


Escritório em Santa Catarina,
localizado na cidade de Blumenau, no vale do Itajaí.

Escritório em São Paulo,
localizado na capital paulista.

Especializado em Comércio Exterior, com larga experiência nas áreas 
jurídicas relacionadas ao Direito Aduaneiro, Direito Tributário e Contra-
tos Internacionais, o escritório funciona num modelo de advocacia sob 
medida, unindo o talento, qualificação e expertise de seus profissionais 
com a especialidade de suas áreas de atuação, para oferecer atendimen-
to personalizado e proporcionar soluções jurídicas criativas para as 
necessidades específicas de seus clientes.
 
Pautado pela excelência jurídica, exerce suas atividades com ética e 
comprometimento, de forma transparente e inovadora, com foco no 
cliente, competência técnica e alto padrão de qualidade, sempre com o 
objetivo de incrementar resultados por meio de decisões seguras e 
juridicamente embasadas. A atuação do escritório abrange serviços de 
assessoria, consultoria, orientação jurídica, planejamento tributário, 
elaboração de contratos, documentos e registros relacionados a oper-
ações de comércio exterior, assistência jurídica e acompanhamento 
processual nas esferas administrativa e judicial.
 
O escritório se mantém atualizado acerca das principais discussões 
jurídicas e inovações legislativas relacionadas às áreas tributária, empre-
sarial e de comércio exterior, conta com atuação estratégica juntos aos 
principais tribunais do país e se localiza propositadamente nos estados 
de Santa Catarina e São Paulo, tudo para propiciar benefícios e sucesso 
comercial aos seus clientes e parceiros.

O Escritório

Gilli Basile
Advocacia Tributária Aduaneira



Áreas de atuação

Direito Aduaneiro e Comércio Exterior

O escritório está apto a auxiliar seus clientes em todo 
gênero de necessidades jurídicas próprias da área 
Aduaneira, nas esferas administrativa e judicial, ofere-
cendo soluções eficazes e dinâmicas para o sucesso 
comercial de seus clientes. Destacam-se os seguintes 
serviços:

Assessoria Aduaneira em operações
de Importação e Exportação 

Benefícios Fiscais – Imposto de Importação e ICMS

Programa OEA

Regimes Aduaneiros Especiais

Mandados de Segurança para Liberação de 
Mercadorias

Manifestações de Inconformidade

Defesas e Impugnações à Autos de Infração

Representação em Procedimentos
Especiais de Controle Aduaneiro 



Com ampla experiência na realização de Contratos Inter-
nacionais, oferece assessoria para formulação, análise e 
negociação dos mais variados instrumentos, tais como 
joint ventures, franchising e turn key, inclusive contratos 
atípicos, capazes de atender demandas específicas e 
complexas de empresas ou de empreendimento espe-
cial. A atuação também está voltada ao contencioso, 
com a representação jurídica em disputas judiciais e 
extrajudiciais relacionadas a contratos ligados a oper-
ações de comércio exterior.

Contratos Internacionais

Estritamente relacionado ao direito aduaneiro e ao 
comércio exterior, o direito regulatório insere-se no 
serviço de assessoria prestado pelo escritório, que visa 
garantir a segurança e regularidade das operações de 
importação, especialmente quanto aos procedimentos 
de licenciamento junto aos órgãos intervenientes do 
comércio exterior, como:

Direito Regulatório

ANVISA DECEX MAPA Exército Polícia Federal
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A atuação na área do Direito Tributário é essencial ao 
bom desempenho da atividade empresarial, especial-
mente no âmbito do comércio exterior e por isso o 
escritório oferece aos seus clientes, de maneira difer-
enciada, todo o planejamento, orientação, assistência 
e assessoria jurídica necessárias, em demandas pre-
ventivas, consultivas e contenciosas, sempre com o 
objetivo de garantir segurança e oportunizar melhores 
resultados. Destacam-se as seguintes soluções:

Direito Tributário

Planejamento Tributário

Recuperação de Créditos Tributários

Formalização de Consultas Fiscais

Defesas Administrativas e Judiciais

Orientação Fiscal
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Nessa área, o escritório oferece os serviços de acom-
panhamento e defesa em ilícitos penais relacionados 
ao direito tributário e à ordem econômica, além daque-
les relacionados ao direito aduaneiro, como falsidade 
documental e ideológica, sonegação fiscal e evasão 
de divisas.

Direito Penal Econômico e Tributário

Ínsito ao direito tributário, o compliance, consiste na situ-
ação da empresa estar em conformidade com suas 
obrigações tributárias e fiscais. O escritório oferece 
soluções preventivas e consultivas para auxiliar seus 
clientes no programa de conformidade, de acordo com 
as especificidades de cada segmento, inclusive para 
realização da due diligence.

Compliance
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Áreas de atuação

Direito Societário      

Constituição e alteração de sociedades

Operações de incorporação, cisão, fusão e 
transformação de sociedades

Diligências legais (due diligence) em aquisições

Acordo de acionistas ou quotistas

Elaboração de Contratos e estruturação de negócios 
de joint ventures

Contratos comerciais, nacionais e internacionais, 
estruturados e coligados com negócio

Planejamentos societários e de sucessão empresarial 
ou familiar

Estruturação de fundos de investimento

Assessoria em gestão societária/estatutária 
(constituição, manutenção e encerramento)

Desenvolvimento e assessoria em programas de 
Compliance e Governança Corporativa

Litígios societários e Defesa dos direitos de acionistas
O crescimento econômico, a abertura de mercados mun-

diais e o interesse internacional no mercado brasileiro têm

impulsionado os negócios, os quais são, em grande maioria,

firmados e executados por empresas ou estruturados por in-

termédio de sociedades.
Nossa atuação em Direito Societário é focada em utilizar as

estruturas societárias e empresariais para viabilizar e expan-

dir negócios com segurança jurídica, assim como para pre- 

venir ou solucionar conflitos societários.

Para isso, os trabalhos de nossa equipe incluem, mas não se
limitam a:



Blumenau - SC São Paulo - SP

gilli.adv.br

Advocacia Tributária e Aduaneira
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