
Nosso maior 
        compromisso 
é o cliente
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Um escritório com vocação no pioneirismo, 
para os grandes projetos e para os problemas 
mais complexos, que requerem as soluções 
mais sofisticadas.

Buscamos a 
        satisfação de 
nossos clientes

Procuramos nos diferenciar 
pela qualidade,objetividade 
e foco em solucionar  
seu problema no menor 
tempo possível.

A equipe da NGT Advogados e Contadores 
está em constante atualização com os 
principais temas, notadamente nas esferas 
administrativas e judiciais. O atendimento 
personalizado é o que nos distingue e, para 
isso, contamos com uma equipe 
multidisciplinar com competências nas áreas 
jurídica, contábil, financeira e empresarial, 
que possibilitam uma visão mais adequada 
dos regimes de tributação, dos impostos e 
dos negócios de nossos clientes. 
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A NGT nasceu e atua com maior 

propósito no ramo do Direito 

Tributário.Também, nos mais de dez anos 

de atuação, outras áreas da atividade 

jurídica foram consolidadas.

Agregamos em 
nossa esfera de 
atuação o Direito 
Penal Empresarial, 
Direito Civil e o 
Direito Regulatório.
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Nossa constante preocupação por resultados 

impõe que nossa equipe compreenda 

profundamente o negócio do cliente, o que 

invariavelmente nos possibilita identificar e 

organizar a melhor estrutura tributária. 

Trabalhamos em projetos específicos nas 

áreas tributária e contábil circunstância essa 

que constituí uma variável imprescindível à 

otimização de resultados.

Em síntese, nossas principais atividades são a 

análise e verificação de controles internos, 

planejamento tributário, compliance fiscal, 

consultivo e contencioso tributário, análise de 

custos, planejamento e orçamento, reporting, 

avaliação econômica-financeira de 

empresas, assessoramento na compra e 

venda de empresas e/ou participação 

societária e cursos de treinamento e 

aperfeiçoamento profissional.



IRPJ/CSLL

PIS/COFINS 
ICMS/IPI

Diagnóstico 
Fiscal

Incentivos 
Fiscais

Desoneração 
da Folha de Pagamento

Regimes 
Especiais

Revisões 
de Tributo

L A W

Defesas Administrativas 
e Juduciais

Execuções fiscais

Administração 
do Passivo Tributário

Pareceres

Respostas e Consultas 
Tributárias

Consultoria 
Fiscal

L A WRevisão 
Contábil

Análise 
de Custos

Planejamento 
e Orçamento

Due Diligence Treinamento

Contabilidade
T A X  A D V I S O R Y



Soluções 
       rápidas  
e inovadoras
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No contexto de uma conjuntura moderna e 

eficiente, a NGT conta com profissionais com 

formação em direito e contabilidade, 

dispostos cada um em suas respectivas 

áreas de atuação, atendendo às exigências 

individuais de cada cliente.
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A sede da NGT é localizada em Porto Alegre 

com filial na cidade de Passo Fundo. O 

Escritório mantém constante atuação 

também nos outros estados da região sul, 

sudeste e centro oeste.

Porto Alegre / RS
Av. Carlos Gomes, 1340  |  Sala 801
Bairro Auxiliadora  |  CEP 90480-001

Passso Fundo / RS
Rua Quinze de Novembro, 961  |  Sala 407
Bairro Centro  |  CEP 9901-0090     

Sãp Paulo / SP
Rua Francisco Leitão, 2581
Bairro Pinheiro  |  CEP 05414-020     

+55 51 3737.6977

www.nagelstein.adv.br

contato@nagelstein.adv.br




