Somos um escritório full
service que aplica uma visão
moderna do direito para atender
empresas de todos os setores
em suas demandas jurídicas.

Propomos soluções jurídicas
arrojadas e inovadoras,
alinhadas ao futuro dos
negócios, aplicando sempre as
melhores tecnologias para uma
advocacia mais eficiente.

Para nós, a advocacia
estratégica contemporânea é
aquela que viabiliza negócios
para seus clientes com
segurança jurídica e
sustentabilidade social,
ambiental e econômica.

Em um ambiente que prioriza a
diversidade e a inclusão,
valorizamos os relacionamentos
construídos e pautados em
respeito, confiança, empatia e
dedicação.

Referência em gestão de
carteiras e consultivo de
relações de consumo.

Soluções arrojadas para
controvérsias e litígios
complexos.

Tratamento responsável para
a privacidade e os dados
pessoais.

Suporte jurídico assertivo na
realização de projetos e ativos
imobiliários.

O direito aplicado às novas
tecnologias e à transformação
digital dos negócios.

Segurança e criatividade no
planejamento familiar e
sucessório.

Novas abordagens e práticas nas
relações entre empresas e seus
integrantes.

Estratégias preventivas e
resolutivas no âmbito penal
empresarial.

Direito societário e contratual que
acelera empresas e viabiliza seus
negócios.

Sistemas e projetos de
tecnologia para empresas na
era da Advocacia 5.0.

Soluções pragmáticas para
um complexo sistema
tributário.

Alocação de advogados em
empresas e departamentos
jurídicos.

CONHEÇA NOSSOS ADVOGADOS

GUSTAVO VISEU
CEO

CARLA SILVERIO
Secondment

CARLA RAHAL
Penal

CARLOS NEI BARRETO
Consumidor | Cível

FÁBIO NIEVES
Tributário

FERNANDA HOROVITZ
Cível | Família e Sucessões

GUILHERME MANIER
Tributário

GISELLE VERGAL

LUIS GUSTAVO LEÃO

MANOEL MONTEIRO

SILMARA BERNARDO

ANTONIELLE FREITAS

RICARDO MOTTA

EDOARDO STEFANO

Imobiliário

Consumidor | Digital

Empresarial e Societário

Trabalhista

Proteção de Dados

Relacionamento com o Mercado

Legal Ops | COO

Pensamos carreira como a tríade de
técnica, experiência e comportamento
(TEC).

Nossa governança conta com a
atuação colaborativa e participativa
dos membros dos nossos comitês.

Transformação de dentro para fora!
Construção de um ambiente
múltiplo, igualitário e respeitoso.

Fomos certificados pelo Great Place
To Work, que destaca as melhores
empresas para se trabalhar.

Adotamos a Advocacia 5.0 pautada
em três pilares: Pessoas, Processo e
Tecnologia.

Aplicamos as melhores políticas e
práticas de mercado para garantir a
privacidade e compliance aos nossos
clientes.

Em parceria com renomada corretora
de Criptoativos, aceitamos o
pagamento de honorários em
criptomoedas.

Escritório virtual destinado às
demandas geradas pelo Metaverso,
que possibilita novas interações de
negócios, comunicação e estudos
sobre o tema.

