
CORREAELOPESCONSULTORIA



Av. Franklin Roosevelt, 39 - sala 610

Centro - Rio de Janeiro
RJ - Cep: 20021-120

Próximo ao Aeroporto Santos Dumont

(21) 2215 - 5265
(21) 2292 - 9071

contato@correaelopes.com.br

www.correaelopes.com.br

Empresa de assessoria, de consultoria tributária e de projetos, a 
Corrêa e Lopes mantém em sua equipe, profissionais com experiên-
cia nas áreas tributária, contábil, jurídica e de benefícios fiscais. De-
senvolvemos soluções empresariais que visam redução de custos à 
sua estrutura de negócios. O auxílio às empresas na questão tributá-
ria,  é a característica mais marcante do nosso trabalho, ajudando as 
estruturas empresariais na tomada de decisões, corrigindo e alteran-
do os rumos projetados, com a finalidade de aumentar a rentabilida-
de das atividades como um todo. Oferecemos às empresas soluções 
e alternativas através de uma parceria sólida e duradoura, em virtu-
de da capacidade técnica dos nossos profissionais, bem como nosso 
total comprometimento com a ética, profissionalismo, integridade e 
transparência nas relações comerciais.

Quem somos

Grupo Viriato
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Serviços de assessoria

Dentre nossos principais serviços oferecidos, temos as respostas dessas
e de outras perguntas!

Qual o melhor benefício
fiscal para a minha 

empresa?

Como fazer minha a empresa
pagar menos impostos,
sem que o fisco venha

me penalizar?

A Corrêa & Lopes

tem todas estas respostas 

para você!

?
Quero melhorar os resultados 

de minha empresa!
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Analise de enquadramento
da empresa nos benefícios

fiscais disponíveis

Assessoria durante
o período de uso

do benefício

Planejamento
tributário

Estudo detalhado
 na situação fiscal

Assessoria jurídica
buscando possíveis 
créditos para sua 

empresa

Holding
Patrimonial
e societária

Principais ofertas 
aos nossos clientes
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Ligado diretamente aos setores fiscais e contábeis da empresa, os quais sãos os responsá-
veis pela apuração dos tributos, a área  tributária merece uma total atenção dentro da 
gestão da empresa. Por não ter somente a obrigação de administrar tributos e obrigações 
acessórias, mas também ter influência direta nas resoluções da gestão administrativa 
como um todo, se torna responsável por acompanhar atualizações(na legislação tributá-
ria) e atividades da empresa, como também de benefícios concedidos por incentivos 
fiscais. Uma vez enquadrado em um incentivo fiscal, a empresa possuirá novas obrigações 
principais e acessórias que deverão ser aplicadas pelo corpo contábil de sua estrutura 
comercial como parte das contrapartidas requeridas pelo Estado para concessão do direi-
to de utilização de um regime tributário diferenciado. Nosso escritório possui expertise 
para fornecer a sua estrutura de negócios o suporte necessário para utilização e manuten-
ção do incentivo fiscal, fornecendo o apoio necessário ao corpo contábil da empresa para 
realização dos ajustes que se façam necessários para utilização plena dos benefícios con-
cedidos pelos regimes especiais.

O Planejamento tributário é peça importante para uma empresa ajustar seus 
custos e utilizar os benefícios que a legislação pode oferecer. Ferramenta 
necessária para organização de qualquer empresa, o planejamento tributário 
é um conjunto de iniciativas lícitas que visam reduzir o pagamento de tributos.
Os governos oferecem diversos programas de benefício fiscal, cabe a cada 
contribuinte identificar qual Incentivo melhor se aplica à sua estrutura ou 
operação comercial. É exatamente neste ponto que a Corrêa & Lopes atua, 
identificando a melhor alternativa para sua empresa através da coleta de 
informações operacionais de sua estrutura.

Consultoria e Planejamento Tributário

ORGANIZE SUA EMPRESA MELHORE SEUS RESULTADOS
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Serviços de assessoria

• Orientação e verificação quanto à elaboração das obrigações acessórias.

Existem vários incentivos entre estados e municípios, dessa forma, é 
importante ressaltar que o empresário necessitará de ajuda profis-
sional e especializada. A Corrêa & Lopes é uma empresa especiali-
zada em consultoria fiscal e tributária e está aqui para prestar a 
melhor assessoria e assistência, direcionando o incentivo que melhor 
se adequar a sua empresa.

• Instrução sobre a utilização e procedimentos do beneficio fiscal aos setores
contábil e fiscal da empresa;

• Atendimento exclusivo, completamente voltado à sua empresa, sempre bus-
cando as melhores soluções;



Os projetos para obtenção de incentivos 
fiscais necessitam da aprovação governa-
mental, para obtenção da anuência do 
poder público, sendo preciso iniciar um pro-
cesso administrativo contendo as informa-
ções detalhadas de todo o projeto, seja ele 
de expansão ou implantação. Estas informa-
ções deverão ser apresentadas em formato 
padrão, estabelecido pela área técnica das 
secretarias executivas, com objetivos especí-
ficos para cada legislação.

Manter uma empresa e fazê-la crescer no mercado atual, para muitos empresários se 
torna uma tarefa muito difícil. E para isso, certamente existe a necessidade de investi-
mento ou ajuda externa. 
Uma das formas em que se pode obter essa ajuda, são por meio das legislações tributá-
rias expedidas pelo governo Federal, Estadual ou Municipal as quais geram políticas de 
desenvolvimento e crescimento da economia.
Além do consequente desenvolvimento, os incentivos fiscais auxiliarão no reforço de 
caixa das empresas e esta receita, sendo caracterizada como subvenção para investi-
mento não poderá ser computada na base de cálculo do IRPJ e CSLL, desde que seu bene-
fício fiscal, possua metas à serem cumpridas.
Eis alguns dos diversos benefícios Fiscais que a Corrêa & Lopes visa a oferecer aos nossos 
clientes:

Benefícios Fiscais
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• "NOVO RIOLOG” - LEI 9025/2020;

• INDÚSTRIAS - LEI 6.979/15;

• FÁRMACOS - DECRETO 36.450/04;

• E-COMMERCE - DECRETO 36.449/04;

• PRODUTOS PLÁSTICOS - DECRETO 44.418/13;

• BENS DE CONSUMO DURÁVEIS - DECRETO 36.451/04; 

• ELETRO-ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA - DECRETO 42.649/10;

• PERFUMARIA E COSMÉTICOS - DECRETOS 35.418/04 E 35.419/04;

• PRODUTOS TÊXTEIS, DE CONFECÇÕES E AVIAMENTOS LEI - 6.331/12;

• RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DA EMPRESA NO SIMPLES NACIONAL REFERENTE
A PRODUTOS MONOFÁSICOS, E PRODUTOS SUJEITOS A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
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Assessoria Jurídica

Com base nas decisões de repercussão 
geral do STF sobre cobranças inconstitu-
cionais e ilegais, a Corrêa & Lopes dispo-
nibiliza serviços especializados de Consul-
toria e Assessoria Jurídica, Contábil e 
Tributária. Oferecemos um amplo universo 
de ações judiciais, no qual iremos aprovei-
tar possíveis créditos de sua empresa, pelo 
período de 05 anos, além disso, iremos 
pleitear e assessorar esse direito pelos 
próximos anos.
Algumas das ações que podemos alertar:

Feito por

@artheesta

• EXCLUSÃO DO ICMS e ICMS-ST SOBRE A BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS;

• EXCLUSÃO DO ISS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS;

• NÃO INCIDÊNCIA DO IPI NA REVENDA DE PRODUTOS IMPORTADOS;

• EXCLUSÃO DO ICMS, ISS E DO PIS E COFINS  SOBRE A BASE DE CÁLCULO DA CPRB;

• EXCLUSÃO DO ICMS EM PARCELAMENTO DE PIS E COFINS;

• RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO PIS E COFINS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS COM 
ICMS ST;

• RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS ICMS, ST SAÍDAS INTERESTADUAIS SUBSEQUENTES;

• EXCLUSÃO DO PIS E COFINS SOBRE A BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS;

• EXCLUSÃO DO ICMS SOBRE A BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS NA IMPORTAÇÃO;

• NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS VERBAS INDENI-
ZATÓRIAS;

• EXCLUSÃO DO ICMS SOBRE O IRPJ E A CSLL;

• CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS - LIMITADAS A 20 SALÁRIOS MÍNIMOS;
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Nós da Corrêa & Lopes, disponibilizamos um setor totalmente voltado à abertura de uma 
Holding própria, bem como a sua constituição da mesma para você, seja ela Patrimonial ou 
Societária! No planejamento sucessório, o patrimônio dos sócios é integralizado no capital 
social da Holding com bens, dinheiro e direitos, que terá a sucessão regulamentada no con-
trato ou estatuto societário.
No aspecto da proteção patrimonial, a técnica de constituição de Holdings simplifica o con-
trole pessoal e familiar do patrimônio em uma única estrutura administrativa e operacional, 
o que representa economia e uma blindagem. Além disso, pode-se estipular cláusulas de 
inalienabilidade, impenhorabilidade, incomunicabilidade de quotas, de maneira que 
nenhum terceiro poderá se inserir no quadro societário da Holding, , podendo ser feito 
também a doação das mesmas para seus sucessórios.
Estando constituída a Holding que Ira controlar e reunir todos seus bens, outro benefício será 
a fusão relacionada à tributos sobre rendimentos. advindos da exploração de bens, assim 
podemos destacar quais as principais vantagens de uma Holding Patrimonial, os seguintes 
aspectos:

Gestão profissional

Proteção
patrimonial

Planejamento
tributário

Simplificação
de gestão

Otimização de custos 
de receitas e tributações

Planejamento 
econômico

Holding
Patrimonial
e Societária

Holding Patrimonial e Societária
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