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Quem Somos
―

Se concentrar
no que realmente
importa

Inovamos.
De novo

Uma abordagem não convencional a
serviço da liderança.

Olhando para o futuro
desde 2001.

―

―

Somos um escritório independente,
dedicado ao suporte legal às
companhias estrangeiras no Brasil e às
empresas brasileiras instaladas no país e
no exterior. Nossa firma possui um
círculo de especialistas experimentados
em desobstruir as barreiras que
comprometem o tempo e a energia dos
executivos, liberando-os para se
concentrarem no trabalho que realmente
importa: superar as expectativas de seus
acionistas. Por isso, cobrimos todas as
áreas do Direito dos Setores Econômicos
em que atuamos, com soluções
multiespecializadas ― e em níveis de
serviço adaptáveis.

Os novos mercados não são mais frutos
de longas transformações. Sublimam
instantaneamente, surgem de qualquer
lugar, de modo imprevisível e
inimaginável. Por isso, editamos o nosso
DNA para tornar a inovação um
componente estrutural da nossa cultura.
Acreditamos que é possível inovar sem
comprometer a integridade de nossos
princípios e valores e sem renunciar ao
legado que nos trouxe até aqui. Por isso,
abrimos todas as portas e janelas, e
deixamos que todas as correntes ajam
sobre nós. No entanto, permanecemos
firmes sobre os nossos próprios pés.

Vaz de Almeida Advogados.

Reputação e
credibilidade

Ética e
Compliance

A opinião que
realmente importa.

Gerar resultados
da maneira certa.

―

―

Somos reconhecidos pela comunidade,
ex-membros e até mesmo por nossos
concorrentes, como uma Marca de
excelente reputação e credibilidade.

Nossa firma se orgulha do cuidado com
que lida com cada aspecto ético das
relações humanas e do trabalho
ordinário, para que o nosso time não
ultrapasse, absolutamente, uma fronteira
sem volta. Por isso, definimos um alto
padrão de exigências internas para que
os negócios sejam fechados somente em
razão das vantagens de seus próprios
termos.

Também somos reconhecidos por
nossos clientes pela inteligência com a
qual abordamos as oportunidades que
identificamos para os seus negócios e
como podemos guiá-los nessa direção.
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Conheça
nossos líderes
Marque sua
videoconferência.
―
De certa maneira, todo tomador de
serviços espera encontrar advogados
que tornem as coisas mais simples,
que se comuniquem com clareza e
objetividade e que não tomem muito
de seu tempo. Advogados que ajam
como donos, com foco na busca pelas
soluções e inclinados à uma
mentalidade positiva e otimista. É
simplesmente impossível sem as
pessoas certas!

Caio Vaz de Almeida
Relações Institucionais

v-Card

Nossos líderes combinam um alto nível
de conhecimento e experiência em
diversos setores econômicos e
mercados, mas temos um lúcido
entendimento de que sempre
podemos ir mais longe, aprofundar
nossa empatia pelos nossos clientes,
imergir em suas culturas, estudar suas
operações, escutá-los atenciosamente
― e começar tudo de novo, se preciso
for.

Mauricio Ortega Vieira
Operações Estratégicas e
Relações do Setor Automotivo
v-Card

Amanda Pesciutti Duarte
Corporativo

v-Card

Quando chegamos na presente
formação, há muitos anos,
reconhecemos imediatamente que
acertamos. A confiança fluiu
imediatamente, tornando possível uma
sinergia incrível. O resultado foi a
geração de equipes criativas e
flexíveis, feitas de pessoas que se
importam de verdade com o impacto
que causam nos clientes e sua gente.

Alessandra Valenza
Administração e
Finanças do Escritório
v-Card

Mauricio Santos Nucci
Tributário

v-Card

Julhi Almiron Bonespírito
Prevenção e Resolução de
Conflitos
v-Card
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Mercado
―

Indústrias e
Setores Econômicos.

Áreas
de Prática
―
Agronegócio e Agrotechs
Automotivo e Autopartes

Indústria de Base
Indústria de Bens e Serviços
Infraestrutura

Bancário, Financeiro e Cambial
Biotecnologia e Biossegurança

Life Sciences e Healthcare

Comércio Internacional e
Direito Aduaneiro

Logística e Transporte de
Cargas e Pessoas

Compliance Risk Assessment
Controladoria Jurídica
Crimes Corporativos
Criptoativos

Mercado de Luxo
Mídia, Marketing e Publicidade
Mineração

Emerging Companies
Energias Renováveis
Engenharia e Construção
Entretenimento e Lazer
Esportes de Alto Rendimento
Facilities
FinTechs
Fundos de Investimento e
Asset Management

Representação Legal de Sócios
Seguros e Resseguros
Startups
Sustentabilidade

Tecnologias
Telecomunicações
Terceiro Setor e Negócios Sociais
Turismo, Eventos e Hotelaria

―
Urbanização e Loteamento

Negócios Imobiliários

Varejo e Comércio Eletrônico

Operações Estruturadas

―

Petróleo e Gás
Polos Tecnológicos e Industriais
Private Clients, Família e Sucessões
Programas de Integridade e
Ética Corporativa

Infraestrutura,
Direito Imobiliário e
Construção Civil

Relações Governamentais

Câmara
Brasil-Alemanha de
Indústria e Comércio

Direito Administrativo,
Direito Público e
Relações Governamentais

Participamos da Câmara BrasilAlemanha de Indústria e Comércio de
São Paulo, representante oficial da
economia alemã no Brasil desde 1916,
cujos associados ― empresas alemãs e
brasileiras ― são responsáveis pela
geração de cerca de 10% do PIB
industrial brasileiro.
Saiba mais
a respeito de nossas
alianças internacionais!
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―

―

Assessoria legal para estrangeiros
Transações e disputas internacionais

Negociação, elaboração e
gestão de contratos

―
Corporativo
& ESG

Alocação de advogados e
«gerentes jurídicos Turn-Key»

Constituições e
reestruturações societárias

Inovação,
Direito Digital,
Cibersegurança e
Propriedade Intelectual.

Fusões e aquisições (M&A)
Venda e compra de empresas
Defesa contra aquisições hostis
Aquisições, permutas ou combinações
de participações

Operações comerciais internacionais
Cadeias globais de suprimentos
Representação comercial e franchising

―
Tributário

―
Negócios e
Operações
Estratégicas
Relações do
Setor Automotivo

―
Prevenção e Resolução
de Conflitos

―
Relações de Trabalho,
Mobilidade Global e
Gestão de Pessoas

Acordos de acionistas
Alienação de controle
Transferência de participações
minoritárias
Acquisition Finance
Project Finance
Trade Finance
Ofertas de ações
(IPO, Follow-on e OPA)

Representação de clientes
junto ao CADE
Sucessão
Wealth Management

Inovação, Direito Digital e
Cibersegurança
―
Compliance de proteção de dados
pessoais e Relatórios de Impacto à
Proteção de Dados
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Big Data e Inteligência Artificial
Internet of Things
Cloud Computing
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Propriedade Intelectual
―
Proteção, registro e
gestão de ativos em PI

Software Engineering e Mobile APPs
Sistemas de Informação
Block Chain, NFTs e Criptoativos
Techs e Emerging Companies
Gaming

Consórcios, joint ventures e M&A
envolvendo ativos estratégicos de PI

e-Commerce e Marketplaces

Segredos comerciais e
Desenhos industriais
Engenharia de alimentos
Indicações geográficas
Denominações de origem

Entretenimento em mídias digitais
Contratação de influenciadores digitais
Plataformas de Streaming
Responsabilidade Civil e Crimes
Cibernéticos

Políticas de Segurança
da Informação

Marcas, Brand Protection e Legalidade
das estratégias de marketing

Cultivares, farmacêuticos e
biotecnológicos; Químicos e insumos
agropecuários; Nanomateriais
Direitos sobre design, arquitetura,
pintura, escultura, música, dança e
teatro, literatura, cinema e criações
publicitárias
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Operações
―

―
Corporativo
& ESG
Inovação,
Direito Digital,
Cibersegurança e
Propriedade Intelectual.

Tributário

―
Tributário

& Consultoria e
Planejamento Estratégico

Contencioso
Administrativo e Judicial
Tributário

―

―
Negócios e
Operações
Estratégicas
Relações do
Setor Automotivo

―
Prevenção e Resolução
de Conflitos

―
Relações de Trabalho,
Mobilidade Global e
Gestão de Pessoas

Elaboração de impugnações no
âmbito administrativo sobre autos de
infração, em razão de compensações
fiscais não homologadas
Defesas e medidas cautelares
Redução de carga tributária e
ressarcimento de tributos pagos a
maior, por meio de medidas judiciais
Elaboração de mandados de
segurança para coibir atos abusivos e
ilegais praticados pelas autoridades
fazendárias
Assessoria legal em
fiscalizações e auditorias
Limitação de responsabilidade
tributária de sócios e administradores

Leading Cases
Precedentes aplicáveis
Desenvolvimento de teses tributárias
Gestão sobre certidões
de regularidade fiscal

Estruturação de investimentos
estrangeiros
Assessoria em
planejamentos societários

Benefícios fiscais e regimes especiais
Redução de impacto tributário
em malha logística
Consultoria sobre tributos diretos,
indiretos, previdenciários e aduaneiros

Crimes tributários

Assessoria sobre remessas e
recebimentos do exterior

Análise e elaboração de
opinião legal sobre parcelamentos

Projetos de otimização
da carga tributária

Consultoria em operações de Cross
Border, tratados multilaterais e
interação com escritórios estrangeiros

Estruturação de planos de erradicação
ou mitigação de passivos tributários

Recuperação de créditos
acumulados de ICMS

Modelos tributários em projetos de
infraestrutura

Due Diligence em operações de M&A

Recuperação de créditos de ICMS ST,
inclusive por diferencial de preço

Assessoria legal em fiscalizações e
auditorias

Recuperação de créditos
tributários federais

Workshops, treinamentos
e palestras

Consultoria e
Planejamento Estratégico Tributário
Nacional e Internacional
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Operações
―

―
Corporativo
& ESG
Inovação,
Direito Digital,
Cibersegurança e
Propriedade Intelectual.

―
Tributário

Relações do
Setor Automotivo
& Negócios e
Operações Estratégicas
―

―
Negócios e
Operações
Estratégicas
Relações do
Setor Automotivo

―
Prevenção e Resolução
de Conflitos

Negociação, elaboração
e gestão de contratos
Análise legal de
propostas comerciais

Consultoria tributária especializada

Variações de preço / Cost Breakdown

Suporte legal a negócios

Análise de riscos
Relacionamento com matrizes
Comunicação estratégica
Interlocução entre os tiers
Resolução de conflitos

Segredos industriais
Inteligência industrial
Transferência de tecnologia

Product Liability

―
Relações de Trabalho,
Mobilidade Global e
Gestão de Pessoas

Documentação,
negociação e resolução
de Claims

Recall automotivo
Gestão de crises
Elaboração de notificações
Estratégias estruturadas

Downsizing
Lay Off
Compliance Risk Assessment
Suporte legal às investigações
sobre corrupção e fraude
Ética corporativa

Nosso escritório é reconhecido por nossos
clientes e por publicações especializadas
como uma referência na assessoria legal
aos players do Setor Automotivo e de
Autopartes, um setor de expressiva
relevância econômica, com uma extensa
cadeia de suprimentos.
Com relações nem sempre harmoniosas,
provedores de serviços técnicos
industriais, tiers e montadoras são
extremamente sensíveis às circunstâncias
econômicas, sem mencionar a escalada da
competitividade em todos os níveis da
cadeia. Nossos especialistas conhecem
bem esse panorama e possuem a
experiência e as habilidades necessárias
para lidar com as suas exigências nas
negociações, no desenvolvimento ou
análise de contratos e na administração
da complexa e extensa documentação
contratual dessas relações.

Os contratos desse mercado são
constituídos por diversos documentos,
com ordem de prevalência discutível e,
não raro, com regras conflituosas entre si,
em múltiplos idiomas e baseadas em
legislações totalmente estranhas à
brasileira. Nossos especialistas estão
acostumados a lidar com esse universo,
administrando a extensa cadeia de
comunicação e documentação dos
conflitos, identificando riscos, notificando
as contrapartes de suas obrigações e
perseguindo o reequilíbrio dessas
relações.
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Operações
―

Autoridade legal
com elegância, desde 2001.

―
Corporativo
& ESG
Inovação,
Direito Digital,
Cibersegurança e
Propriedade Intelectual.

―
Tributário

Prevenção e
Resolução de
Conflitos
―

―
Negócios e
Operações
Estratégicas
Relações do
Setor Automotivo

―
Prevenção e Resolução
de Conflitos

―
Relações de Trabalho,
Mobilidade Global e
Gestão de Pessoas

Litígios

Corrupção e improbidade
administrativa

Análise de provas e de riscos
Estratégias processuais

Responsabilidade Civil

Petições, defesas, despachos e
sustentações orais

Proteção de interesses e
exercício de direitos

Resolução de conflitos em cortes
arbitrais brasileiras e internacionais

Opiniões legais e pareceres sobre
validade dos negócios jurídicos

Mediação e conciliação

Cumprimento de obrigações
Litígios a respeito de contratos
Recuperação estratégica de créditos

Disputas comerciais e
corporativas
Dissolução conflituosa de sociedades
Recuperação judicial

Posse, propriedade e
condomínio de bens e de direitos

Bet-the-Company Litigation

Conflitos sobre gestão patrimonial

Direito penal empresarial

Controvérsias sobre
planejamentos sucessórios

Buscamos, ao máximo, adotar as soluções
e os meios alternativos para a resolução
dos conflitos de maneira inteligente, ágil e
menos onerosa possível para os nossos
clientes, priorizando as negociações às
vias judiciais.

Mas quando não é possível fazê-lo,
contamos com um time especializado e
altamente qualificado para agir sob
pressão e com rapidez, como uma «linha
ofensiva».
Entre as nossas demandas estão os
conflitos societários, comerciais e relações
com os consumidores; conflitos
envolvendo cadeias de suprimentos,
transporte e distribuição; conflitos
imobiliários; de representação de
franquias e propriedade intelectual;
conflitos concorrenciais e disputas sobre
sucessão e crimes corporativos.

A mais antiga das áreas do escritório
guarda uma preciosa tradição de
qualidade técnica em redação legal,
estratégia processual, despachos,
sustentação oral nos tribunais e
interposição de recursos em todas as
instâncias, a fim de assegurar o
adimplemento ou a transmissão de
obrigações, o cumprimento de
responsabilidades civis, o respeito aos
contratos, à posse, à propriedade e ao
condomínio de bens e de direitos.
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Relações de Trabalho,
Mobilidade Global e
Gestão de Pessoas
―

―
Corporativo
& ESG
Inovação,
Direito Digital,
Cibersegurança e
Propriedade Intelectual.

―
Tributário

―
Negócios e
Operações
Estratégicas
Relações do
Setor Automotivo

―
Prevenção e Resolução
de Conflitos

―
Relações de Trabalho,
Mobilidade Global e
Gestão de Pessoas

Novas tecnologias e
relações de trabalho

Assessoria em modelos
de Outsourcing

Programas de jornadas
de trabalho e de férias

Novos mercados e profissões
Assessoria na elaboração
de Offer Letters

Gestão do capital intelectual
e planos de sucessão

Programas de estágio e aprendizagem
Programas de talentos especiais
Programas de inclusão

Regimes especiais de trabalho
Assessoria em recrutamento,
seleção e integração
Ações afirmativas em
Direitos Humanos
Políticas de diversidade e inclusão
Protocolos em Offboarding
Protocolos em Downsizing
Gestão de crises

Regulamentos internos,
códigos de ética, códigos de conduta
e políticas de Gestão de Pessoas

Ações afirmativas
sobre Direitos Humanos

Desenvolvimento da liderança
Modelos de avaliação de desempenho

Programas de saúde e
segurança do trabalho

Pacotes de benefícios, vantagens e
previdência complementar,
remuneração variável, bônus,
comissões e participação
em resultados

Programas de qualidade de vida
Home Office
Anywhere Office

Remuneração de executivos
e Stock Options

Assessoramento de entidades
patronais
Negociação de dissídios coletivos
Negociações coletivas

Imigração e
Mobilidade de
profissionais
―
Vistos para negócios e
trabalho, vistos para investidores,
vistos para famílias, vistos de
residência temporária ou
permanente, extensões
Cidadania e
naturalização
de executivos
Mobilidade internacional
de profissionais
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Diversidade
& Inclusão
As nossas diferenças são
a nossa maior vantagem
competitiva.

Pro Bono:
Pessoas e Comunidade

―
Enquanto as abordagens tradicionais de
inclusão se limitam a «encaixar pessoas»,
nós celebramos a diversidade sem fazer
ruídos, ao acolher as diferenças por meio
de um pipeline de recrutamento e
seleção amplo, que abraça a maturidade,
a diversidade de identidades de gênero,
a pluralidade de etnias e de matrizes
culturais, crenças e religiões, históricos
socioeconômicos e visões de mundo.
A diversidade não é uma «política de
Recursos Humanos alternativa», é a única
hipótese com a qual se torna possível
modelar equipes de trabalho criativas,
adaptáveis e abertas para lidar com as
exigências dos novos mercados.

Compartilhar as necessidades para
compartilhar o sentido da vida.

―

―

―

O nosso modo de viver,
de abraçar, de liderar e de empreender

Celebramos, enfim, a diversidade e
desafiamos toda forma de preconceito,
porque queremos que todos sintam
orgulho de quem são e quem querem
ser. Além disso, acreditamos que uma
cultura realmente inclusiva se expressa
por meio de um espaço aberto que
abraça a todos, desobstrui barreiras e
libera o potencial singular de cada um.

Não conseguimos resolver todos os
problemas das pessoas que ajudamos
com os nossos pequenos gestos sociais.
Mas não temos como ignorar o interesse
que o nosso coração tem pelos outros e
o nosso desejo de compartilhar a vida.

Nossos Parceiros Sociais
―

Agenda 2030
―

HeForShe
Compromisso
n. 222 1499

―

Adotamos 2 critérios temáticos
combinados, baseados em 2 dos 17
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da Agenda 2030:
Equidade de Gênero (ODS n.5) e
Trabalho e Desenvolvimento Econômico
(ODS n. 8).
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Av. Barão de Itapura, 2323
8º andar, Guanabara
Campinas, SP Brasil
+55 19 3252-4324
13073-300
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