do Ativo Imobilizado e Tributação Monofásica e
Benfeitorias em Imóveis de
Substituição Tributária
Terceiros

Exclusão de Tributos
Frete e Armazenagem
Destacados em NF da BASE
DE CÁLCULO

Revisão fiscal das apurações Restituição ST; Revisão fiscal Compliance do ICMS de
de ICMS
das apurações de ICMS-ST
Energia Elétrica

INSS

Compliance do INSS
Cooperativas

MAPA FISCAL

Proporciona análises
contábeis, fiscais e
bfinanceiras ao Gestor de
negócios

WEALTH
MANAGEMENT

PTA

Planejamento Tributário
Administrativo

FINANCE

BANCÁRIO

Avaliação através de perícia dos
contratos de financiamentos
bancários entabulados pelos
clientes.

DESONERAÇÃO

Compliance da Desoneração;
Trabalho voltado para
empresas enquadradas no
regime de desoneração da
folha de pagamento

0800 9420 600

Dúvidas ?
Entre em contato com o seu consultor.

Distrito Federal | São Paulo | Minas Gerais | Rio de Janeiro | Espiríto Santo | Paraná | Santa Catarina | Rio Grande do Sul
Mato Grosso | Mato Grosso do Sul | Goiás | Tocantins | Maranhão | Pará | Amapá | Roraima | Amazonas | Acre | Rondônia
Bahia | Sergipe | Alagoas | Pernambuco | Paraíba | Rio Grande do Norte | Ceará | Piauí | Miami | NY

www.tributarie.com.br
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contato@brugnara.com.br

