Perfil Freitas Macedo

Apresentação

53 anos de mercado
Fundado em 1964, sempre pautado pela integridade e ética de seus profissionais,
negociação justa e total comprometimento com os interesses do cliente.

Total sintonia com os clientes
Prioriza compreender o negócio do cliente e suas peculiaridades, a sua
cultura, objetivos e metas, visando entregar a solução jurídica adequada.

Abrangência Nacional
Estrutura moderna, com toda tecnologia e agilidade necessários para
atendimento de seus clientes em todo território nacional.

Gestão

Qualidade e Modernidade
Para assegurar a qualidade de seus serviços e a modernidade das relações com
seus clientes, as atividades de gestão estão estruturadas em 3 pilares:

Pessoas

Processos

Estrutura
Física e Tecnológica

Gestão
Pessoas

Processos

Estrutura

Qualidade técnica e
relacional da equipe

Contínuo
Aprimoramento

Formação e
experiência

Excelência em
atendimento ao cliente
Crescimento
empresarial
Comprometimento

Gestão
Pessoas

Processos

Estrutura

Envolvimento direto das
equipes, evitando rotatividade

Excelência nos
processos qualitativos
e quantitativos da
operação

Separação entre
coordenação administrativa e
técnica*

Unidades de trabalho
dimensionadas às necessidades do
cliente
* Clientes com demanda de processos intensa

Gestão
Pessoas

Processos

Estrutura
Constante investimento no desenvolvimento
do capital intelectual e atualização de
bibliografia voltada à investigação e estudo de
soluções

Instalações físicas e
suporte tecnológico voltados
à otimização do capital
intelectual, agilidade, eficiência
e total transparência em
todas etapas do
processo.

Estrutura de TI que permite
compartilhamento e acesso remoto a
informações constantemente atualizadas
sobre o andamento dos processos

Espaços flexíveis e inteligentes para que a
equipe de advogados possa desenvolver suas
atividades com máxima eficiência
* Clientes com demanda de processos intensa

Inteligência
• Identificação das principais demandas.
• Gestão Preventiva e Gestão de Passivo.
• Redução de riscos e custos.
• Exposição transparente das soluções jurídicas.
• Treinamentos.
• Jurídico com papel gerador de informações sensíveis ao negócio ($$$).

Demandas Rotineiras
•

Atuação em demandas rotineiras, visando o
máximo de eficiência, com foco em
resultados.

•

Identificação das causas-raiz.

•

Alinhamento de teses, considerando os
riscos envolvidos.

•

Acompanhamento financeiro do processo.

•

Políticas de acordos e aceleração dos
processos.

Demandas Estratégicas
•

Acompanhamento próximo das demandas
estratégicas.

•

Alinhamento junto ao board do cliente.

•

Atuação institucional junto aos órgãos do
Judiciário e Ministérios Públicos, respeitando as
políticas de integridade – compliance.
•

TJ, TRF, TRT, STJ, STF, MPE, MPF, AGU,
MPT, SRTE.

Expertise em Prevenção e Contencioso

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Segmentos de Atuação
Consultoria e Contencioso em diversas áreas
do direito para atendimento dos clientes

Tributário

Contratos

Civil

Trabalhista

Operações
Financeiras

Recuperação
de Créditos

Societário

Consumidor

Administrativo

Segmentos de Atuação
Direito Tributário
Planejamento Tributário
Processos de reestruturação de empresas

Contingências Tributárias
Levantamento de contingências em operações contratuais, societárias e financeiras

Consultoria de legislação tributária
Interpretação e aplicação

Interposição de ações judiciais
Questionando exigência de tributos nas esferas municipal, estadual, federal e previdenciária

Assessoria em operações internacionais do comércio
Regime aduaneiro

Defesas e recursos em processos administrativos
Acompanhamento de processos fiscais

Segmentos de Atuação
Direito Civil
Contratual
Orientação, redação e revisão de contratos em geral, confissões de dívida, contratos de prestação de serviço,
promessa de compra e venda de imóveis, contratos de garantia (fiança) e averbação de contratos no Registro de
imóveis

Recuperação de Créditos

Recuperação extrajudicial (negociações, confissões de dívida, notificações), recuperação de créditos especiais,
habilitação / impugnação de crédito em falência, ação de execução de título extrajudicial (doc. elencado no art. 585),
ação monitória (prova escrita e adequada à demonstração do débito) e ação de cobrança (demais casos)

Direito do Consumidor
Defesa de órgãos públicos e empresas privadas em ações movidas por consumidores na justiça comum e juizados
especiais

Direito Imobiliário / Coisas

Ações possessórias, ação reivindicatória, direitos reais de garantia, incorporação imobiliária, adjudicação
compulsória, ações locatícias, cisão de matrículas, usucapião imobiliário, direito de vizinhança (nunciação de obra
nova / demolitória), constituição de condomínio, instituição de bem de família

Direito da Família
Ações de guarda, interdição e internação compulsória, retificação do registro civil e investigação de paternidade

Segmentos de Atuação
Direito Trabalhista
Elaboração e revisão de contratos de trabalho e
prestação de serviços
Assessoria em segurança e saúde do trabalho
Assessoria nas relações sindicais
Especialmente em negociações coletivas (convenções, acordos, dissídios e greves)

Criação de estratégias de prevenção e redução do
passivo trabalhista
Defesas em processos administrativos e judiciais
envolvendo litígios trabalhistas

Segmentos de Atuação
Recuperação de Créditos
Formato individualizado, seguindo o perfil de cada cliente

Acompanhamento da cobrança de contratos de
pessoas físicas e jurídicas, nos âmbitos judicial e
extrajudicial
Atuação na solução rápida dos conflitos, com respaldo
extrajudicial para realizar um verdadeiro processo de mediação
Assessoria e consultoria específicas, definindo estratégias e analisando
riscos

Segmentos de Atuação
Direito do Consumidor
Elaboração e revisão de contratos de bens e serviços
Negociação e revisão da celebração de
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)
Análise e acompanhamento dos aspectos jurídicos de
campanhas publicitárias e estratégias de marketing
Ajuizamento de ações, elaboração de defesas e recursos,
acompanhamento de processos administrativos e judiciais
Reclamação e/ou pedido de indenização de consumidores

Segmentos de Atuação
Contratos
Negociação, elaboração e revisão de contratos
Preliminares e das várias espécies, típicos e atípicos, previstos na lei brasileira

Elaboração de contratos em geral
Distribuição de produtos, representação comercial, industrialização, alienação de estabelecimento comercial e serviços profissionais (inclusive
consultoria)

Elaboração de contratos para agronegócio

Arrendamento, parcerias e operações estruturadas destinadas ao financiamento ou pagamento antecipado de produção

Elaboração de contratos de construção civil e empreendimentos
imobiliários
Elaboração de contratos de propriedade intelectual
Edição, direitos de imagem e licenças ou transferências de marcas, patentes e tecnologia

Assessoria, elaboração, revisão e negociação de contratos financeiros
Envolvendo empréstimos, contratos de garantia e a eventual formalização dessas garantias mediante registro em cartórios

Elaboração de contratos de cessão de créditos e assunção de dívidas
Assessoria na extinção das obrigações contratuais
Abrangendo medidas extrajudiciais que buscam o adimplemento, resolução, distrato e resilição dos contratos

Segmentos de Atuação
Operações Financeiras
Fichas Cadastrais em Bancos nacionais e estrangeiros
Convênios com Bancos
Contratos de Prestação de Fiança Bancária e suas respectivas Cartas de Fiança
Cédula de Crédito Bancário – 4131 – internalização de linhas de crédito
Contratos Gerais de Derivativos e suas respectivas Notas de Negociação
Contratos de Financiamento envolvendo inclusive o BNDES
Contrato de Outorga – Stand By Letter (garantia temporária), Contratos de
Conta Caução – Escrow Account, Contratos de Mútuo e Contratos de Contra
Garantia (emissão de seguro garantia)
Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações

Segmentos de Atuação
Societário
Investimentos nacionais e internacionais
Reestruturações societárias, inclusive para redução de custos tributários
Contratos envolvendo brasileiros e estrangeiros
Acordos com cotistas e acionistas e a condução de procedimentos de due diligence
Estruturação de holding patrimonial/familiar
Abertura de empresas no exterior
Assessoramento na instalação de empresas estrangeiras no Brasil
Negociação e redação de acordo de acionistas
Representação de sócio
Assessoramento na venda ou na aquisição do controle da empresa
Assessoramento na venda ou na aquisição da empresa
Representação em ações judiciais envolvendo questões societárias

Segmentos de Atuação
Direito Administrativo
Consultoria e assessoria em processos licitatórios
Assessoria na efetivação de contratos
com administração pública direta e
indireta
União, estados e municípios; sociedades de economia
mista, empresas públicas, fundações e autarquias

Defesa em processos originados nas relações com entes
públicos
Administrativos e judiciais

