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A justiça sustenta numa das mãos
a balança que pesa o direito, e na outra,
a espada que se serve para o defender.
A espada sem a balança é a força brutal,
a balança sem a espada é a impotência do direito.

- Rudolf von Ihering

“



Fincado em Brasília/DF e em Fortaleza/CE, o escritório AGUIAR ADVOGADOS foi 
criado com o intuito de oferecer um atendimento personalizado ao mercado 
empresarial e gestores públicos, dispondo de extremada expertise nas áreas do Direito 
Administrativo, Licitações e Contratos Públicos, com foco voltado para os Órgãos de 
Controle; Tribunais Superiores; Direito Trabalhista e Previdenciário; Direito 
Empresarial; Contencioso Cível; Direito do Consumidor Empresarial; Contratos, 
Arbitragem e Direito Eleitoral.

O escritório conta com a liderança dos experimentados advogados Ubiratan Aguiar, 
Ministro Emérito e Ex-Presidente do Tribunal de Contas da União, e Andrei Aguiar, que 
conta com vasta atuação no mercado empresarial, além de ser autor de diversas obras 
e artigos. O escritório dispõe, ainda, de uma equipe versátil e dedicada ao patrocínio 
das ações que são confiadas ao escritório, nas mais diversas áreas do direito.

Também possui avançados recursos tecnológicos, fundamentais ao controle do 
contencioso de massa, que administra, constando em seu portfólio, renomadas 
federações de classe, sindicatos, serviços sociais autônomos, empresas dos ramos da 
telefonia, indústria, comércio, distribuição de produtos, serviços e construção civil; 
além de dispor de uma metodologia única para atender as solicitações dos clientes, 
com utilização dos seus próprios sistemas de acompanhamentos processuais.

A AGUIAR ADVOGADOS também atua fortemente no ramo da consultoria jurídica e 
arbitragem, através da emissão de pareceres, prevenção de condutas eventualmente 
danosas de gestores e minoração de riscos de desaprovação de contas.

O ESCRITÓRIO
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1. Excelência na prestação dos serviços jurídicos

2. Compromisso com atendimento de qualidade

3. Transparência nas relações profissionais

4. Resultado como objetivo 

MISSÃO E VALORES
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Tribunais de Contas
Assessoramento Jurídico especializado nos Tribunais de Contas de todo o país, seja 
municipal, estadual e, especialmente, da união, para definição de estratégias de 
atuação em Processos de Auditoria, Denúncias, Tomada de Contas Especiais ou 
Prestação Anual de Contas.

Confecção de todas as peças processuais cabíveis, principalmente a interposição de 
defesas administrativas, esclarecimentos, recursos de reconsideração, recursos de 
revisão, embargos declaratórios e agravos.

Realização de sustentações orais perante todos os Tribunais de Contas pátrios, 
mormente no Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Distrito Federal e 
Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Tribunais Superiores
Atuação especializada nos Tribunais Superiores (STF, STJ, TST, STM), com interposição 
e acompanhamento diferenciado de recursos especiais, recursos extraordinários, 
recursos de revista, agravos de instrumento e mandados de segurança, interpostos em 
Brasília-DF, além da apresentação de memoriais e realização de sustentações orais.

Direito Administrativo
Expertise na defesa dos interesses dos clientes em processo de improbidade 
administrativa, Processo Administrativo Disciplinar, medidas administrativas perante 
agências reguladoras, além do acompanhamento de auditorias ocorridas no âmbito da 
Controladoria Geral da União, dos estados e municípios.

 

ÁREAS DE ATUAÇÃO Licitações e Contratos Públicos
Assessoria especializada para órgãos públicos, integrantes do Sistema “S”, Conselhos 
Profissionais e empresas privadas, desenvolvendo análise de editais; assessoramento e 
consultoria em todo o processo licitatório; confecção de impugnações, 
esclarecimentos e recursos administrativos; interposição e/ou defesa dos interesses 
dos clientes em mandados de segurança, ações ordinárias, ações cautelares e demais 
medidas judiciais cabíveis, relacionadas com o certame analisado.

Consultoria na confecção e acompanhamento dos contratos públicos, pedidos de 
repactuação e realinhamento, a fim de que se concretize a regular execução 
contratual, com a máxima redução de riscos de demandas administrativas e judiciais 
para gestores e empresários.

Trabalhista e Previdenciário
Atuação consultiva preventiva de orientação de rotinas a serem adotadas pelas 
empresas, administração de passivo contencioso, com realização de audiências e 
sustentações orais, assim como confecção de todas as peças processuais inerentes ao 
processo trabalhista, tais como defesas, recursos ordinários, agravos de instrumento, 
recursos de revista ao Tribunal Superior do Trabalho, interposição de embargos 
declaratórios e embargos à execução.

O escritório atua, ainda, na assessoria a sindicatos, mediante interposições de 
reclamações trabalhistas e negociações coletivas, além da defesa os interesses dos 
clientes, perante a Procuradoria Regional do Trabalho - PRT, Instituto Nacional da 
Seguridade Social – INSS e Secretaria Regional do Trabalho e Emprego – SRTE, 
confeccionando defesas em autos de infração, assim como a interposição de 
mandados  de segurança, quando necessário.

Empresarial
Consultoria e constituição de estruturas societárias, fusões, aquisições e 
implementação de negócios comerciais, com a devida confecção de atas, contratos 
sociais, estatutos, regulamentos, regimentos, acordos de acionistas e sócios.

Propositura de ações executórias de títulos de créditos, embargos executórios, ações 
declaratórias de inexigibilidade de títulos de crédito e cancelamento de protestos, 
assessoria em processos de recuperação judicial e falências.

Contencioso Cível
Identificação de passivo cível oculto e administração de contencioso cível, com 
assessoria na construção e execução de soluções de litígios dos seus clientes, além da 
defesa dos interesses dos clientes em ações de reparação de danos, ações 
declaratórias, ações possessórias, execuções contratuais, através da realização de 
audiências e sustentações orais, interposição de todas as peças judiciais cabíveis e 
inerentes à melhor defesa dos clientes.

Experiência comprovada em contencioso cível de massa, com utilização de sistemas 
de controles processuais, realização de ações para redução das carteiras, além de 
provisionamento de custos e riscos.

Consumidor Empresarial
Atuação especializada na área consumerista, com auxílio na confecção de manuais, 
campanhas e demais peças publicitárias, de modo a reduzir os riscos de ampliação do 
passivo judicial.

Confecção de defesas administrativas e comparecimento a audiências, perante órgão 
de proteção e defesa do consumidor.

Administração de contencioso empresarial de massa, na área do direito do consumidor, 
com gestão de processos, através da utilização de aplicativos informatizados 
apropriados, com emissão de relatórios diários, além da interposição de todas as peças 
jurídicas cabíveis, mormente contestações, agravos, apelações, embargos 
declaratórios, recursos especiais, recursos extraordinários e embargos executórios.

Contratos
Confecção e análise de contratos empresariais, com equipe especializada no auxílio às 
fases negociais, principalmente no que tangencia a contratos de compra e vendas de 
bens móveis e imóveis; contratos de distribuição; contratos de representação 
comercial; contratos publicitários; contratos de fornecimento; contratos de 
e-commerce e internet.

Arbitragem
Atuação para resolução de conflitos arbitrais, por meio de análise criteriosa 
especializada sobre demandas empresariais, bem como de todos aqueles direitos 
patrimoniais disponíveis, nos termos da Lei n. 9.307/96.
 
Lei Geral de Proteção de Dados
Atendimento completo, desde a realização de diagnóstico para adequação às 
exigências legais, com a confecção dos termos de uso e política de privacidade pela Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) até o compliance para as boas práticas.
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Eleitoral
Prestação de consultoria e assessoria jurídica a partidos políticos, além de atuação em 
defesas administrativas e judiciais em matéria eleitoral para candidatos a eleições 
proporcionais e majoritárias.

Assessoria e defesa judicial de candidatos, partidos políticos e coligações partidárias 
durante o período de campanha eleitoral, em especial para fins de impugnação ou 
defesa de registro de candidatura; propositura ou defesa de representações 
relacionadas à propaganda eleitoral; propositura ou defesa em investigações judiciais 
de atos de abuso de poder econômico, abuso de poder de autoridade ou abuso dos 
meios de comunicação social; propositura ou defesa de recurso contra a expedição de 
diploma; propositura ou defesa de ação constitucional de impugnação de mandato 
eletivo.

Consultoria a partidos políticos, promovendo a adequação de seu funcionamento às 
regras da Lei dos Partidos Políticos, bem como aos respectivos estatutos partidários; 
assessoria ou defesa em processos disciplinares interna corporis promovidos contra 
órgãos partidários ou filiados; acompanhamento e organização de atos partidários, 
como convenções ou reuniões diversas; propositura ou defesa de ações judiciais 
promovidas para discutir a regularidade dos atos partidários.

Elaboração de pareceres técnico-jurídicos sobre diversos temas do direito eleitoral, 
como gozo e suspensão dos direitos políticos; incidência das inelegibilidades 
constitucionais e infraconstitucionais; regularidade formal de atos político-partidários; 
interpretação das disposições constitucionais sobre direitos políticos, do Código 
Eleitoral e dos preceitos da legislação política e eleitoral extravagante, como a Lei das 
Inelegibilidades, Lei dos Partidos Políticos e Lei Geral das Eleições.
 

 



Sugestão de temas para próxima semana:

Tribunais de Contas
Assessoramento Jurídico especializado nos Tribunais de Contas de todo o país, seja 
municipal, estadual e, especialmente, da união, para definição de estratégias de 
atuação em Processos de Auditoria, Denúncias, Tomada de Contas Especiais ou 
Prestação Anual de Contas.

Confecção de todas as peças processuais cabíveis, principalmente a interposição de 
defesas administrativas, esclarecimentos, recursos de reconsideração, recursos de 
revisão, embargos declaratórios e agravos.

Realização de sustentações orais perante todos os Tribunais de Contas pátrios, 
mormente no Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Distrito Federal e 
Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Tribunais Superiores
Atuação especializada nos Tribunais Superiores (STF, STJ, TST, STM), com interposição 
e acompanhamento diferenciado de recursos especiais, recursos extraordinários, 
recursos de revista, agravos de instrumento e mandados de segurança, interpostos em 
Brasília-DF, além da apresentação de memoriais e realização de sustentações orais.

Direito Administrativo
Expertise na defesa dos interesses dos clientes em processo de improbidade 
administrativa, Processo Administrativo Disciplinar, medidas administrativas perante 
agências reguladoras, além do acompanhamento de auditorias ocorridas no âmbito da 
Controladoria Geral da União, dos estados e municípios.

 

Licitações e Contratos Públicos
Assessoria especializada para órgãos públicos, integrantes do Sistema “S”, Conselhos 
Profissionais e empresas privadas, desenvolvendo análise de editais; assessoramento e 
consultoria em todo o processo licitatório; confecção de impugnações, 
esclarecimentos e recursos administrativos; interposição e/ou defesa dos interesses 
dos clientes em mandados de segurança, ações ordinárias, ações cautelares e demais 
medidas judiciais cabíveis, relacionadas com o certame analisado.

Consultoria na confecção e acompanhamento dos contratos públicos, pedidos de 
repactuação e realinhamento, a fim de que se concretize a regular execução 
contratual, com a máxima redução de riscos de demandas administrativas e judiciais 
para gestores e empresários.

Trabalhista e Previdenciário
Atuação consultiva preventiva de orientação de rotinas a serem adotadas pelas 
empresas, administração de passivo contencioso, com realização de audiências e 
sustentações orais, assim como confecção de todas as peças processuais inerentes ao 
processo trabalhista, tais como defesas, recursos ordinários, agravos de instrumento, 
recursos de revista ao Tribunal Superior do Trabalho, interposição de embargos 
declaratórios e embargos à execução.

O escritório atua, ainda, na assessoria a sindicatos, mediante interposições de 
reclamações trabalhistas e negociações coletivas, além da defesa os interesses dos 
clientes, perante a Procuradoria Regional do Trabalho - PRT, Instituto Nacional da 
Seguridade Social – INSS e Secretaria Regional do Trabalho e Emprego – SRTE, 
confeccionando defesas em autos de infração, assim como a interposição de 
mandados  de segurança, quando necessário.

Empresarial
Consultoria e constituição de estruturas societárias, fusões, aquisições e 
implementação de negócios comerciais, com a devida confecção de atas, contratos 
sociais, estatutos, regulamentos, regimentos, acordos de acionistas e sócios.

Propositura de ações executórias de títulos de créditos, embargos executórios, ações 
declaratórias de inexigibilidade de títulos de crédito e cancelamento de protestos, 
assessoria em processos de recuperação judicial e falências.

Contencioso Cível
Identificação de passivo cível oculto e administração de contencioso cível, com 
assessoria na construção e execução de soluções de litígios dos seus clientes, além da 
defesa dos interesses dos clientes em ações de reparação de danos, ações 
declaratórias, ações possessórias, execuções contratuais, através da realização de 
audiências e sustentações orais, interposição de todas as peças judiciais cabíveis e 
inerentes à melhor defesa dos clientes.

Experiência comprovada em contencioso cível de massa, com utilização de sistemas 
de controles processuais, realização de ações para redução das carteiras, além de 
provisionamento de custos e riscos.
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Consumidor Empresarial
Atuação especializada na área consumerista, com auxílio na confecção de manuais, 
campanhas e demais peças publicitárias, de modo a reduzir os riscos de ampliação do 
passivo judicial.

Confecção de defesas administrativas e comparecimento a audiências, perante órgão 
de proteção e defesa do consumidor.

Administração de contencioso empresarial de massa, na área do direito do consumidor, 
com gestão de processos, através da utilização de aplicativos informatizados 
apropriados, com emissão de relatórios diários, além da interposição de todas as peças 
jurídicas cabíveis, mormente contestações, agravos, apelações, embargos 
declaratórios, recursos especiais, recursos extraordinários e embargos executórios.

Contratos
Confecção e análise de contratos empresariais, com equipe especializada no auxílio às 
fases negociais, principalmente no que tangencia a contratos de compra e vendas de 
bens móveis e imóveis; contratos de distribuição; contratos de representação 
comercial; contratos publicitários; contratos de fornecimento; contratos de 
e-commerce e internet.

Arbitragem
Atuação para resolução de conflitos arbitrais, por meio de análise criteriosa 
especializada sobre demandas empresariais, bem como de todos aqueles direitos 
patrimoniais disponíveis, nos termos da Lei n. 9.307/96.
 
Lei Geral de Proteção de Dados
Atendimento completo, desde a realização de diagnóstico para adequação às 
exigências legais, com a confecção dos termos de uso e política de privacidade pela Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) até o compliance para as boas práticas.

  

Eleitoral
Prestação de consultoria e assessoria jurídica a partidos políticos, além de atuação em 
defesas administrativas e judiciais em matéria eleitoral para candidatos a eleições 
proporcionais e majoritárias.

Assessoria e defesa judicial de candidatos, partidos políticos e coligações partidárias 
durante o período de campanha eleitoral, em especial para fins de impugnação ou 
defesa de registro de candidatura; propositura ou defesa de representações 
relacionadas à propaganda eleitoral; propositura ou defesa em investigações judiciais 
de atos de abuso de poder econômico, abuso de poder de autoridade ou abuso dos 
meios de comunicação social; propositura ou defesa de recurso contra a expedição de 
diploma; propositura ou defesa de ação constitucional de impugnação de mandato 
eletivo.

Consultoria a partidos políticos, promovendo a adequação de seu funcionamento às 
regras da Lei dos Partidos Políticos, bem como aos respectivos estatutos partidários; 
assessoria ou defesa em processos disciplinares interna corporis promovidos contra 
órgãos partidários ou filiados; acompanhamento e organização de atos partidários, 
como convenções ou reuniões diversas; propositura ou defesa de ações judiciais 
promovidas para discutir a regularidade dos atos partidários.

Elaboração de pareceres técnico-jurídicos sobre diversos temas do direito eleitoral, 
como gozo e suspensão dos direitos políticos; incidência das inelegibilidades 
constitucionais e infraconstitucionais; regularidade formal de atos político-partidários; 
interpretação das disposições constitucionais sobre direitos políticos, do Código 
Eleitoral e dos preceitos da legislação política e eleitoral extravagante, como a Lei das 
Inelegibilidades, Lei dos Partidos Políticos e Lei Geral das Eleições.
 

 



Tribunais de Contas
Assessoramento Jurídico especializado nos Tribunais de Contas de todo o país, seja 
municipal, estadual e, especialmente, da união, para definição de estratégias de 
atuação em Processos de Auditoria, Denúncias, Tomada de Contas Especiais ou 
Prestação Anual de Contas.

Confecção de todas as peças processuais cabíveis, principalmente a interposição de 
defesas administrativas, esclarecimentos, recursos de reconsideração, recursos de 
revisão, embargos declaratórios e agravos.

Realização de sustentações orais perante todos os Tribunais de Contas pátrios, 
mormente no Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Distrito Federal e 
Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Tribunais Superiores
Atuação especializada nos Tribunais Superiores (STF, STJ, TST, STM), com interposição 
e acompanhamento diferenciado de recursos especiais, recursos extraordinários, 
recursos de revista, agravos de instrumento e mandados de segurança, interpostos em 
Brasília-DF, além da apresentação de memoriais e realização de sustentações orais.

Direito Administrativo
Expertise na defesa dos interesses dos clientes em processo de improbidade 
administrativa, Processo Administrativo Disciplinar, medidas administrativas perante 
agências reguladoras, além do acompanhamento de auditorias ocorridas no âmbito da 
Controladoria Geral da União, dos estados e municípios.

 

Licitações e Contratos Públicos
Assessoria especializada para órgãos públicos, integrantes do Sistema “S”, Conselhos 
Profissionais e empresas privadas, desenvolvendo análise de editais; assessoramento e 
consultoria em todo o processo licitatório; confecção de impugnações, 
esclarecimentos e recursos administrativos; interposição e/ou defesa dos interesses 
dos clientes em mandados de segurança, ações ordinárias, ações cautelares e demais 
medidas judiciais cabíveis, relacionadas com o certame analisado.

Consultoria na confecção e acompanhamento dos contratos públicos, pedidos de 
repactuação e realinhamento, a fim de que se concretize a regular execução 
contratual, com a máxima redução de riscos de demandas administrativas e judiciais 
para gestores e empresários.

Trabalhista e Previdenciário
Atuação consultiva preventiva de orientação de rotinas a serem adotadas pelas 
empresas, administração de passivo contencioso, com realização de audiências e 
sustentações orais, assim como confecção de todas as peças processuais inerentes ao 
processo trabalhista, tais como defesas, recursos ordinários, agravos de instrumento, 
recursos de revista ao Tribunal Superior do Trabalho, interposição de embargos 
declaratórios e embargos à execução.

O escritório atua, ainda, na assessoria a sindicatos, mediante interposições de 
reclamações trabalhistas e negociações coletivas, além da defesa os interesses dos 
clientes, perante a Procuradoria Regional do Trabalho - PRT, Instituto Nacional da 
Seguridade Social – INSS e Secretaria Regional do Trabalho e Emprego – SRTE, 
confeccionando defesas em autos de infração, assim como a interposição de 
mandados  de segurança, quando necessário.

Empresarial
Consultoria e constituição de estruturas societárias, fusões, aquisições e 
implementação de negócios comerciais, com a devida confecção de atas, contratos 
sociais, estatutos, regulamentos, regimentos, acordos de acionistas e sócios.

Propositura de ações executórias de títulos de créditos, embargos executórios, ações 
declaratórias de inexigibilidade de títulos de crédito e cancelamento de protestos, 
assessoria em processos de recuperação judicial e falências.

Contencioso Cível
Identificação de passivo cível oculto e administração de contencioso cível, com 
assessoria na construção e execução de soluções de litígios dos seus clientes, além da 
defesa dos interesses dos clientes em ações de reparação de danos, ações 
declaratórias, ações possessórias, execuções contratuais, através da realização de 
audiências e sustentações orais, interposição de todas as peças judiciais cabíveis e 
inerentes à melhor defesa dos clientes.

Experiência comprovada em contencioso cível de massa, com utilização de sistemas 
de controles processuais, realização de ações para redução das carteiras, além de 
provisionamento de custos e riscos.

Consumidor Empresarial
Atuação especializada na área consumerista, com auxílio na confecção de manuais, 
campanhas e demais peças publicitárias, de modo a reduzir os riscos de ampliação do 
passivo judicial.

Confecção de defesas administrativas e comparecimento a audiências, perante órgão 
de proteção e defesa do consumidor.

Administração de contencioso empresarial de massa, na área do direito do consumidor, 
com gestão de processos, através da utilização de aplicativos informatizados 
apropriados, com emissão de relatórios diários, além da interposição de todas as peças 
jurídicas cabíveis, mormente contestações, agravos, apelações, embargos 
declaratórios, recursos especiais, recursos extraordinários e embargos executórios.

Contratos
Confecção e análise de contratos empresariais, com equipe especializada no auxílio às 
fases negociais, principalmente no que tangencia a contratos de compra e vendas de 
bens móveis e imóveis; contratos de distribuição; contratos de representação 
comercial; contratos publicitários; contratos de fornecimento; contratos de 
e-commerce e internet.

Arbitragem
Atuação para resolução de conflitos arbitrais, por meio de análise criteriosa 
especializada sobre demandas empresariais, bem como de todos aqueles direitos 
patrimoniais disponíveis, nos termos da Lei n. 9.307/96.
 
Lei Geral de Proteção de Dados
Atendimento completo, desde a realização de diagnóstico para adequação às 
exigências legais, com a confecção dos termos de uso e política de privacidade pela Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) até o compliance para as boas práticas.
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Eleitoral
Prestação de consultoria e assessoria jurídica a partidos políticos, além de atuação em 
defesas administrativas e judiciais em matéria eleitoral para candidatos a eleições 
proporcionais e majoritárias.

Assessoria e defesa judicial de candidatos, partidos políticos e coligações partidárias 
durante o período de campanha eleitoral, em especial para fins de impugnação ou 
defesa de registro de candidatura; propositura ou defesa de representações 
relacionadas à propaganda eleitoral; propositura ou defesa em investigações judiciais 
de atos de abuso de poder econômico, abuso de poder de autoridade ou abuso dos 
meios de comunicação social; propositura ou defesa de recurso contra a expedição de 
diploma; propositura ou defesa de ação constitucional de impugnação de mandato 
eletivo.

Consultoria a partidos políticos, promovendo a adequação de seu funcionamento às 
regras da Lei dos Partidos Políticos, bem como aos respectivos estatutos partidários; 
assessoria ou defesa em processos disciplinares interna corporis promovidos contra 
órgãos partidários ou filiados; acompanhamento e organização de atos partidários, 
como convenções ou reuniões diversas; propositura ou defesa de ações judiciais 
promovidas para discutir a regularidade dos atos partidários.

Elaboração de pareceres técnico-jurídicos sobre diversos temas do direito eleitoral, 
como gozo e suspensão dos direitos políticos; incidência das inelegibilidades 
constitucionais e infraconstitucionais; regularidade formal de atos político-partidários; 
interpretação das disposições constitucionais sobre direitos políticos, do Código 
Eleitoral e dos preceitos da legislação política e eleitoral extravagante, como a Lei das 
Inelegibilidades, Lei dos Partidos Políticos e Lei Geral das Eleições.
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Tribunais de Contas
Assessoramento Jurídico especializado nos Tribunais de Contas de todo o país, seja 
municipal, estadual e, especialmente, da união, para definição de estratégias de 
atuação em Processos de Auditoria, Denúncias, Tomada de Contas Especiais ou 
Prestação Anual de Contas.

Confecção de todas as peças processuais cabíveis, principalmente a interposição de 
defesas administrativas, esclarecimentos, recursos de reconsideração, recursos de 
revisão, embargos declaratórios e agravos.

Realização de sustentações orais perante todos os Tribunais de Contas pátrios, 
mormente no Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Distrito Federal e 
Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Tribunais Superiores
Atuação especializada nos Tribunais Superiores (STF, STJ, TST, STM), com interposição 
e acompanhamento diferenciado de recursos especiais, recursos extraordinários, 
recursos de revista, agravos de instrumento e mandados de segurança, interpostos em 
Brasília-DF, além da apresentação de memoriais e realização de sustentações orais.

Direito Administrativo
Expertise na defesa dos interesses dos clientes em processo de improbidade 
administrativa, Processo Administrativo Disciplinar, medidas administrativas perante 
agências reguladoras, além do acompanhamento de auditorias ocorridas no âmbito da 
Controladoria Geral da União, dos estados e municípios.

 

Licitações e Contratos Públicos
Assessoria especializada para órgãos públicos, integrantes do Sistema “S”, Conselhos 
Profissionais e empresas privadas, desenvolvendo análise de editais; assessoramento e 
consultoria em todo o processo licitatório; confecção de impugnações, 
esclarecimentos e recursos administrativos; interposição e/ou defesa dos interesses 
dos clientes em mandados de segurança, ações ordinárias, ações cautelares e demais 
medidas judiciais cabíveis, relacionadas com o certame analisado.

Consultoria na confecção e acompanhamento dos contratos públicos, pedidos de 
repactuação e realinhamento, a fim de que se concretize a regular execução 
contratual, com a máxima redução de riscos de demandas administrativas e judiciais 
para gestores e empresários.

Trabalhista e Previdenciário
Atuação consultiva preventiva de orientação de rotinas a serem adotadas pelas 
empresas, administração de passivo contencioso, com realização de audiências e 
sustentações orais, assim como confecção de todas as peças processuais inerentes ao 
processo trabalhista, tais como defesas, recursos ordinários, agravos de instrumento, 
recursos de revista ao Tribunal Superior do Trabalho, interposição de embargos 
declaratórios e embargos à execução.

O escritório atua, ainda, na assessoria a sindicatos, mediante interposições de 
reclamações trabalhistas e negociações coletivas, além da defesa os interesses dos 
clientes, perante a Procuradoria Regional do Trabalho - PRT, Instituto Nacional da 
Seguridade Social – INSS e Secretaria Regional do Trabalho e Emprego – SRTE, 
confeccionando defesas em autos de infração, assim como a interposição de 
mandados  de segurança, quando necessário.

Empresarial
Consultoria e constituição de estruturas societárias, fusões, aquisições e 
implementação de negócios comerciais, com a devida confecção de atas, contratos 
sociais, estatutos, regulamentos, regimentos, acordos de acionistas e sócios.

Propositura de ações executórias de títulos de créditos, embargos executórios, ações 
declaratórias de inexigibilidade de títulos de crédito e cancelamento de protestos, 
assessoria em processos de recuperação judicial e falências.

Contencioso Cível
Identificação de passivo cível oculto e administração de contencioso cível, com 
assessoria na construção e execução de soluções de litígios dos seus clientes, além da 
defesa dos interesses dos clientes em ações de reparação de danos, ações 
declaratórias, ações possessórias, execuções contratuais, através da realização de 
audiências e sustentações orais, interposição de todas as peças judiciais cabíveis e 
inerentes à melhor defesa dos clientes.

Experiência comprovada em contencioso cível de massa, com utilização de sistemas 
de controles processuais, realização de ações para redução das carteiras, além de 
provisionamento de custos e riscos.

Consumidor Empresarial
Atuação especializada na área consumerista, com auxílio na confecção de manuais, 
campanhas e demais peças publicitárias, de modo a reduzir os riscos de ampliação do 
passivo judicial.

Confecção de defesas administrativas e comparecimento a audiências, perante órgão 
de proteção e defesa do consumidor.

Administração de contencioso empresarial de massa, na área do direito do consumidor, 
com gestão de processos, através da utilização de aplicativos informatizados 
apropriados, com emissão de relatórios diários, além da interposição de todas as peças 
jurídicas cabíveis, mormente contestações, agravos, apelações, embargos 
declaratórios, recursos especiais, recursos extraordinários e embargos executórios.

Contratos
Confecção e análise de contratos empresariais, com equipe especializada no auxílio às 
fases negociais, principalmente no que tangencia a contratos de compra e vendas de 
bens móveis e imóveis; contratos de distribuição; contratos de representação 
comercial; contratos publicitários; contratos de fornecimento; contratos de 
e-commerce e internet.

Arbitragem
Atuação para resolução de conflitos arbitrais, por meio de análise criteriosa 
especializada sobre demandas empresariais, bem como de todos aqueles direitos 
patrimoniais disponíveis, nos termos da Lei n. 9.307/96.
 
Lei Geral de Proteção de Dados
Atendimento completo, desde a realização de diagnóstico para adequação às 
exigências legais, com a confecção dos termos de uso e política de privacidade pela Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) até o compliance para as boas práticas.

  

Eleitoral
Prestação de consultoria e assessoria jurídica a partidos políticos, além de atuação em 
defesas administrativas e judiciais em matéria eleitoral para candidatos a eleições 
proporcionais e majoritárias.

Assessoria e defesa judicial de candidatos, partidos políticos e coligações partidárias 
durante o período de campanha eleitoral, em especial para fins de impugnação ou 
defesa de registro de candidatura; propositura ou defesa de representações 
relacionadas à propaganda eleitoral; propositura ou defesa em investigações judiciais 
de atos de abuso de poder econômico, abuso de poder de autoridade ou abuso dos 
meios de comunicação social; propositura ou defesa de recurso contra a expedição de 
diploma; propositura ou defesa de ação constitucional de impugnação de mandato 
eletivo.

Consultoria a partidos políticos, promovendo a adequação de seu funcionamento às 
regras da Lei dos Partidos Políticos, bem como aos respectivos estatutos partidários; 
assessoria ou defesa em processos disciplinares interna corporis promovidos contra 
órgãos partidários ou filiados; acompanhamento e organização de atos partidários, 
como convenções ou reuniões diversas; propositura ou defesa de ações judiciais 
promovidas para discutir a regularidade dos atos partidários.

Elaboração de pareceres técnico-jurídicos sobre diversos temas do direito eleitoral, 
como gozo e suspensão dos direitos políticos; incidência das inelegibilidades 
constitucionais e infraconstitucionais; regularidade formal de atos político-partidários; 
interpretação das disposições constitucionais sobre direitos políticos, do Código 
Eleitoral e dos preceitos da legislação política e eleitoral extravagante, como a Lei das 
Inelegibilidades, Lei dos Partidos Políticos e Lei Geral das Eleições.
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