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SOMOS PARCEIROS DO
SEU NEGÓCIO!

QUEM SOMOS

COMO FAZEMOS

Somos um escritório voltado para a
advocacia empresarial. Pensamos o
escritório como um parceiro dos
negócios dos nossos clientes e
prestamos nossos serviços com foco
em resultados, sem descuidar da
segurança jurídica necessária.

A advocacia empresarial a que nos
dedicamos é prestada nas situações em
que nossos clientes são envolvidos em
algum processo – advocacia contenciosa,
e através da prestação de serviços de
consultoria – advocacia consultiva, quando
nos dedicamos a orientar nossos
parceiros (clientes), evitando o surgimento
de problemas e agindo de forma
preventiva.

O QUE FAZEMOS
Olhando
para
nossos
clientes,
buscamos identificar as principais
áreas em que possam surgir demandas
e nos preparamos para atendê-las.

Além disso, nosso escritório também
presta serviços de forma proativa, com o
objetivo de obter benefícios financeiros
para
nossos
clientes
através
da
recuperação
de
créditos
diversos
(cobrança, restituição/compensação de
tributos, etc.).
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SERVIÇOS - ÁREA TRABALHISTA
Contencioso trabalhista – acompanhamento de processos trabalhistas, sejam eles na
Justiça do Trabalho (reclamações apresentadas por empregados) ou ainda
administrativos, junto ao Ministério Público do Trabalho e à Secretaria do Trabalho do
Ministério da Economia (antigo Ministério do Trabalho);
Consultoria e compliance trabalhista – Realização de reuniões periódicas,
treinamentos e orientações a todo tempo para instruir a equipe, evitando riscos
trabalhistas e formação de passivo;
Diagnóstico trabalhista – Atuação proativa, através da qual analisamos todos os
procedimentos internos, desde a contratação dos empregados, passando pelo período
de prestação de serviços, até a rescisão dos contratos de trabalho, buscando identificar
problemas a serem resolvidos;
Revisão de todos os contratos de trabalho utilizados na empresa – Adequação dos
contratos à nova legislação trabalhista (reforma trabalhista);
Análise da política remuneratória da empresa – Identificamos pagamentos que são
feitos de forma equivocada, e buscamos reduzir os encargos incidentes sobre a folha;
Assessoria em negociações coletivas – acompanhamento de negociações junto aos
sindicatos dos empregados em caso de realização de acordo ou convenção coletiva.
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SERVIÇOS - ÁREA CÍVEL
Contencioso cível – Acompanhamento de processos administrativos e judiciais através
de proposituras de ações, protocolo de defesas e interposições de recursos;
Consultoria – Orientações visando a prevenção de riscos e ações judiciais, além de
atuação junto ao SAC da empresa, prestando o suporte necessário para solução de
problemas;
Recuperação de créditos (cobrança) – recuperação de ativos através de atuação
extrajudicial e/ou judicial;
Contratos – Análise, elaboração e emissão de orientações relativas a contratos de
interesse da empresa, para contratação de prestadores de serviço, aquisição de bens,
locação, etc.;
Regularização imobiliária – Análise, elaboração e emissão de orientações relativas à
situação atual dos imóveis pertencentes à empresa e acompanhamento para
regularização de eventuais pendências.
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SERVIÇOS - ÁREA EMPRESARIAL
Consultoria – Orientações visando a prevenção de riscos relacionados às questões
societárias (quadro societário, objeto e capital social, administração e representação da
sociedade, etc.), prestando o suporte necessário para solução de problemas;
Contratos – Elaboração e alteração de contratos de sociedade (contrato social e
alterações);
Marcas – Registro de marcas junto ao INPI, incluindo solicitação e acompanhamento de
processos no órgão;
Planejamento sucessório e patrimonial – Planejamento de sucessão familiar, através
da elaboração e constituição de holdings, e a proteção do patrimônio da pessoa física,
com o objetivo de evitar que o patrimônio pessoal do sócio seja atingido por eventuais
dívidas da empresa;
Recuperação judicial e falência – Apoio a empresas em crise econômica através do
ajuizamento e acompanhamento de ação de recuperação judicial, visando a suspensão
da cobrança de dívidas e elaboração de plano de recuperação para renegociação dos
débitos e readequação de sua estrutura societária e patrimonial.
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SERVIÇOS - ÁREA TRIBUTÁRIA
Contencioso tributário – Acompanhamento de processos administrativos e judiciais
através de proposituras de ações, protocolo de defesas e interposições de recursos;
Consultoria tributária – Análise e diagnóstico de situação fiscal, orientações visando a
prevenção de riscos e ações judiciais, além de atuação junto ao setor contábil da
empresa, prestando o suporte necessário para solução de problemas;
Recuperação de créditos tributários – Recuperação de ativos através de atuação
extrajudicial e/ou judicial;
Compliance tributário – Realização de reuniões periódicas e orientações a todo tempo
para instruir a equipe, evitando riscos tributários e formação de passivo, incluindo a
elaboração de um manual de conduta a ser usado internamente;
Suporte a fiscalizações e autuações fiscais – Acompanhamento de fiscalizações,
resposta a notificações e solicitações de documentos, contato com autoridades
administrativas e esclarecimento de questões tributárias junto aos órgãos públicos;
Análise e orientações sobre incentivos fiscais – Verificação de incentivos fiscais
disponíveis para o segmento de atuação da empresa, orientação para obtenção de
incentivos, benefícios e regimes especiais.
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