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SOBRE NÓS

Um escritório de advocacia com
tradição e espírito inovador.

Nesses mais de 45 anos de atuação,  
Altemo Advogados se orgulha de 
assessorar algumas das principais 
empresas do País, em quase todos os 
setores econômicos, orientando 
procedimentos de sucesso nas grandes 
causas tributárias e em questões de 
planejamento tributário e societário, 
proporcionando significativas vantagens 
fiscais aos seus clientes



ACOMPANHANDO O MERCADO

No mercado de hoje, já não basta perspicácia empresarial. É 
preciso se ter também inteligência jurídica. Um ambiente jurídico 
complexo e em constante mudança tem impacto nos resultados e 
na capacidade de competir das empresas. O curso apropriado neste 
terreno intrincado requer análise criteriosa e soluções criativas de 
profissionais do calibre daqueles que compõem nossa equipe. 

FOCO EM SOLUÇÕES
Nossa experiência de 45 anos de atuação nos permite compreender as 
implicações legais e os riscos envolvidos nas alternativas jurídicas, judiciais 
e extrajudiciais, a serem consideradas. Temos condições de assessorar 
empresas e empresários em avaliar o nível de riscos e de propor soluções e 
medidas pragmáticas para questões nos âmbitos do direito tributário, 
societário e empresarial.  Priorizamos a criação de soluções jurídicas em 
conjunto com nossos clientes que possam gerar valor empresarial e 
econômico, bem como a apresentação de medidas jurídicas que possam 
beneficiar nossos clientes. 
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NOSSO HISTÓRICO

A história fala por si.

Nosso escritório se destacou pelo pioneirismo na prática 
do Direito Tributário no Estado do Rio Grande do Sul, a 
partir de sua capital, Porto Alegre. 
Nosso fundador Altemo Gomes de Oliveira pelos últimos 
45 anos tem se dedicado ao assessoramento tributário de 
empresas, a partir de uma abordagem jurídico-contábil, 
tendo trazido substanciais ganhos em termos de economia 
tributária para empresas expoentes da economia gaúcha e 
nacional. A  incessante busca por soluções jurídicas para 
os clientes definiu a atuação de nosso fundador e está no 
centro da cultura jurídica de nossa sociedade. 

Altemo de Oliveira
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ABORDAGEM
A nossa relação com os clientes é de verdadeira parceria, 
partilhando o seu sucesso e desenvolvendo laços profundos 
para além do domínio dos serviços jurídicos. Colaboramos 
regularmente com os nossos clientes para enfrentar alguns 
dos desafios mais prementes e imprevistos.

VISÃO DO FUTURO
Nosso escritório está voltado para o futuro. Estamos imersos 
no ambiente de negócios de nossos clientes, auxiliando-os a 
enfrentar as mudanças cada vez mais aceleradas. Nossa 
mentalidade está alinhada com a necessidade enfrentada por 
nossos clientes de constante adaptação a novos desafios. 



ADVOCACIA TRIBUTÁRIA

O QUE FAZEMOS

Revisão Fiscal | Planejamento | Consultoria e Pareceres

Representamos nossos clientes junto às principais Cortes administrativas 
e judiciais do País em casos envolvendo tributos federais, estaduais e 
municipais, incluindo teses tributárias.

Sobretudo, somos especialistas na gestão de passivo tributário, com  
relevante experiência na adoção de medidas processuais e de direito 
material que repercutem positivamente na redução dos débitos e na 
condução de execuções fiscais.

Saiba mais sobre
nossos serviços

https://altemo.adv.br/


ADVOCACIA SOCIETÁRIA

Contencioso | Consultoria | Reorganização
| Mediação de Conflitos

Contamos com relevante experiência na resolução de conflitos de 
interesses entre sócios/acionistas e administradores, inclusive em 
operações de dissolução de sociedades.

Contamos também com profissionais com a experiência necessária para a 
realização de avaliações de riscos e oportunidades de negócios (due 
diligence) em operações de fusões e aquisições, bem como a realização de 
incorporações e cisões, estruturação de joint ventures, a constituição de 
holdings e planejamentos de sucessão empresarial e patrimonial.
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123456
+10 bilhões

recuperados em 
créditos tributários 

para nossos clientes.

+20 mil
pareceres em resposta

a consultas jurídicas
de clientes.

+5 milhões
de KM rodados

para atender aos
nossos clientes.

ALTEMO EM NÚMEROS
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FALE CONOSCO

Altemo Advogados Associados é um 
escritório de advocacia especializado 
em direito tributário e societário, com 
sede no Centro Histórico de  Porto 
Alegre, capital do Rio Grande do Sul.

Conheça as empresas que 
fazem parte da nossa 
história.

CLIENTES

Clique nos ícones
para interagir 

contato@altemo.adv.br

https://altemo.adv.br/
mailto:contato@altemo.adv.br
tel:5132115020

