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A internacionalização é um fator estratégico 
para as empresas ganharem competitividade 
ou expandirem mercados. O conhecimento das 
regras aplicáveis é imprescindível para maximizar 
resultados, identificar as oportunidades oferecidas 
por regimes aduaneiros especiais e gerenciar os 
riscos dos processos de importação e exportação.

Na tributação de operações de comércio 
exterior, apoiamos nossos clientes no 
cumprimento das regras de valoração 
aduaneira e classificação fiscal, no uso de 
tratamentos preferenciais sob acordos 
internacionais (como Mercosul, Aladi e demais 
Acordos de Complementação Econômica) e 
em relação a regras de origem, ex-tarifários 
e medidas de defesa comercial (como 
antidumping e subsídios).

Assessoramos nossos clientes sobre a melhor 
forma de atender às exigências legais visando 
à liberação de mercadorias, inclusive por meio 
de consultas formais para interpretação da 
legislação aduaneira, além de interagirmos 
com institutos e peritos responsáveis em 
elaborar laudos de acordo com as regras de 
classificação fiscal.

Também atuamos em assuntos contenciosos no 
âmbito administrativo e judicial, defendendo 
nossos clientes no caso de autuações e 
imposição de penalidades.

Com sócios e advogados focados nos objetivos 
do negócio dos nossos clientes, assessoramos 
empresas nacionais e estrangeiras a cumprir 
a complexa legislação de comércio exterior 
brasileira, encontrando sempre o caminho 
mais correto para importar ou exportar bens, 
serviços e direitos.

Oferecemos assessoria completa em comércio 
exterior e direito aduaneiro para clientes 
nacionais e internacionais. Temos sólida 
expertise na avaliação de estratégias para 
implantação de projetos, especialmente no 
setor de infraestrutura, com base no uso de 
regimes aduaneiros especiais para assegurar a 
viabilidade econômica e a melhor performance 
financeira do empreendimento.

Fornecemos soluções para modelagem de 
operações que oferecem segurança jurídica, 
agilidade operacional e a tributação da forma 
correta de acordo com as regras vigentes. 
Para isso, identificamos os regimes aduaneiros 
e tributários especiais apropriados para 
racionalizar a carga tributária e simplificar 
processos operacionais, conhecendo os 
trâmites de importação e exportação 
específicos ao tipo e à destinação das 
mercadorias. Tudo isso dá agilidade ao 
negócio, reduz custos e permite antecipar 
e mitigar riscos de questionamentos pelas 
autoridades fiscais e aduaneiras.
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MACHADO, MEYER, SENDACZ E OPICE ADVOGADOS

2022 | AWARDS
Escritório do ano na categoria Public Law

2022 | BRAZIL
28 áreas ranqueadas e 57 advogados reconhecidos

2022 | HIGH NET WORTH
Private Wealth Law in Brazil

2022 | GLOBAL
12 áreas ranqueadas e 32 advogados reconhecidos

2022 | FINTECH
FinTech Legal in Brazil

2023 | LACCA APPROVED
10 práticas ranqueadas 

16 advogados reconhecidos

2022 | LATIN LAWYER 250
21 áreas ranqueadas 

60 advogados reconhecidos

2022
10 áreas ranqueadas como  

Top Tier – Brazil  
15 áreas recomendadas

89 advogados reconhecidos

2023  | TRANSACTIONAL
37 áreas ranqueadas e  

65 advogados reconhecidos

2022 | BRAZIL’S LEGAL SUMMIT 
Wealth management 

2022
20 áreas ranqueadas 

53 advogados reconhecidos

3 advogados reconhecidos em 
Capital Markets, Public Law e 

Projects & Procurement
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