NOSSAS PAIXÕES:
BUSCA DA EXCELÊNCIA E DIREITO TRIBUTÁRIO
Após 25 anos de carreira, dos quais 17 anos como Head da Área Tributária de um dos maiores escritórios de advocacia
full service, Ana Cláudia Utumi decidiu criar Utumi Advogados, escritório de advocacia totalmente dedicado ao Direito
Tributário.
Ao longo de sua carreira, Ana Cláudia acumulou inúmeros reconhecimentos de mercado como uma das líderes da
advocacia tributária no Brasil, em face de seu trabalho de assessoria tributária às empresas brasileiras e estrangeiras,
bem como às famílias empresárias. Sua atuação inclui assessoria tributária consultiva e contenciosa em fusões e
aquisições, operações de mercados financeiro e de capitais, diversos setores econômicos como alimentos, bebidas,
cosméticos, químicos, farmacêuticos, indústria pesada, tecnologia, eletro-eletrônicos, serviços, dentre outros.
Utumi Advogados nasce sob a liderança de Ana Cláudia, com um time de profissionais que fazem absoluta questão da
excelência no atendimento e no aconselhamento técnico, com trabalho personalizado e incansável.
Visão 360º
É essencial que as questões tributárias sejam analisadas
com uma visão de 360º, levando em conta, inclusive, as
perspectivas para o futuro da tributação, possíveis litígios
com o fisco e tendências em matéria de interpretação dos
tribunais.

Conhecimento Técnico Robusto
A matéria tributária, por sua complexidade, demanda
muito conhecimento e muitos estudos. Poder contar com
assessoria qualificada e reconhecida é essencial para
evitar riscos e obter as soluções mais adequadas para
cada caso.

Atendimento Personalizado
Não existem milagres, nem soluções-padrão para
questões tributárias: cada caso é único e individual; assim
tem que ser analisado e trabalhado para sua solução!

Tempo de Resposta
A variável "tempo" em nossas análises tributárias não se
refere apenas ao tempo de resposta: na análise 360º,
consideramos a jurisprudência (passado, eis que são
decisões atuais sobre casos pregressos), a legislação em
vigor (presente), e as tendências de interpretação da
legislação tributária, baseadas no que está se passando
em outros países (futuro).

SOLUÇÕES TRIBUTÁRIAS
Consultoria

Contencioso

 Consultoria tributária permanente
 Opiniões legais sobre questões tributárias relevantes,
com análise de eventuais riscos existentes
 Consultoria tributária estratégica para a tomada de
decisões que impactem significativamente os
negócios ou o patrimônio, tais como nos casos de
reorganizações societárias, novos negócios,
mudanças de fluxos de operações empresariais, etc.
 Apoio às operações de fusões e aquisições, com
análise das contingências tributárias, e estruturação
da aquisição
 Assessoria tributária na avaliação ou estruturação de
investimentos brasileiros no exterior, e investimentos
estrangeiros no Brasil
 Assessoria tributária a investidores estrangeiros em
investimentos operacionais ou de mercados
financeiro e de capitais

 Acompanhamento de fiscalizações
 Contencioso administrativo-tributário federal,
estadual e municipal
 Contencioso judicial-tributário – demandas
ativas ou passivas
 Atuação específica em processos
 Sustentações orais
 Elaboração e despacho de Memoriais
 Análise de riscos e emissão de Opiniões
Legais sobre casos em andamento

Política Fiscal
 Assessoria nas discussões tributárias estratégicas com entidades de classe, associações, órgãos
governamentais federais, estaduais ou municipais, etc.
 Assessoria na elaboração de estudos e propostas de mudanças de legislação tributária
 Acompanhamento de projetos de lei em matéria tributária

Alguns Reconhecimentos de Mercado

SÓCIAS
Ana Cláudia Akie Utumi
ana.utumi@utumilaw.com
Frequentemente reconhecida como uma das tributaristas de maior destaque no Brasil, e uma das maiores
especialistas em Tributação Internacional. Prêmio Best Female Tax Lawyer in Latin America (2015 America´s
Women in Business Law Awards, Euromoney Legal Media Group). Professora de Direito Tributário da
FIPECAFI e Professora Convidada da Universidade de Zurique. Membro do Practice Council do International
Tax Program da New York University. Board Member do Financial Planning Standards Board, entidade
reguladora da atividade de planejamento financeiro e a certificação CFP®. Chair da filial brasileira do STEP –
Society of Trust and Estate Practitioners. Doutora em Direito Econômico-Financeiro (USP). Mestre em
Direito Tributário (PUC/SP). MBA em Finanças (IBMEC/SP). Graduação em Direito (USP) e Administração de
Empresas (FGV)

Camila Abrunhosa Tapias
camila.tapias@utumilaw.com
Atuação na Área Tributária desde 2001, com ampla experiência em contencioso tributário federal, estadual e
municipal, tanto na esfera administrativa, quanto judicial
Mestranda em Direito Tributário (FGV/SP)
Pós-Graduação em Direito Tributário (PUC/SP)
Graduada em Direito (SBC)
Reconhecida dentre as advogadas de maior destaque na área tributária pelas publicações Legal 500, Expert
Guides LMG Rising Stars, LatinLawyer 250

Sabrina Garcia Sabaini
sabrina.sabaini@utumilaw.com
Atuação na Área Tributária desde 2006, com experiência em tributos diretos, incluindo tributação de
reorganizações societárias e operações de fusões e aquisições, tendo passado pela área tributária de duas
das “Big 4” e de um dos principais escritórios full service
Pós-Graduação em Tributação Internacional (FIPECAFI)
Pós-Graduação em Direito Internacional (EPD)
Graduada em Direito (UEM)
Utumi Sociedade de Advogados
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