


The Firm

Comparato, Nunes, Federici & Pimentel Advogados is a law firm specialized 
in Business Law, established in 2007 by lawyers with extensive professional 
expertise gained in corporate legal departments and large Brazilian law firms.

We offer legal advice in the areas of practice most sought by companies. We 
aggregated a variety of competences and experiences that have lead us to 
establish lasting and successful partnerships.

We have a modern and comprehensive view regarding counseling clients, 
which goes far beyond an ordinary service relationship. This vision translates 
into our unique form of practice which is focused on results, with a concern for 
deadlines, controls and costs and is evidenced by our ease in adapting to the new 
conditions experienced by our clients in their respective businesses and markets.

Our several teams of specialists work jointly on customer demands. The 
successful completion of each project entrusted to us is a result of constant 
joint participation of partners from different areas of practice. This synergy 
allows us to identify strategies and innovative solutions, as well as to anticipate 
the most appropriate actions for each situation. 

O Escritório

Comparato, Nunes, Federici & Pimentel Advogados é um escritório 
de advocacia especializado em Direito Empresarial, fundado em 
2007 por advogados com história profissional acumulada em 
departamentos jurídicos e em grandes bancas brasileiras de advocacia.

Oferecemos assessoria jurídica nas áreas do direito mais procuradas 
pelas empresas. Agregamos uma multiplicidade de competências e 
experiências que tem nos conduzido a parcerias duradouras e de 
sucesso junto aos clientes nacionais e estrangeiros.

Temos uma visão moderna e global da advocacia, que vai muito além 
de uma relação ordinária de prestação de serviço. Essa visão se traduz 
na atuação orientada para resultados, na preocupação com prazos, 
controles e custos e na facilidade de adaptação a situações novas 
vivenciadas pelos clientes em seus respectivos negócios e mercados.

Nossas equipes de especialistas em diferentes ramos do direito atuam 
de forma integrada nas demandas dos clientes. A execução bem 
sucedida de cada projeto confiado ao escritório decorre da 
participação constante e conjunta dos sócios das diferentes áreas. 
Essa sinergia nos permite identificar estratégias e soluções diferenciadas, 
bem como antecipar as ações mais adequadas a cada situação.



Nossos Profissionais e Clientes

Os profissionais de Comparato, Nunes, Federici & Pimentel Advogados 
possuem especialização nas principais áreas do Direito Empresarial 
e experiência multidisciplinar em negócios jurídicos. Incentivamos o 
desenvolvimento técnico contínuo e a vivência internacional. Essas 
características garantem a visão necessária para atuar de forma 
eficaz em operações e situações complexas.

Nossos clientes ocupam posição de destaque em diferentes setores 
da economia, como os de produção de bens de capital e de consumo, 
financeiro, varejo e prestação de serviços, o que contribui para a 
experiência diversificada do escritório em assuntos variados.

Dentre os segmentos específicos dos nossos clientes incluem-se 
indústrias variadas (automotiva, tecnologia, química, alimentos, energia 
etc.), redes de varejo (online e off-line), bancos, firmas de investimento, 
gestoras de recursos, grupos de mídia e entretenimento e prestadores 
de serviço B2B.

Orgulhamo-nos das diversas parcerias nacionais e internacionais 
construídas desde o início das nossas atividades, com clientes de 
diferentes portes, que incluem desde empreendedores em fase de 
start-up até grandes grupos econômicos nacionais e estrangeiros.

Our Professionals and Clients

The lawyers of Comparato, Nunes, Federici & Pimentel Advogados have 
advanced degrees in the main fields of Business Law and possess 
multidisciplinary experience in legal transactions. We encourage the continued 
technical development and international experience. This varied background 
provides us with the necessary global overview to act effectively in complex 
transactions and situations. 

Our clients occupy a prominent position in different sectors of the economy, 
such as the production of capital and consumer goods, financial market, retail 
market and services. 

The specific segments of our clients include various industries (automotive, 
foods, technology, energy, etc.), retail networks (online and offline), banks, 
investment companies, asset management firms, media and entertainment 
groups and B2B services providers. 

This variety of sectors and industries has led our firm to a diversified expertise 
in various subjects.

We are proud of the domestic and international partnerships we have built 
throughout the years, with clients of different sizes, ranging from entrepreneurs 
in start-up phase to large domestic and foreign economic groups.



Location and Structure

Comparato, Nunes, Federici & Pimentel Advogados is located 
at Alameda Santos , one block away from Avenida Paul is ta , the 
heart of São Paulo’s business district, with easy access to transpor tation, 
hotels and services . 
 
The firm invests heavily in information technology, equipment 
and data secur ity. Our professionals benefit from resources for 
mobil ity and remote access to their projects . Our lawsuits-control 
systems are equipped with manager ial and financial modules 
that allow the timely issuance of repor ts customized to c l ients , 
enabling efficient management of por tfolios of lawsuits .
 
Fur thermore , we rely on exper ienced consultants as well as on a 
national network of affiliated professionals that provides logistical 
and operational suppor t to our l it igation teams, although all legal 
output occurs in São Paulo. 

Localização e Estrutura

Comparato, Nunes, Federici & Pimentel Advogados está 
localizado na Alameda Santos, a uma quadra da Avenida Paulista, 
tradicional centro empresarial de São Paulo, com fácil acesso 
a transportes, hospedagem e serviços.
 
O escritório investe constantemente em tecnologia da informação, 
equipamentos e segurança de dados. Os profissionais contam com 
recursos de mobilidade e acesso remoto aos seus projetos. Nossos 
sistemas de controle de processos são dotados de módulos gerenciais 
e financeiros que permitem a emissão de relatórios customizados 
aos clientes, possibilitando uma gestão eficiente das carteiras de 
ações judiciais.
 
Contamos, ainda, com consultores experientes e uma rede nacional 
de parceiros-correspondentes para apoio logístico e operacional às 
áreas de litigância, estando, porém, toda a produção intelectual do 
escritório concentrada na sede em São Paulo. 



PRACTICE AREAS

• Corporate Law, Mergers & Acquisitions

• Business Contracts

• Tax Advice and Litigation

• Civil Litigation, Arbitration and Conflict Resolution

• Labor Litigation and Employment Law

• Strategic Consumer Law

• Intellectual Property and Franchise

• Information Technology Law

• Administrative Law and Public Biddings

• Regulated Sectors

ÁREAS DE ATUAÇÃO

• Societário, Fusões e Aquisições 
• Contratos Empresariais
• Tributário Consultivo e Contencioso
• Contencioso Cível, Arbitragem e Resolução de Conflitos 
• Trabalhista Empresarial
• Consumidor Estratégico
• Propriedade Intelectual e Franquia
• Tecnologia da Informação e Meios Eletrônicos
• Licitações e Contratos Administrativos
• Setores Regulados



Societário, Fusões e Aquisições

Assessoria em aspectos societários de empresas de capital aberto e 
fechado, incluindo a elaboração de atos societários e o acompanha-
mento do respectivo registro perante juntas comerciais, bem como 
a condução de procedimentos sujeitos à supervisão da Comissão de 
Valores Mobiliários.

Assessoria na negociação de empresas, participações societárias, 
ativos e em operações de private equity. Redação, revisão e negociação 
de contratos de compra e venda, acordos de acionistas, side letters 
e demais instrumentos assessórios que compõem cada operação. 
Realização de registros e comunicações obrigatórios.

Condução de análises preliminares e auditorias jurídicas (due 
diligence) com apoio dos demais departamentos do escritório, 
para identificação de passivos ou desconformidades regulatórias que 
possam impactar as operações.

Planejamento e estruturação de atividades (empresariais ou não) 
através da constituição e preparação de novas sociedades, associações 
e fundações, e da organização de joint ventures, consórcios e parcerias.

Reorganização de negócios através da criação, combinação ou cisão 
de atividades e pessoas jurídicas.

Assessoria ao empreendedor ou ao investidor em operações de 
financiamento de pequenos e médios negócios (angel, seed e venture 
capital).

Registro de investimentos estrangeiros no Banco Central do Brasil, 
incluindo remessa de dividendos, aumento de capital, transferência de 
ativos societários e operações afins.

Assessoria em assuntos pertinentes à existência legal das pessoas 
jurídicas, através da elaboração e registro de atas e documentos 
societários em geral.

Planejamentos sucessórios envolvendo empresas familiares.

Apoio à área contenciosa nos procedimentos judiciais e arbitragens 
relacionadas a disputas societárias.



Corporate Law, Mergers & Acquisitions

Legal assistance concerning corporate aspects of public and private 
companies, including the drafting of corporate documents and monitoring 
of their registration with boards of trade, as well as the conduction 
of procedures subject to the supervision of the Brazilian Securities 
Commission (CVM). 

Legal assistance in negotiating companies, corporate interests, assets 
and in private equity transactions. Drafting, reviewing and negotiating 
purchase and sale agreements, shareholders’ agreements, side letters 
and other ancillary documents that are part of each transaction. 
Carrying out the registrations and communications required.

Conduction of preliminary analysis and legal audits (legal due diligence) 
with support from other departments of the firm, to identify liabilities 
and regulatory issues that may adversely affect transactions.

Planning and structuring activities (corporate or not) by organizing and 
forming new companies, associations, foundations and organizing joint 
ventures, consortium and partnerships.

Business restructuring by means of the creation, combination or split 
off activities and legal entities. 

Assisting entrepreneurs or investors in the financing transactions for 
small and medium-size business (angel, seed and venture capital).

Registration of foreign investments with the Central Bank of Brazil, 
including the remittance of dividends, capital increase, transfer of 
corporate assets and similar transactions.

Assisting our clients on matters regarding the existence of legal entities 
by preparing and filing minutes and corporate documents in general.

Estate planning involving family business.

Support to the litigation department in judicial and arbitration 
proceedings involving corporate disputes.



Contratos Empresariais

Elaboração e negociação de contratos e acordos das mais variadas 
espécies e finalidades, desde contratos para operações estruturadas e 
parcerias complexas até os contratos do dia a dia da empresa.

Revisão de contratos em base eventual ou contínua, como suporte às 
atividades do cliente ou do departamento jurídico, visando a redução 
de riscos.

Elaboração e revisão de modelos ou padrões contratuais para utilização 
junto a compradores e fornecedores dos nossos Clientes, incluindo 
condições gerais de fornecimento ou de aquisição de bens e serviços.

Auditoria jurídica de instrumentos contratuais firmados pelos clientes 
ou terceiros, com objetivos e contextos diversos, tais como: operações 
societárias; avaliação de riscos específicos; avaliação de obrigações 
pendentes; reunião de informações selecionadas de interesse do cliente etc.

Business Contracts

Drafting and negotiating contracts and agreements of several types and 
for various purposes, from structured transactions and complex partnership 
agreements to the daily contracts of the company. 

Reviewing contracts either occasionally or on a permanent basis, providing 
support to the client’s activities or its legal department with an aim at 
reducing risks.

Preparing and reviewing forms or standard agreements to be used by our 
clients with their purchasers and vendors, including the general conditions 
applicable to the supply or acquisition of goods and/or services.

Legal due diligence of the contractual instruments executed by our clients 
or third parties under various contexts and for different purposes, such as: 
corporate transactions; assessment of specific risks, assessment of outstanding 
obligations; gathering of information of interest to the client, etc.



Tributário Consultivo e 
Contencioso 

Assessoria fiscal e planejamento tributário com o objetivo de garantir 
aos clientes vantagem competitiva em seu mercado, em razão da 
adoção das práticas fiscais e tributárias eficazes, voltadas para o 
incremento dos resultados da empresa, em estrita observância aos 
preceitos constitucionais e legais.

Consultoria no planejamento de novas operações do cliente, incluindo 
a constituição e extinção de empresas, operações de fusões, aquisições 
e reorganizações societárias, em âmbito nacional e internacional.

Gestão da regularidade fiscal, através do acompanhamento contínuo de 
processos administrativos que possam impedir a emissão de certidões 
negativas, bem como da adoção de providências visando a baixa ou 
suspensão da exigibilidade de tributos.
 
Identificação de créditos e benefícios fiscais relativos à exportação, 
como créditos acumulados e saldo credor de ICMS; créditos de PIS e 
COFINS (não-cumulatividade e regimes diferenciados); créditos sobre 
produtos intermediários; créditos presumidos de IPI.

Revisões fiscais em geral, tais como: revisão de apurações (IRPJ e CSSL; 
PIS/COFINS; IPI/ICMS/ISS; contribuições INSS); revisão de procedimentos 
aduaneiros; classificações fiscais; valoração aduaneira; regimes aduaneiros 
especiais e ex-tarifário; revisão de preços de transferência; revisão de 
tratamento tributário de créditos comerciais.

Defesa em processos administrativos (municipal, estadual e federal). 
Consultas administrativas e regimes especiais. Acompanhamento de 
fiscalizações.

Atuação no contencioso judicial voltado para ativos e passivos 
contingentes, medidas urgentes (obtenção de certidões, liberação de 
mercadorias etc.), afastamento de atos indevidos em fiscalizações 
(períodos já decaídos ou fiscalizados e regimes especiais de ofício).



Tax Advice and Litigation 

Assisting our clients in tax planning to provide them with a competitive 
advantage in their market through the adoption of efficient tax practices 
aimed at incrementing the company’s results in strict compliance with 
constitutional and legal provisions.

Advice on planning new transactions, including the formation and 
dissolution of companies, mergers, acquisitions and corporate restructurings, 
domestically and internationally.

Management of good tax standing by continuously monitoring administrative 
proceedings that may prevent the issuance of tax debt clearance certificates, 
as well as by taking steps towards decreasing or suspending tax liabilities.
 
Identification of tax credits and benefits regarding export transactions, as 
well as accrued credits and ICMS (Tax on the Circulation of Goods and 
Services) credit balance; credits of PIS (Employees’ Profit Participation 
Program) and COFINS (Tax for Social Security Financing) (non-cumulativeness 
and differentiated regimes); credits over intermediary products; IPI 
(Industrialized Product Tax) presumed credits.

Tax reviews in general, such as: review of tax assessments (IRPJ 
- Corporate Income Tax; PIS/COFINS; IPI/ICMS/ISS - Tax on Services; 
contributions do INSS - the National Institute of Social Security); review 
of customs procedures; classification of taxes; customs valuation; special 
customs regime and temporary reduction in import duties; review of transfer 
pricing; review of tax treatment of commercial credits.

Defense of client’s interest in administrative proceedings (Federal, State and 
local). Administrative consultations and special regimes. Monitoring of inspections.

Defense of client’s interest in judicial litigation involving contingent assets 
and liabilities, urgent measures (obtaining certificates, releasing goods, etc.), 
dismissal of undue actions in audits (periods barred by statutes of limitation 
or that have already been audited and special regimes on authority’s own 
initiative).



Contencioso, Arbitragem e 
Resolução de Conflitos

Representação do cliente em todos os tribunais e instâncias do país, em 
diferentes tipos de conflito ou disputa, sejam judiciais ou administrativas.

Gestão de carteiras de processos com sistemas de informática 
customizados, que permitem a emissão de relatórios gerenciais e a 
extração de informações específicas às necessidades do cliente, 
incluindo as relacionadas ao provisionamento contábil de contingências.

Representação do cliente em procedimentos arbitrais perante quaisquer 
câmaras ou centros de arbitragem.

Assessoria para a resolução de conflitos, incluindo a condução de 
projetos de mediação em situações de crise.

Consultoria preventiva sobre questões cíveis, comerciais, processuais e 
jurídicas em geral, através de pareceres e opiniões legais, com o objetivo 
de interpretar questões que serão aforadas, ou de avaliar riscos em 
eventual lide futura.

Atuação em demandas relacionadas a recuperações judiciais, falências e 
habilitações de créditos, bem como em direito concorrencial,  execuções, 
responsabilidade civil, direito societário e do consumidor.

Gestão de carteiras de recuperação de crédito, incluindo a pesquisa e 
o rastreamento de bens e a adoção de medidas visando o arresto e a 
busca e apreensão de ativos.

Apoio ao departamento Societário, Fusões e Aquisições para avaliação 
de investimentos e contingências, sobretudo por intermédio de 
auditorias jurídicas relacionadas a processos judiciais e administrativos 
que possam ter impacto nas operações.



Litigation, Arbitration and
Conflict Resolution

Representation of clients before any Brazilian court and governmental 
authority in different types of judicial and administrative conflicts or 
disputes.

Management of proceeding portfolios with customized technology 
systems that enable the issuance of managerial reports and information 
according to the client’s needs, including information regarding accounting 
reserves for contingencies.

Representation of clients in arbitration proceedings before any arbitration 
chamber or center headquartered in Brazil.

Assistance in dispute resolution, including organizing mediation projects 
in crisis situations.

Preventive advice on civil, commercial, procedural and legal matters in 
general, by means of the issuance of legal opinions interpreting issues 
that will be submitted to courts or assessing the risks of potential future 
claims.

Representation of our clients’ interests in claims related to judicial 
reorganization, bankruptcy and proof of claims, as well as competition 
law, execution proceedings, torts, corporate and consumer law.

Management of credit recovery portfolios including research and tracking 
of properties and adoption of measures to obtain the attachment and 
search and seizure of assets.

Support to the corporate law, mergers & acquisitions department, to 
evaluate investments and liabilities, primarily by means of legal due 
diligence of judicial and administrative proceedings that may affect the 
transactions.



Trabalhista Empresarial

Representação do cliente em qualquer juízo, tribunal ou instância 
da justiça do trabalho no país, em diferentes espécies de demandas 
judiciais, incluindo reclamações trabalhistas, ações civis públicas e 
execuções de termos de ajustamento de conduta.

Gestão de carteiras de ações trabalhistas, com avaliações financeiras 
e estatísticas, utilizando sistemas informatizados customizados, que 
permitem a emissão de relatórios gerenciais e a extração de informações 
específicas às necessidades do cliente, incluindo as relacionadas ao 
provisionamento contábil de contingências.

Defesa dos interesses do cliente em processos administrativos 
relacionados ao direito do trabalho, incluindo investigações do Ministério 
Público do Trabalho, autuações decorrentes de fiscalizações e demais 
procedimentos administrativos em geral.

Auditorias jurídicas visando o diagnóstico de potenciais contingências 
trabalhistas, inclusive por meio de revisões de políticas e documentos 
de RH.

Auditorias jurídicas para reavaliação do passivo trabalhista, seja para 
buscar a redução de provisões com segurança jurídica, gerando 
impacto positivo nos resultados, ou para formar ou revisar uma base 
legítima e atualizada de provisões.

Assessoria em projetos especiais como treinamento de prepostos, 
processos de terceirização e implementação de programas de 
participação nos lucros e resultados.

Consultoria em direito do trabalho, por intermédio de memorandos, 
pareceres e opiniões legais.



Labor Litigation and Employment Law

Representing our clients in labor courts in Brazil in the various judicial 
proceedings including labor claims, public-interest civil actions and enforcement 
of conduct adjustment agreements.

Management of portfolios of labor proceedings, including financial and 
statistical assessments, using customized technology systems that enable the 
issuance of managerial reports and information according to the clients’ 
needs, including information related to accounting reserves for contingencies.

Defending our client’s interest in administrative proceedings regarding labor 
law, including investigations by the Labor Prosecution Office, notices of violation 
resulting from inspections and other administrative proceedings in general.

Legal audits (legal due diligence) aiming at identifying potential labor 
contingencies, including the review of human resources policies and documents.

Legal due diligence) to reassess labor liabilities, either seeking to reduce 
reserves with legal security, generating a positive impact in results, or  to create 
or revise a legitimate and updated basis for reserves.

Assisting our clients in special projects such as training agents, outsourcing 
processes and implementation of profit sharing programs.

Advice on labor law by means of memoranda and legal opinions.



Strategic Consumer Law

Advisory and litigation assistance on matters pertaining to the Brazilian 
Consumer Defense Code and other rules related to domestic consumption 
policies, in order to ensure the avoidance of disputes and adequate pro-
tection of clients’ interests in court.

Legal due diligence aiming at pinpointing potential contingencies and 
developing preventive mechanisms to avoid consumer claims or to 
increase the chances of a successful outcome in court for our clients.

Assistance in the relationship of our clients with consumer protection 
agencies and regulatory agencies, as well as in monitoring and providing 
information in investigations and other civil and administrative proceedings.

Research and preparation of thesis and legal arguments in defense of 
clients involved in consumer litigation in the Judiciary Branch and regulatory 
agencies.

Consumidor Estratégico

Assessoria consultiva e contenciosa em assuntos pertinentes ao 
Código de Defesa do Consumidor e demais normas relacionadas às 
políticas nacionais de consumo, com vistas a assegurar a prevenção 
de litígios e a adequada defesa dos interesses dos clientes em juízo.

Auditorias jurídicas visando o diagnóstico de potenciais contingências 
e desenvolvimento de mecanismos preventivos para evitar demandas 
de consumidores ou para aumentar as chances de sucesso do 
cliente em juízo.

Assessoria no relacionamento do cliente com os órgãos de proteção dos 
consumidores e agências reguladoras, incluindo o acompanhamento e 
a prestação de informações em inquéritos e demais procedimentos 
civis administrativos.

Estudo e desenvolvimento de teses e argumentos legais com 
o objetivo de posicionar o cliente nas lides de consumo perante o 
Poder Judiciário e órgãos reguladores.



Propriedade Intelectual e Franquia

Assessoria na proteção de ativos intangíveis dos clientes, incluindo o 
registro de marcas, patentes, modelos de utilidade, software, topografia 
de circuitos integrados, obras literárias, musicais e personagens, nos 
diferentes órgãos registrais do Brasil e do exterior.

Elaboração de acordos relacionados à exploração econômica de 
ativos intangíveis, incluindo acordos de licenciamento, cessão, bem 
como acordos de transferência de tecnologia (e respectivo registro), 
possibilitando a remessa de royalties ao exterior.

Assessoria na estruturação de franquias, incluindo a elaboração de 
documentos como circular de oferta de franquia, memorandos, 
declarações, contrato padrão, acordos de confidencialidade e afins.

Elaboração de notificações e medidas correlatas visando à proteção 
de ativos intangíveis dos clientes.

Defesa dos interesses do cliente em processos administrativos perante 
órgãos registrais, incluindo o Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Apoio à área contenciosa na participação de arbitragens e na adoção 
de medidas judiciais que visam à proteção dos interesses dos clientes 
nas disputas envolvendo propriedade intelectual.

Intellectual Property and Franchise

Assistance in the protection of our client’s intangible assets, including 
the registration of trademarks, patents, improvement invention, software, 
topography of integrated circuits, literary, musical or creative work, before 
any registration agency in Brazil or abroad.

Drafting agreements regarding the economic exploitation of intangible 
assets, including licensing and assignment agreements, as well as technology 
transfer agreements (and registration thereof), enabling the remittance 
of royalties abroad.

Assisting our clients in structuring franchises by drafting documents such 
as the franchise offering circular, memoranda, statements, standard 
agreement, confidentiality agreements and others.

Drafting notices and related measures aimed at protecting our clients’ 
intangible assets.

Defending the interests of our clients in administrative proceedings 

before registries, including the National Institute of Intellectual Property 
(INPI).

Support to the litigation department in arbitrations and adoption of judicial 
measures designed to protect our client’s interests in disputes involving 
intellectual property.



Tecnologia da Informação e 
Meios Eletrônicos

Assessoria na proteção dos nomes de domínio de Internet, incluindo 
medidas para a adjudicação compulsória ou cancelamento de nomes 
de domínio, seja através de medidas judiciais ou de procedimentos 
perante câmaras arbitrais ou entidades habilitadas para a resolução 
de conflitos sobre nomes de domínio.

Auditoria e revisão do front-end de plataformas de e-commerce e 
negócios on-line em geral, incluindo websites, com objetivo de reduzir 
riscos nos modelos de negócios.

Elaboração de documentos legais que regulam o acesso e uso de 
serviços on-line, como: termos e condições de serviços, políticas de 
privacidade, regras de uso e disclaimers em geral.

Consultoria quanto às práticas do dia a dia em negócios on-line, 
incluindo situações adversas como violação de propriedade intelectual, 
usuários indesejados e ameaças.

Adoção de medidas judiciais e extrajudiciais para a cessação de 
violações à privacidade, aos direitos da personalidade e aos direitos de 
propriedade intelectual em geral na Internet.

Defesa dos interesses do cliente perante organismos nacionais e 
internacionais de arbitragem para disputas sobre nomes de domínio 
de internet.

Information Technology Law

Assisting our clients in the protection of Internet domain names, including the 
adoption of measures for compulsory adjudication or cancelling of domain 
names, either by means of judicial measures or proceedings before 
arbitration chambers or entities qualified to resolve disputes involving do-
main names.

Front-end due diligence and review of e-commerce platforms and online 
business in general to reduce risks in business models.

Drafting legal documents regulating the access to and use of online services, 
such as: terms and conditions applicable to services; privacy policies; rules for 
use; disclaimers in general.

Advice on daily practices of on-line business, including adverse situations such 
as violation of intellectual property rights, undesired users and threatens. 

Adoption of judicial and extrajudicial measures to cease violation of privacy, 
copyright and intellectual property rights in general on the Internet.

Defense of client’s interests before domestic and international arbitration 
bodies in disputes regarding internet domain names.



Licitações e Contratos 
Administrativos

Análise de editais e estudos de viabilidade jurídica, com o objetivo de 
avaliar riscos e indicar a necessidade de esclarecimentos ou de 
impugnações, na forma da lei.

Assessoria ao cliente no cumprimento de exigências relacionadas a 
concorrências públicas, tais como: cadastramento e habilitação em 
órgãos públicos; preparação de certidões, declarações e documentos 
em geral; apoio jurídico na elaboração de propostas conforme as 
exigências legais de cada edital; assistência em licitações presenciais 
ou eletrônicas em nível nacional etc.

Consultoria na análise de documentos dos concorrentes, a fim de 
apurar irregularidades contrárias ao edital.

Interposição de recursos, contrarrazões e manifestações nos processos 
administrativos relacionados a processos licitatórios.

Orientação quanto à gestão jurídica de contratos administrativos, 
incluindo a assessoria na elaboração ou atendimento a ofícios, respos-
tas, defesas prévias em aplicação de penalidades, pleitos de reajuste; 
repactuação e reequilíbrio econômico-financeiro etc.

Apoio à área contenciosa nos procedimentos judiciais relacionados a 
licitações e contratos administrativos.

Administrative Law and Public Biddings

Analysis of invitations to bidding processes and studies of legal feasibility to 
assess the risks and to request clarification or file complaint as provided by law.

Assistance to ensure compliance with the requirements related to public 
competitive bidding processes: registration and qualification before public 
agencies; obtaining certificates, statements and documents in general; legal 
assistance in preparing proposals in accordance to the legal requirements 
of each invitation to bid; assistance in in person competitive biddings and 
electronic biddings. 

Advice on documents submitted by competitors to identify any item in breach 
of the requirements contained in the invitation to bid.

Filing of appeals, appellee briefs and any other papers to be presented in 
administrative proceedings related to competitive bidding processes.

Guidance as to the legal management of administrative contracts, including 
assistance in preparing or complying with official letters, responses, prior 
defenses when penalties have been levied, restatement requests; rearrangement 
and economic-financial rebalancing.

Support to the litigation, arbitration and conflict resolution department, in 
proceedings related to public bids and administrative contracts.



Regulated Sectors

Advice on legal matters related to business areas and economic sectors that 
have their own regulatory structures, such as telecommunications, insurance, 
banking, energy, aviation, health, sanitation, etc.

Assisting our clients in their relationship with regulatory agencies, including 
the monitoring of proceedings and provision of information.

Setores Regulados

Consultoria em assuntos jurídicos relacionados a áreas de negócios 
e setores da economia com estruturas regulatórias próprias, como 
telecomunicações, seguros, bancário, energia, aviação, saúde, vigilância 
sanitária e etc.

Assessoria no relacionamento do cliente com agências reguladoras, 
incluindo a elaboração de defesas, o acompanhamento de processos 
e a prestação de informações.
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