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HISTÓRIA, VALORES E METAS:
O escritório nasceu após anos de dedicação e experiência na área tributária de um dos
sócios-fundadores (Osvaldo Beija). Esse nascimento vem atrelado aos anos de dedicação,
ética, transparência, soluções, conquistas e comprometimentos aplicados em sua vida
profissional.
Este sócio trabalhou durante grande parte de sua vida profissional com atendimento
direto ao público-contribuinte na Secretaria da Fazenda/SP (Consultoria Tributária),
como também como Juiz perante o Tribunal de Impostos e Taxas – TIT, proporcionandolhe conhecimentos práticos e teóricos importantes para o bom relacionamento com os
clientes, combinados agora com os conhecimentos práticos-jurídicos no campo privado.
Outro sócio-fundador é o advogado e técnico em contabilidade Marino Sugijama, o qual
vem atuando em escritórios de advocacia desde o início de sua carreira, realizando
defesas administrativas e judiciais, diligências em órgãos governamentais, cumprimento
de liminares e pedidos administrativos.
O escritório tem como objetivo o atendimento com excelência, profissionalismo,
transparência, celeridade, moralidade, ética, pró-atividade, legalidade e plano de ação
(metas estratégicas), conforme os trabalhos solicitados, comprometendo-se em atender
e realizá-los. Mantendo sempre seus clientes informados, em termos tributários (“real
time” das informações e/ou acompanhamentos dos processos administrativo-tributários
e judiciais), no que diz respeito às suas atividades empresariais.
Em tempos de mudanças em nosso país, notadamente às referentes aos diversos tributos
que oneram cada vez mais os produtos e serviços (como assim sinaliza o “Impostômetro”
instalado na Cidade de São Paulo), satisfazer nossos clientes e colaboradores com
eficácia, comprometimento, dinâmica, clareza e objetividade, são metas constantes a
serem buscadas e sempre procurando adaptá-las às contínuas alterações das legislações
tributárias e políticas governamentais.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
O escritório (BSSA) atua principalmente nas áreas Contenciosas Administrativas e
Judiciais nas três esferas governamentais (tributário e cível), inclusive com realização de
sustentações orais nos tribunais, bem como consultas administrativas e análise de
regimes especiais.
Além de realizar estudos, pareceres tributários e “Compliance”, com a realização de
visitas técnicas e palestras, conforme a necessidade do cliente, também atua na área
criminal.
Os principais pontos de atuação do Beija & Sugijama Sociedade de Advogados são os
seguintes:
- Direito Tributário, na esfera administrativa e judicial;
- Obtenções e/ou diligências para emissão de certidões negativas ou positivas com
efeitos de negativas;
-
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acompanhamento perante o órgão público específico.
- Crimes contra a ordem tributária;
- Direito previdenciário, em defesas administrativas e judiciais para discussão das
contribuições recolhidas (para pessoas físicas ou jurídicas), aposentadorias, benefícios,
assessorias jurídica previdenciária para pessoas jurídicas, revisões, além de serviços
diversos perante a Previdência Social.
- Acompanhamento “on line” em relação a legislação de acordo com a atividade do
cliente, fornecendo resposta precisas, claras e diretas;

- Suporte e acompanhamento em relação aos documentos que se fazem necessários
(burocráticos e judiciais) para obtenção de financiamentos de imóveis, bem como
elaboração de Contratos e as respectivas assessorias referentes a locações residenciais e
comerciais (aluguéis);
- Realiza também diligências para obtenção de cópias e análise de processos
(administrativos e judiciais), em cartórios e quaisquer outros órgãos que se fizer
necessário para a real satisfação do cliente.
Acompanhando as facilidades e celeridade em procedimentos extrajudiciais o escritório
também atua na realização de:
- Divórcio e separação;
- Inventário;
- Doações e testamentos realizados em Cartórios.

LOCAIS DE ATUAÇÃO

O escritório atualmente esta sediado na capital do Estado de São Paulo, em um conjunto
comercial, no formato de vila, localizado na Marginal Pinheiros. Foi planejado para
oferecer todo o conforto e comodidade para todos os seus clientes e funcionários com
amplas salas de reuniões e auditório para apresentações e palestras.
Apesar de a sede estar no Município Paulista o escritório tem como objetivo atuar em
todo país, sempre pronto e disponível para locomoção e diligências rápidas e precisas.
Atualmente possui parcerias em São José dos Campos e Litoral Norte (SP), Grande ABC e
São Caetano do Sul (SP), Brusque, Blumenau e Itajaí (SC).

