


SOBRE 
NÓS

O Gonçalves & Guerra nasceu da união de advogados 
e consultores empreendedores com vasta experiência 
jurídica nas áreas de Direito Tributário e Societário.

A união trouxe à tona um projeto arrojado: fi rmar-se 
em um curto espaço de tempo como uma das principais 
bancas de advocacia empresarial do país.

Principal não em tamanho, mas sim em credibilidade e, 
principalmente, em geração de resultado para os seus 
clientes. 

Isso porque as empresas hoje não buscam uma assessoria 
jurídica que lhes sejam apenas mais uma despesa, mas 
sim que lhes traga um benefício econômico e mensurável.

Com um diferencial no atendimento, nossa atuação 
ocorre de forma personalizada, estando os profi ssionais 
sempre bem próximos dos seus clientes, através de 
uma assessoria permanente que atenda desde suas 
mais simples necessidades diárias até os casos mais 
complexos.

O Gonçalves & Guerra conta com advogados focados em 
encontrar soluções de maneira integrada, assessorando 
as empresas em todos os aspectos relativos ao negócio, 
seja através da consultoria tributária e empresarial, seja 
pela resolução de passivos e recuperação de créditos.

O constante desenvolvimento técnico e humano da 
equipe, aliado à percepção das necessidades dos clientes, 
são as principais preocupações de nossos consultores 
e advogados, sendo os instrumentos básicos para 
o atendimento das exigências de um mercado cada 
vez mais moderno e para que possam contribuir com 
soluções que façam a diferença.



O Gonçalves & Guerra se destaca na apresentação 
de soluções jurídicas estratégicas nas áreas tributária, 
societária e todas as demais que se relacionem com as 
empresas e seus sócios. 

Buscamos compreender o negócio e o empresário para 
que possamos apresentar alternativas que os coloquem 
dentro do que as melhores práticas jurídicas podem 
oferecer para se obter uma maior efi ciência tributária, 
organização societária e plano sucessório. 

Nesse contexto, o escritório realiza principalmente 
trabalhos de Planejamento Tributário, Reorganização 
Societária e Planejamento Sucessório, além de atuar 
na condução estratégica dos processos judiciais e 
administrativos existentes ou que se façam necessários 
para o atingimento da estratégia traçada. 

TRIBUTÁRIO 

O Gonçalves & Guerra conta com profi ssionais 
especializados e experientes na área do Direito 
Tributário, atuando tanto na parte consultiva quanto de 
contencioso. 

Na Consultoria Tributária, oferecemos análises e 
opiniões consistentes sobre a tributação nacional e 
internacional, levando em consideração a legislação e 
o posicionamento da jurisprudência administrativa e 
judicial no intuito de possibilitar ganhos tributários e 
antever situações de risco aos nossos clientes. 

No Contencioso Tributário, atuamos em todas as 
unidades da federação, nas esferas administrativa 
e judicial, visando o questionamento de 
cobranças tributárias e a recuperação judicial e 
administrativa de tributos pagos indevidamente. 

ÁREAS DE 
ATUAÇÃO



SOCIETÁRIO 

A equipe de Societário do Gonçalves & Guerra 
desenvolve trabalhos de estruturação e reorganização 
societária, auxiliando nos processos de constituição, 
fusão, aquisição, incorporação e encerramento  
de empresas. Além disso, auxiliamos na constituição 
de consórcios, joint ventures e sociedade em conta de 
participação, participando ativamente das auditorias 
legais (due diligence) que forneçam o panorama dos 
ativos e passivos das empresas envolvidas.

Auxiliamos também na negociação e elaboração de 
contratos empresariais nacionais e internacionais 
e na representação jurídica nas disputas judiciais e 
extrajudiciais relacionadas aos contratos.

Prestamos assessoria nos processos de aquisição e 
alienação de patrimônio imobiliário, na constituição 
e gestão de empresas de administração patrimonial, 
na constituição de condomínios e na constituição de 
sociedades em conta de participação e consórcio para 
fins imobiliários. 

PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO

Os profissionais do Gonçalves & Guerra possuem vasta 
expertise na elaboração de projetos de sucessão familiar 
e empresarial, com ênfase na organização e orientação 
das questões jurídicas envolvidas.

Analisamos a situação jurídica do patrimônio familiar 
e elaboramos o desenho da melhor estrutura jurídica, 
inclusive societária, capaz de possibilitar organização 
do patrimônio familiar e empresarial. Com a aprovação 
do plano, realizamos a gestão da implantação do 
planejamento até sua conclusão.

MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM

O Gonçalves & Guerra possui equipe com expertise nas 
áreas de mediação e arbitragem. O escritório tem como 
política a diminuição da judicialização dos conflitos, 
visando obter aos seus clientes soluções mais ágeis, 
menos onerosas e com privacidade. 



OS SÓCIOS

EDUARDO OLIVEIRA GONÇALVES

Nosso sócio Eduardo Oliveira Gonçalves é responsável 
pela área de Contencioso e possui vasta experiência 
em Direito Tributário. É graduado em Direito pela 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, com 
especialização em Direito Tributário pela Faculdade 
Milton Campos, MBA em Gestão Tributária pela 
FIPECAFI, Especialização em Gestão pela Fundação 
Dom Cabral e em Direito Empresarial pela Universidade 
Gama Filho.

GERSON MACEDO GUERRA

Nosso sócio Gerson Macedo Guerra é responsável 
pela área de Consultoria e possui vasta experiência 
em Direito Tributário e Societário. É graduado em 
Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais e possui LLM em Direito Tributário e Societário 
pelo INSPER. Foi Conselheiro do CARF – Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais, tendo composto 
a Câmara Superior da Primeira e da Segunda Seção. 
Co-autor dos livros Pis e Cofins na teoria e na prática, 
Aspectos tributários da nova lei contábil, Análise de 
casos sobre aproveitamento de ágio: IRPJ e CSLL, à luz 
da jurisprudência do CARF, questões controvertidas do 
Direito Aduaneiro, além de possuir diversos artigos em 
revistas especializadas.



Assessorar juridicamente as empresas 
e seus sócios aplicando as melhores 

práticas jurídicas para obtenção de uma 
maior eficiência tributária, organização 

societária e plano sucessório.

MISSÃO

Tornar-se uma das principais bancas de 
Direito Tributário e Societário do país 
através de uma advocacia focada em 

resultados, que gere valor  
aos clientes.

VISÃO 

Nossos principais valores são a qualidade, 
pessoalidade, inovação, dinamismo e 

ética na prestação  
dos serviços.

VALORES
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