ESCRITÓRIO

RECONHECIMENTOS

Somos um escritório de atuação abrangente,
situado em São Paulo, na região do Itaim Bibi, com
seis sócios e uma equipe de aproximadamente
50 profissionais.

Nossos sócios são advogados extremamente
atuantes, com participação ativa, inclusive
com cargos de direção e de gestão, em
associações e sindicatos, lecionando em cursos
de especialização, graduação e pósgraduação e
Assessoramos clientes de diversos setores palestrando em eventos em todo o Brasil.
da economia, com um time de advogados
experientes e com visão proativa de negócios,
capaz de apresentar a melhor solução para os
assuntos jurídicos mais complexos.

MANIFESTO
Aqui, o compromisso com o Cliente é tão real
quanto nossa atitude: na primeira reunião, já
nos referimos à SUA empresa como NOSSA
empresa. O valor do que fazemos está no prazer
em trabalhar com excelência, ética, confiança e
profissionalismo, que investimos por Vocação.

e valorizamos a amizade! Colocamos nosso
melhor no que realizamos sem medo de errar.
Vibramos com as conquistas de nossos parceiros
e nos sentimos realizados quando nosso trabalho
inspira e viabiliza novos empreendimentos.
Afinal, são também NOSSAS conquistas!

Trabalhamos por uma remuneração justa, com
responsabilidade, foco, colaboração e alegria, com
pessoas que trazem verbos de ação e não verbos
de reclamação. Não tem como ser diferente:
trabalhamos com aquilo que gostamos de fazer

Nosso desafio é buscar as melhores ideias
e alternativas com segurança e resultado.
Porque o que nos engaja, todos os dias, é usar
conhecimentos, habilidades e experiências para
criar soluções que movem o Brasil!

“Profundo conhecimento jurídico e vasta
experiência da equipe na estruturação de
diferentes modelos de negócios neste setor.”

“A equipe possui excelente conhecimento técnico,
o atendimento é personalizado, atendendo
rapidamente os prazos dos clientes.”

Chambers Latin America, 2020

The Legal 500, 2021

Ambiental
Assessoria jurídica para identificação de
responsabilidade ambiental das atividades
desenvolvidas e suas implicações, bem
como para obtenção e renovação de
licenças ambientais pelos órgãos públicos
competentes.

Bancário e
Financeiro
Assessoria jurídica a empresas na
estruturação e contratação de operações
bancárias e financeiras em geral, inclusive
internacionais, incluindo a estruturação
e análise de garantias. Assessoria para a
recuperação de créditos.

Compliance e Proteção
de Dados
Assessoria jurídica para que a empresa
esteja em conformidade com normas éticas
e de conduta nacionais e internacionais,
incluindo a atuação em investigações
internas, contenção e enfrentamento de
crises, elaboração de código de conduta e
treinamentos corporativos personalizados,
assim como a implementação de
programas de adequação às leis nacionais e
internacionais voltadas à proteção de dados
pessoais.

Contencioso
Cível
Atuação em disputas judiciais relativas a
direitos possessórios, responsabilidade
civil contratual e extracontratual, conflitos
derivados de relações de consumo e
em ações judiciais envolvendo conflitos
acerca de contratos imobiliários, questões
possessórias, vícios construtivos, ações civis
públicas e embargos de obra e locações,
disputas societárias, entre outros. Patrocínio
de ações para recuperação de créditos de
empresas em falência.

Contencioso
Tributário
Atuação em processos abrangendo tributos
federais, estaduais e municipais, no âmbito
judicial e administrativo. Atendimento
aos clientes desde a fase de fiscalização
até a última instância judicial, com uma
visão ampla da melhor estratégia. Com
experiência em tribunais brasileiros, ações
judiciais, disputas administrativas e judiciais
de autuações fiscais. Especialização em
causas de tributação de empresas que
desenvolvam atividade imobiliária.

Contratos e Negociações
Estratégicas
Assessoria jurídica, desde a fase de
negociação, em diversos tipos de contratos
cíveis e mercantis, públicos e privados, nos
âmbitos nacional e internacional, inclusive
com monitoramento de sua execução na
fase pós-contratual, além da realização de
auditoria legal de empresas (due diligence).

Imobiliário e
Urbanístico
Operações imobiliárias, aquisição e fruição
de imóveis rurais ou urbanos, incluindo
realização de auditorias, elaboração e
negociação de instrumentos da operação,
tais como compra e venda, permuta,
constituição de garantias, locação e
contratações atípicas, arrendamento, direito
real de superfície, de laje e de uso. Questões
consultivas e pré-contenciosas e, também,
em regularizações imobiliárias, usucapiões,
incorporação e loteamento. Consultoria em
assuntos urbanísticos, desenvolvimento de
estratégia e soluções jurídicas na aprovação
de projetos legais.

Infraestrutura e
Project Finance
Assessoria jurídica em projetos relacionados
a licitações, concessões e Parcerias
Público-Privadas (PPPs) e na criação de
estruturas para a captação de recursos
e constituição de garantias voltadas ao
desenvolvimento de projetos considerando
a multidisciplinaridade de áreas envolvidas.

M&A e Operações
Estruturadas
Assessoria jurídica em aquisições, vendas,
cisões, fusões ou incorporações de
sociedades, bem como na apresentação
de soluções inovadoras e criativas para
criação de joint-ventures e reestruturações
corporativas.

Mediação e
Arbitragem
Assessoria jurídica para a resolução de
conflitos por meio da mediação e atuação
em procedimentos arbitrais, envolvendo
conflitos em diversas áreas do direito.

Planejamento
Patrimonial e
Sucessório
Assessoria na estruturação do patrimônio
de clientes pessoas físicas e de family offices,
proporcionando
segurança,
eficiência
tributária e adequação aos objetivos dos
nossos clientes; planejamento sucessório
visando, igualmente, eficiência tributária,
prevenção de conflitos entre os sucessores
e atendimento às peculiaridades de cada
família e patrimônio; assessoria em litígios
envolvendo patrimônio familiar.

Propriedade Intelectual
e Tecnologia
Assessoria jurídica em marcas, patentes,
direitos autorais, licenciamento de softwares
e transferência de tecnologia, com atuação
na estruturação, elaboração ou revisão dos
instrumentos jurídicos pertinentes.

Público e
Regulatório
Assessoria
jurídica
em
contratos
administrativos em geral, tais como licitação
e concorrência. Atuação em defesas e
impugnações em processos administrativos
em âmbito municipal, estadual e federal e
Tribunais de Contas. Obtenção de anuência
para a efetivação de operações societárias
controladas em Agências Reguladoras, bem
como na identificação de contingências
regulatórias e de licenças e cadastros
exigidos pelo poder público para a execução
de atividades.

Reestruturação de
Dívidas, Recuperação e
Falência
Assessoria jurídica voltada à estrutura
de capital e reestruturação de dívidas
desde o desenvolvimento de estratégias e
negociações diretas até o fechamento, bem
como atuação em recuperação extrajudicial
e judicial, assessorando empresas em
superação de crises e insolvência.

Societário
Assessoria
jurídica
na
constituição
e estruturação de sociedades e em
reorganizações societárias, na defesa de
interesses de acionistas e de sócios em
assembleias gerais e reuniões de sócios e
acordos de acionistas, orientação sobre as
melhores práticas corporativas para todos
os níveis de gestão.

Tributário
Assessoria jurídica no levantamento de
contingências fiscais para aquisição de
empresas, bem como na estruturação de
novos negócios visando otimização da carga
tributária e no cumprimento de obrigações
fiscais, principal e acessórias. Defesas e
impugnações em processos administrativos
em âmbito municipal, estadual e federal.

Trabalhista
Suporte jurídico na identificação e avaliação
de contingências materializadas. Prevenção
de litígios, elaboração de contratos,
negociação de acordos coletivos, defesa
em ações individuais e coletivas, bem
como atuação em processos trabalhistas e
consultoria jurídica. Orientações e constante
atualização sobre novidades legislativas e
jurisprudenciais na seara trabalhista.
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