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Desde a nossa fundação em 1995, acreditamos
que o exercício da advocacia se consolida por
meio da atuação ética, eficaz e segura. Para
tanto, contamos com a experiência de
profissionais altamente qualificados para
oferecer soluções jurídicas confiáveis e
inovadoras aos nossos clientes, de forma
personalizada.
A dedicação, a seriedade, a firmeza e o
entusiasmo na condução dos trabalhos nos
levaram a ser reconhecidos no mercado como
um escritório de excelência.
“A ESSÊNCIA DA NOSSA ADVOCACIA ESTÁ NA INCESSANTE BUSCA
POR RESULTADOS EFETIVOS AOS NOSSOS CLIENTES, CUJAS
CONQUISTAS REFLETEM O NOSSO OBJETIVO INSTITUCIONAL”.

ANOS
Eleito entre os escritórios de advocacia mais
admirados do Brasil pelas grandes empresas.
1995 - 2020

Missão
Oferecer soluções jurídicas eficazes, inovadoras e
seguras, comprometidas com a satisfação dos
clientes. Praticar constantemente uma advocacia
de excelência.

Visão
Ser uma banca de advocacia de referência no
Brasil e no mundo, reconhecida pela qualidade
de suas soluções jurídicas. Estar na vanguarda
do direito brasileiro frente às mudanças e
desafios do mercado internacional.

Valores
Trabalho, dedicação, compromisso, seriedade,
transparência, lealdade e ética.

POLÍTICA DE ÉTICA
Nossa atuação se baseia na estrita
observância da ética e da legislação
aplicável ao nosso negócio. A reputação
constitui o nosso maior patrimônio:
preocupamo-nos em obter os
melhores resultados sempre pelo
caminho da absoluta integridade,
mantendo relações profissionais
fundadas na confiança e na
transparência.

ESTRUTURA
Nossa estrutura é dinâmica, sendo que
investimos constantemente em atualizar e
aperfeiçoar nossa equipe jurídica, recursos
tecnológicos e métodos de informática.
Todos os casos confiados ao escritório são
registrados em sistema integrado de gestão de
informações, o qual permite acompanhar em
tempo real as ações adotadas pelos
advogados e controlar os processos de modo
seguro.
Contamos com escritório próprio em
Curitiba-PR, além de correspondentes em
todo o Brasil e parceiros internacionais, o que
nos permite responder às demandas de
nossos clientes com celeridade e eficácia.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
Nossa atuação é voltada ao Direito
Empresarial e ramos afins, especialmente o
Direito Securitário e da Infraestrutura. A
qualidade dos serviços prestados e a
satisfação de nossos clientes nesses
segmentos determinaram um sólido
crescimento e uma ação efetiva em assuntos
jurídicos de relevância nacional e internacional.
Exercemos a advocacia nos âmbitos
contencioso e consultivo, englobando amplo
espectro de questões jurídicas: processos
judiciais e arbitrais; negociações; revisão de
contratos; emissão de pareceres e opiniões
jurídicas; estruturação de operações
comerciais, dentre outras. Os casos de nossos
clientes, independentemente de seu porte e
complexidade jurídica, são conduzidos com
zelo e dedicação, formando um acervo de
operações pioneiras e decisões altamente
exitosas.

NOSSOS SERVIÇOS JURÍDICOS SÃO
DEDICADOS ÀS SEGUINTES ÁREAS:

DIFERENCIAIS
Para assegurar a excelência na prestação dos serviços jurídicos e a
satisfação de nossos clientes, não medimos esforços no
aprimoramento técnico de nossa equipe. Além disso, estamos
constantemente investindo em tecnologia e em novos modelos
de gestão, aprimorando nossos resultados.
DENTRE OS NOSSOS DIFERENCIAIS
COMPETITIVOS, DESTACAMOS:
• Expertise na área de Direito Securitário, com atuação em
casos de alta complexidade e experiência na condução de
processos de regulação de sinistros;
• Atuação reconhecida pelo mercado na resolução de conflitos
de alto risco perante o Poder Judiciário e Tribunais Arbitrais;
• Experiência em consultoria na área de Direito Civil e
Empresarial;
• Gestão do contencioso corporativo voltada à eficiência dos
procedimentos e ao atendimento personalizado dos clientes;
• Experiência comprovada em contratos de infraestrutura;
• Elaboração de projetos customizados para a celebração de
acordos nas carteiras de contencioso corporativo, com foco
nos resultados e satisfação dos clientes;
• Aperfeiçoamento contínuo de nossos profissionais e do
modelo de gestão do escritório, com planejamento
estratégico realizado em conjunto com o INDG – Instituto de
Desenvolvimento Gerencial;
• Constante investimento em Tecnologia da Informação;
• Rede de credenciados em todos os estados do Brasil.

CLIENTES

A qualidade da nossa estrutura e a excelência técnica dos
nossos profissionais nos permite atender empresas dos mais
diversos portes e áreas de atuação, sempre de modo
personalizado, ágil e eficiente.
Nosso portfólio de clientes é formado por empresas
brasileiras e estrangeiras de diferentes setores da economia,
com foco principal no mercado de seguros e de infraestrutura.

EQUIPE

“Nossa equipe é o principal
diferencial do escritório, pois
seu conhecimento técnico e
dedicação ao trabalho nos
permitem conquistar os
melhores resultados.”
Para manter uma equipe de excelência e alto desempenho,
buscamos sempre desenvolver e reter talentos. O escritório
seleciona os melhores advogados e estudantes de direito, por
meio de um rigoroso processo seletivo realizado com o apoio
de uma consultoria especializada em recursos humanos.
Uma vez contratados, asseguramos aos nossos profissionais
gerenciamento profissional, treinamentos e feedbacks,
visando seu aperfeiçoamento contínuo.
Nossa equipe jurídica é constituída de advogados com
comprovada experiência profissional e formação técnica,
atuando em departamentos conforme suas áreas de
especialização. Contamos ainda com um corpo administrativo
altamente qualificado para dar suporte aos trabalhos jurídicos.
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