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Fundado há quase duas décadas, o GRUPO BRUGNARA, por meio da 

BRUGNARA ADVOGADOS, TRIBUTARIE – Inteligência Tributaria, Financeira e 

Gestão Fiscal, BRUGNARA INVESTIMENTOS e ECOLINEA – Gestão Ambiental, 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. Com estruturas em Brasília, São Paulo, Minas Gerais 

(incluindo o interior), Curitiba, Bahia, Amazonas, Rio de Janeiro, Mato Grosso e 

Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do 

Norte, Pernambuco, Ceará e as outras principais regiões doPaís.

Somos os primeiros e uma das únicas consultorias auditadas pela ISO9001, 

com foco em satisfação total de nossos clientes.

Com atuação no jurídico empresarial e advocacia empresarial, evoluímos na 

gestão de contingentes tributário, societário, ambiental, cível, trabalhista, 

consumo, varejo, weatlh management, investimentos, 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
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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, Agencias Reguladoras, CARF, CADE, 

Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do MP. Ações judiciais 

tributárias, cíveis, trabalhistas, varejo, consumo, bancário no STF e STJ. 

Consultoria a 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, entre outros. Extensa atuação no mercado de capitais 

e investimentos.

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 tem participação nos resultados a fim de motivar 

toda a equipe.

Enfatizamos o desenvolvimento dos nossos profissionais, investindo 

constantemente no seu aprimoramento, por meio de cursos de especialização e 

das mais diversas e inovadoras formas de treinamento.



Em sua abrangência, atende a siderúrgicas, mineradoras, comércio, 
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.

     Grupo Brugnara: atuação nacional com presença 
em 22 estados brasileiros.

Mantemos uma estrutura 
organizacional e física diferen-
ciada, atendimento com pro-
fissionais altamente capacita-
dos, além de licenciados, que 
também possuem o nosso 
perfil baseado no tripé da ética, 
desempenho e eficiência.



Portanto, realizamos com eficiência as principais contribuições sociais, folha de 

pagamento, ICMS e todos os seus requisitos legais, PIS COFINS Insumos, Base 

de Cálculo, IR, CSLL, de forma diferenciada PIS E COFINS MONOFÁSICO, ICMS 

ST, diferencialmente e com exatidão o Simples Nacional.

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, a TRIBUTARIE e o GRUPO BRUGNARA entendem que nosso trabalho 

agrega sobre maneira resultado e eficiência na Gestão desta empresa, 

destacando não só a reestruturação e forma de recolhimento, mas também o 

aumento da lucratividade do seu negócio.

Nossos trabalhos são focados nos resultados, pois temos certeza que 

identificamos grandes oportunidades.
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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 apro-
vação dos relatórios.
   Experiência de quase 20 anos
   Equipe altamente eficaz, capacitada e com treinamento cons-
tante
   Responsabilidade, ética e segurança no trabalho
  Sistema operacional que analisa as informações e os ditames da 
lei.



BRUGNARA ADVOGADOS
Com atuação no jurídico empresarial e advocacia de partido, a empresa está 

presente em diversas áreas da gestão de contingentes cíveis e do contencioso    

( judicial e administrativo). Por meio de sua experiente e qualificada equipe, 

desempenha-se uma sólida prestação de serviços jurídicos desde o âmbito de 

incentivo e planejamento fiscal até aspectos relativos à readequação 

patrimonial e planejamento sucessório. Em todo este espectro, abrange-se a 

atuação no campo preventivo das relações obrigacionais, estruturando 

negócios, contratose operações, bem como o contencioso na solução de 

conflitos judiciais. Assim, visa-se fornecer tomadas de decisões ágeis e seguras 

através de um trabalho intenso e focado no cliente.

TRIBUTARIE
Através das premissas do direito tributário, realizam-se serviços de consultoria 

empresarial em soluções fiscais inteligentes em auditoria e planejamento 

tributário. Por meio de uma equipe multidisciplinar e qualificada, a empresa se 

destaca pela atuação na área de recuperação fiscal onde se analisa a 

compensação de tributos pagos a maior e/ou indevidamente.

Após o desenvolvimento da empresa, foi criado um inovador modelo de 

franquia, que com a certificação da Associação Brasileira de Franchising (ABF), 

tem comprovados a seriedade e qualidade da TRIBUTARIE, bem como eficiência 

e comprometimento com a ética e viabilidade financeira no trabalho 

desempenhado.



A TRIBUTARIE ultrapassa 300 pontos de venda e mais de 3.000 empresas 

auditadas em todo o país, fatos que comprovam sua força no mercado de 

franchising e inteligência tributária.

Além do pleno conhecimento das legislações contábil, societária, tributária e 

trabalhista, o diferencial está na vivência adequada para implantar, assessorar e 

processar a contabilidade das empresas, realizando um compliance fiscal 

completo.

WXCAPITAL
Consultoria e assessoria financeira especializada em desenvolver soluções 

corporativas personalizadas. Destacam-se, entre os campos de atuação, a 

assessoria estratégica no que tange ao suporte a processos de fusões, 

aquisições e vendas de participações acionárias, intermediação em processos 

de desmobilizações de ativos, financiamentos não bancários e gestão de 

patrimônio, realizada junto aos maiores bancos e gestoras nacionais e 

internacionais. Efetiva-se, também, operações estruturadas, reestruturações 

financeiras, típicas operações de finanças corporativas, reorganizações 

societárias e combinação de instrumentos financeiros e de mercado decapitais.

FIDUCICRED
Recuperação de crédito e gerência de processos nas áreas administrativa e 

judicial. Desenvolveu-se como uma plataforma de NPL totalmente integrada, 

focada em portfólios de originação, 



estruturação e manutenção deinvestimentos no mercado de crédito 

inadimplente e com taxas altas de retorno no Brasil.

AFIDUCICRED abrange as três grandes áreas da cobrança: recuperação de 

ativos massificados, recuperação de veículos (alienação fiduciária, leasing), 

recuperação de imóveis (financiamentos com garantia hipotecária e alienação 

fiduciária). Com este viés, a empresa ganhou presença nacional e se consolidou 

como uma empresa completa no segmento de recuperação decrédito.

IBIPAUÁ
Orientada para a criação de empreendimentos e soluções imobiliárias, a 

empresa é especializada em desenvolver projetos, com foco em sua maior 

expertise para estruturação, aprovação e captação de investidores. 

Desenvolvimento de outros modelos de investimentos como parcerias 

público-privadas (PPP’s), equitye operações estruturadas. Com a preocupação 

com o impacto que cada projeto poderá gerar na sociedade, desenvolvem-se 

projetos que prezam pela análisede aspectos socioeconômicos e que almejam 

o bem-estar social através da redução do impacto ambiental.

BRUGNARA REALTY BRAZIL
A empresa oferece um portfólio completo de atividades que atendem às 

necessidades imobiliárias do cliente-investidor, proprietário ou usuário de 

imóveis. Desenvolvem-se estudos especializados, indicando as melhores 

soluções para alinhar as atividades imobiliárias do cliente à formulação e 

execução de seus objetivos estratégicos. São oferecidos serviços de avaliação 

que ajudam a determinar valores de mercado para escritório, varejo, 

propriedades industriais e multiuso.



TARE
Trabalhamos na consultoria, aconselhamento e implantações de planos e ideias 
para reestruturação e recuperação de empresas em dificuldades, com rapidez e 
segurança, tudo para buscar o crescimento saudável e a reestruturação do seu 
negócio.

Quanto antes a empresa solicitar auxílio, maior será a probabilidade de ter o seu 
problema resolvido e evitará uma possível insolvência da organização.

INSTITUTO BRUGNARA
O Instituto Brugnara é uma iniciativa do Grupo Brugnara, grupo empresarial 

consolidado no mercado há mais de 20 anos, atuando e oferecendo soluções 

em diversas áreas.

Somos uma associação civil, não governamental, autônoma, de direito privado 

sem fins lucrativos e/ou econômicos, com sede na cidade de São Paulo.
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Para os sindicatos e associações serão concedidas condições 
diferenciadas, conforme exposto a seguir:

Repasse para os sindicatos e associações de 5% (cinco por cento) de valor 

líquido dos honorários Tributarie à título de doação pelo trabalho de 

indicação de nossos serviços.

Desconto exclusivo de 10% (dez por cento) sobre as taxas usuais do modelo 

de negócio escolhido;

Recebimento dos resultados no prazo máximo de 5 (cinco) dias ao invés do 

modelo usual de prestação de contas no início do mês seguinte;

Link exclusivo e direito à utilização de uma assistente comercial da nossa 

empresa para auxílio nos agendamentos, obtenção de documentação, 

fechamentos dos contratos, etc.

Condições diferenciadas para seus clientes;

A empresa oferecerá ainda um canal de consultoria gratuita para dúvidas 

pontuais;

Treinamento remoto sem custo adicional.
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Instagram:
@grupobrugnara

Linkedin:
/grupo-brugnara

Facebook:
/grupobrugnarao�cial

Site:
brugnara.com.br


