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THE FIRM

Fundado em 2008 no Rio de Janeiro, o
Murayama, Affonso Ferreira e Brechbühler
Advogados se distingue por desenvolver
relações duradouras e fortes com seus
clientes,
oferecendo
velocidade
e
capacidade para acompanhar a dinâmica
dos negócios e gerar soluções valiosas, além
da segurança para a tomada das melhores
decisões.

Established in 2008, in Rio de Janeiro,
Murayama,
Affonso
Ferreira
e
Brechbühler Advogados distinguishes
itself by developing long-lasting and
strong relationships with its clients,
offering the speed and ability to keep
pace with business dynamics and generate
valuable solutions, as well as the
confidence for making better decisions.

O Murayama,
Affonso Ferreira e
Brechbühler Advogados possui como
valores a excelência, a dedicação, a
confiança, a eficiência, a proatividade e,
acima de tudo, a ética na atuação
profissional, valores estes que conduzem a
forma de trabalho do escritório entre os
clientes, parceiros e órgãos públicos
administrativos e judiciais.

Murayama, Affonso Ferreira e Brechbühler
Advogados
values
are
excellence,
dedication, trust, efficiency, proactivity
and, above all else, ethics in professional
performance, values that direct the way
work is accomplished between clients,
partners, government agencies and the
court system.

A equipe, liderada pelos sócios Janssen
Murayama, Bruno Affonso Ferreira e
Gustavo Brechbühler, é formada por
profissionais egressos de universidades
renomadas, com elevado nível técnico e
em constante atualização em suas
respectivas áreas de atuação.

The team, led by partners Janssen
Murayama, Bruno Affonso Ferreira, and
Gustavo
Brechbühler
consists
of
professionals that graduated from
renowned universities, possessing a high
level of expertise, which is continuously
updated in their respective areas.
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Além dessa expertise, o escritório
possui uma vasta rede de contatos
e parceiros estratégicos, nas mais
diversas áreas, tanto no Brasil quanto no
exterior, permitindo a participação em
quaisquer projetos e operações, legais
ou multidisciplinares.

In addition to this expertise, the
firm has a vast network of contacts
and strategic partners, in the most
diverse areas, both in Brazil and
abroad, facilitating participation in
any project and operation, legal or
multidisciplinary.

O escritório possui larga experiência
em diversos setores e atividades
empresariais,
atendendo
clientes
nacionais e internacionais. Atua em
segmentos como petróleo e gás, redes
franqueadoras e varejistas, indústrias de
higiene pessoal, cosméticos, alimentos,
papel e celulose, plásticos e autopeças,
empresas importadoras e exportadoras,
prestadores de serviços, principalmente
nos ramos de transporte e logística,
tecnologia, telecomunicações, imobiliário,
entre outras, além de defender os
interesses dos clientes pessoas físicas.

The firm has extensive experience in
various sectors and business activities,
serving national and international
clients. It operates in segments such
as oil and gas, franchise and retail
networks, personal hygiene industries,
cosmetics, food, paper and pulp, plastics
and auto parts, import and export
companies, service providers, mainly in
transportation and logistics, technology,
telecommunications, and real estate,
among others, in addition to defending
the interests of individual clients.

SÓCIOS
PARTNERS

JANSSEN MURAYAMA

BRUNO AFFONSO FERREIRA

GUSTAVO BRECHBÜHLER

Fundador do escritório, advogado com
mais de 15 anos de experiência, tanto
em contencioso quanto em consultoria
tributária, é mestre em Direito Tributário
pela Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (UERJ), diretor administrativofinanceiro da Associação Brasileira de
Franchising Rio de Janeiro (ABF Rio),
conselheiro do Conselho Empresarial de
Assuntos
Jurídicos
da
Associação
Comercial do Rio de Janeiro (ACRio),
fundador e diretor do Grupo de Debates
Tributários do Rio de Janeiro (GDT- Rio).
Autor e coordenador de livros e artigos
científico-tributários e professor convidado
de cursos de especialização.

Advogado com mais de 15 anos de experiência
em empresas e escritórios de grande porte,
atuando principalmente nas áreas tributária
e societária. Pós-graduações em Direito Processual Civil, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ), em Direito
Financeiro e Tributário na Universidade Federal
Fluminense (UFF). Autor de artigos e livros
científico-tributários e palestrante em diversos
eventos.

Advogado com mais de 18 anos de experiência
na advocacia privada, com ênfase em contencioso
tributário (judicial e administrativo) e cível,
adquiridos em escritórios de médio e grande
porte. Formado em Direito pela UERJ (2002),
pós-graduado e especialista em Direito Tributário
e Financeiro pela UFF-RJ (2007), notabilizouse por atuar em casos judiciais complexos,
buscando garantir plena proteção patrimonial,
inclusive mediante a reversão de cobranças
tributárias irregulares. Atuação com consultivo
tributário e análise de eficiência tributária em
contratos e operações societárias. Autor de
diversos artigos científicos, publicações em jornais
e mídias especializadas, além de livros (autor
de 'O princípio da praticidade na era da tributação em massa' , no prelo), é também palestrante
e expositor. Idiomas inglês, e espanhol.

Founder of the firm, is a lawyer with
more than 15 years of experience in
litigation and tax consulting. He has a
degree in Tax Law from the State
University of Rio de Janeiro (UERJ). He
is the administrative and financial
director of the Brazilian Franchising
Association of Rio de Janeiro (ABF Rio).
He is an advisor to the Business Council
of Legal Affairs of the Rio de Janeiro
Trade Association (ACRio) and the
founder and director of the Rio de Janeiro
Tax Debates Group (GDT- Rio). He is
an author and coordinator of books and
tax articles and a guest professor for
specialization courses.

Partner with more than 15 years of experience
in corporations and large-sized companies,
working primarily in the tax and corporate
sectors. He has a Post graduate degree in
Civil Procedural Law from the Pontifical
Catholic University of Rio de Janeiro (PUC
/ RJ), and in Financial and Tax Law from
the Federal Fluminense University (UFF). He
is an author of articles and scientific-tax
books and a speaker at various events.

Partner with over 18 years of experience
in private law practice, with emphasis on
tax litigation (judicial and administrative) and
civil litigation, acquired in medium and largesized offices. Bachelor in Law at UERJ (2002),
post-graduatedandspecialistinTaxandFinancial
Law at UFF-RJ (2007), he stood out for working
in complex legal cases, seeking to guarantee
full patrimonial protection, including through
thereversaloftaxassessmentsandtaxcollections.
Also acting as a tax advisor, performing legal
analysis for tax efficiency over contracts and
corporatetransactions.Authorofseveralscientific
articles,publicationsinnewspapersandspecialized
media, as well as books (author of 'The principle
of practicality in the era of mass taxation',
in press), he is also a speaker and exhibitor.
Languages English, and Spanish.
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ÁREA TRIBUTÁRIA

TAX AREA

• Consultoria em tributos federais,
estaduais e municipais, benefícios fiscais
e regimes especiais;

• Consulting in federal, state and
municipal taxes, tax benefits and
special regimes;

• Análise dos impactos tributários nas
mais diversas operações e transações
comerciais;

• Analysis of tax impacts in the most
diverse operations and business
transactions;

• Elaboração de pareceres jurídicos;

• Preparation of legal opinions;

• Assessoramento em processos de
fiscalização tributária federal, estadual
ou municipal;

• Advising in federal, state or municipal
tax inspection processes;

• Elaboração de manuais de procedimentos
práticos
para
cumprimento
das
obrigações tributárias acessórias;
• Desenvolvimento de planejamentos
fiscais,
envolvendo
estruturações
societárias, incorporações, cisões e
fusões, joint ventures, consórcios e due
diligences;
• Atuação no contencioso fiscal federal,
estadual e municipal em todo o país, tanto
na esfera administrativa - defesas de autos
de infração, pedidos de compensação,
restituição e ressarcimento de tributos quanto no contencioso judicial.
• Consultoria a pessoas físicas nacionais
ou estrangeiras, em tributação de
ganhos de capital, rendimentos auferidos
no exterior, aplicação de tratados
internacionais, entre outras.

• Preparation of practical procedures
manuals for compliance with ancillary
tax obligations;
• Development of tax planning, involving
corporate structuring, mergers and
acquisitions, joint ventures, consortiums
and due diligences;
• Expertise in federal, state and local
government tax litigation throughout
the country, for both administrative
- notices of violations defense,
compensation requests, restitution
and reimbursement of taxes - and
judicial litigation;
• Consulting for national or foreign
individuals, for capital gains taxation,
income earned abroad, implementation
of international treaties, among others;

ÁREA SOCIETÁRIA

CORPORATE AREA

• Assessoria a clientes nacionais e
estrangeiros, em operações no Brasil e no
exterior;

• Advising local and foreign clients in
operations both in Brazil and abroad;

• Due diligence, estruturações societárias
e negociação de instrumentos contratuais;

• Due diligence, corporate structuring
and
negotiation
of
contractual
instruments;

• Orientação em constituições e
modificações de documentos societários,
realização de assembleias de acionistas
e reuniões de sócios, conselhos de
administração e demais práticas;

• Guidance in the constitution and
modification of corporate documents,
holding of shareholder and partner
meetings, counselling the boards of
directors and other practices;

• Assessoria em disputas societárias.

• Advising in corporate disputes.

ÁREA PREVIDENCIÁRIA

SOCIAL SECURITY AREA

• Consultoria em matéria previdenciária;

• Advising on social security matters;

•
Assessoria
na
elaboração
e
implementação
de
políticas
de
remuneração, em especial em programas
de participação nos lucros e resultados,
pacotes de benefícios e planos de stock
options;

• Advising on the development and
implementation
of
remuneration
policies, specifically in profit-sharing
programs, benefit packages and stock
option plans;
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• Advising on social security audit
processes;

• Atuação no contencioso administrativo
e judicial em todas as instâncias e estados.

• Expertise in administrative and
judicial litigation at all stages and for
every state.

• Assessoramento em processos
fiscalização previdenciária;
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COMÉRCIO EXTERIOR
E ADUANEIRO
• Assessoria para atendimento da
legislação aduaneira e cumprimento de
obrigações acessórias, reduzindo riscos
de autuações;
• Consultoria aduaneira, com foco na
tributação, nas normas de controle das
importações e exportações, nos regimes
aduaneiros especiais, dentre eles o
REPETRO, REIDI, REPORTO, além dos
demais regimes relevantes;
• Assessoria em operações de importação
e exportação, inclusive em classificação
fiscal de produtos;
• Consultoria à importação e exportação
de serviços, tributação incidente, regras
aplicáveis e tratados internacionais;
• Atuação no contencioso administrativo
e judicial em todas as instâncias e estados.

CUSTOMS & FOREIGN
TRADE
• Advising in customs legislation and
compliance with ancillary obligations,
reducing the risk of penalties;
• Customs consulting, with a focus
on taxation, import and export
control regulations, special customs
regimes, among them REPETRO,
REIDI, REPORTO, in addition to other
relevant regimes;
• Advising in import and export
operations, including tax classification
of products;
• Consulting on the import and export
of services, taxation, applicable rules
and international treaties;
• Expertise in administrative and
judicial litigation at all stages and for
every state.
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