PORTFÓLIO
DE SERVIÇOS

QUEM SOMOS
Um escritório de advocacia com
mais de 20 anos de experiência
comprovada em projetos
socioambientais de empresas e
Terceiro Setor, o que nos possibilita
oferecer alto grau de especialização
profissional e geração de resultados.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
Projetos socioambientais de empresas;
Organizações do Terceiro Setor;
Organizações Internacionais;
Organizações Financiadoras;
Organizações Religiosas;
Negócios de Impacto Social.

FOCOS DE AÇÃO
Estruturação jurídica e potencialização de
ações socioambientais ligadas a empresas;
Assessoria jurídica em todas as áreas do
Direito para organizações do Terceiro Setor.

ASSESSORIA
JURÍDICA
ADVOCACIA
ADMINISTRATIVA

ADVOCACIA
CONSULTIVA

Defesas administrativas junto à Receita Federal do
Brasil, em todas as instâncias;

Elaboração de pareceres e diagnósticos jurídicos;

Atuação junto a Tribunais de Contas;

Advocacia preventiva;

Apresentação de requerimentos e recursos
administrativos nos órgãos públicos;

Atualização legislativa;

Análise e elaboração de instrumentos
formalizadores de parcerias com órgãos públicos.

DIREITO
INTERNACIONAL

Participação e condução de reuniões e assembleias;

Análise de risco;
Implantação de processos de proteção e tratamento de
dados, para atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados.

GOVERNANÇA
INSTITUCIONAL

Análise de termos formalizadores de parceria com
órgãos internacionais, inclusive aqueles elaborados
em língua estrangeira;

Elaboração de Regimentos Internos para previsão
dos processos de gestão e de governança
institucional das organizações;

Consultoria para recebimento de recursos
internacionais de forma legalizada;

Elaboração de Códigos de Ética para previsão de
infrações e punições, bem como formas de
instauração, andamento e finalização de processos
de punição de associados e membros.

Constituição jurídica de organizações
internacionais no Brasil.

DIREITO TRIBUTÁRIO

ADVOCACY

Consultoria jurídica para apresentação de requerimentos
de concessão e renovação do CEBAS;

Participação em processos de discussão
legislativa em todos os entes federativos;

Migração de atividades na área educacional e da saúde, de
empresas para organizações do Terceiro Setor, visando
desoneração tributária, formalização de parcerias
público-privadas e investimento na estrutura e
equipamentos;

Elaboração de pareceres e análise de risco;

Planejamento Tributário para proporcionar isenção e
imunidade ao pagamento de tributos incidentes sobre o
patrimônio, atividades, receitas, serviços e folha de salários.

ADVOCACIA
CONTENCIOSA
Proposição de ações e defesas de ações judiciais;
Atuação em todas as instâncias da Justiça Brasileira;
Sustentações orais nos Tribunais;
Realização de audiências de conciliação e instrução.

FUNDOS PATRIMONIAIS (ENDOWMENTS)

Negociações avançadas com o Poder Executivo
e Legislativo;
Presença em reuniões com autoridades do
alto escalão e exposição de motivos.

INSTITUTOS DE PESQUISA
E STARTUPS
Constituição de Institutos de Ciência e Tecnologia
(ICTs) para financiamento de projetos de Pesquisa e
Desenvolvimento através de renúncias fiscais;
Desoneração tributária na concessão de bolsas de pesquisa;
Constituição de organizações da sociedade civil para
aceleração e incubação de startups, com benefícios
tributários e captação de recursos mediante renúncias fiscais.

Construção da governança institucional;
Elaboração de estatuto e normas internas;
Construção de políticas para apoio a projetos próprios e/ou de terceiros;
Enquadramento para formação do ativo mediante renúncias fiscais;
Preparação para fruição de desonerações tributárias.
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