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Fundado em 2000, o DA FONTE ADVOGADOS presta assessoria 
jurídica especializada em diferentes áreas do Direito e setores da 
economia. Atualmente, possui unidades no Recife, em Fortaleza, 
em São Paulo e em Brasília.

O DA FONTE ADVOGADOS é constituído por mais de 80 advogadas 
e advogados. Uma equipe multidisciplinar, que trabalha de forma 
integrada, oferecendo serviços jurídicos moldados ao mercado 
corporativo.

Os clientes do DA FONTE ADVOGADOS pertencem a diferentes 
setores da economia, como saúde, tecnologia da informação e 
comunicação (TIC), infraestrutura, energia, venture capital, franchising, 
educação, bens de consumo, indústria, construção civil e outros. Esses 
clientes diferem também em porte, de startups a grandes companhias, 
incluindo multinacionais, e possuem destacada atuação nos seus 
respectivos setores e colocam o DA FONTE ADVOGADOS nos 
principais rankings jurídicos do Brasil e do exterior.

Quem Somos
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Recife
Avenida Antônio de Góes, 60, 
JCPM Trade Center, 1º andar, Pina, Recife/PE
CEP: 51.010-000
Telefone: +55 (81) 2126-0092

Presença

São Paulo
Rua Funchal, 573, Cjs. 81 e 82, 
Edf. Aeroporto I, Vila Olímpia, São Paulo/SP
CEP: 04.551-910
Telefone: +55 (11) 3814-6930

Brasília
Setor Hoteleiro Sul, quadra 06, 
conjunto A, bloco C, Business Tower Center, 
salas 1212 e 1213, Brasil XXI, Brasília/DF
CEP: 70.316-000 
Telefone: +55 (61) 3039-8551

Fortaleza
Avenida Desembargador Moreira, 1300, 
sala 1006, Torre Sul, Aldeota, Fortaleza/CE
CEP: 60.170-002 
Telefone: + 55 (85) 3022-2210 
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Áreas de Atuação
O DA FONTE ADVOGADOS atua em diversas áreas do Direito, 
nos campos consultivo e judicial.

Arbitragem

A área de Arbitragem do DA FONTE ADVOGADOS destina-se a atuar 
na condução de processos arbitrais perante as principais câmaras de 
arbitragem do País e do exterior e em casos de arbitragem ad hoc.

Soluções:

Atuação direta em processos de arbitragem, com elaboração de 
ações e de defesas, além de acompanhamento até o julgamento 
final das demandas;

Atuação direta em medidas judiciais relativas a arbitragens, incluídas 
as medidas cautelares pré-arbitrais, execuções de sentenças 
arbitrais, defesas contra medidas antiarbitragem e a homologação 
de sentenças arbitrais estrangeiras, bem como em ações anulatórias 
de sentenças arbitrais;

Elaboração de cláusulas compromissórias e de compromissos 
arbitrais, além de cláusulas multinível ou escalonadas de resolução 
de disputas;

Consultoria e orientação jurídica sobre prevenção e resolução 
adequada de disputas.

Empresarial

Desde sua fundação, o DA FONTE ADVOGADOS acumulou uma 
larga experiência em consultoria e em assessoria nas áreas de Direito 
Empresarial e Societário. Na assessoria e consultoria internacional, 
o DA FONTE ADVOGADOS atua de forma bilateral, mediante o 
aconselhamento jurídico de empresas estrangeiras que investem no 
Brasil, bem como de empresas brasileiras com negócios no exterior.

Soluções:

Contratos empresariais em geral;

Constituição de empresas, no Brasil e no exterior;

Compra e venda de participações societárias, fusão, cisão e 
incorpo-ração de empresas (M&A e outras operações societárias);

Auditoria para venture capital e private equity;

Investimentos e capital estrangeiro;

Contratos internacionais e comércio exterior;

Contratos de financiamento a empresas (corporate finance); 

Alianças, joint ventures e operações internacionais.

Tributário

Com advogados especializados em Direito Tributário, que têm 
formação jurídica e contábil e expertise na elaboração de planejamento 
e consultoria tributária, o DA FONTE ADVOGADOS trabalha em 
auditorias para operações societárias e atua em âmbito administrativo 
e judicial. A assessoria tributária é desenvolvida com o objetivo de 
evitar demandas entre os clientes e o fisco. Para isso, o DA FONTE 
ADVOGADOS desempenha atividades em conjunto com os setores 
fiscal e contábil de seus clientes, a fim de que as decisões empresariais 
sejam sempre influenciadas pelo binômio segurança jurídica e 
economia fiscal. Essa assessoria é desenvolvida tanto para empresas 
brasileiras com negócios no exterior, como para empresas estrangeiras 
com atividades no Brasil, nos mais diversos setores da economia. 

Soluções:

Consultoria tributária nos setores de infraestrutura, construção civil, 
serviços, indústria, comércio, agroindústria, educação, franquias e TI;

Assessoria em procedimentos de fiscalização em âmbito federal, 
estadual e municipal;

Assessoria jurídica em auditorias de balanços;

Defesa de autos de infração e outros procedimentos na instância 
administrativa;

Patrocínio de medidas judiciais envolvendo questões fiscais;

Recuperação de créditos decorrentes de recolhimentos indevidos.
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Ambiental
A área de Direito Ambiental do DA FONTE ADVOGADOS é voltada ao 
planejamento com foco na prevenção de contingências decorrentes da relação 
da atividade empresarial com os recursos naturais. Na consultoria ambiental, 
são desenvolvidos estudos ambientais e assessoria em procedimentos de 
licenciamento perante os órgãos de controle ambiental. A área conta com 
apoio multidisciplinar, formado por profissionais de diferentes especialidades, 
como engenheiros florestais, biólogos, geógrafos, engenheiros de trânsito 
e consultores em hidrologia e geoprocessamento. As atividades também 
incluem a elaboração de defesas e recursos em processos administrativos do 
Poder Público quanto a infrações administrativas, como multas e embargo de 
atividade, e a defesa dos interesses da empresa e/ou de seus dirigentes em 
ações movidas para a responsabilização civil e/ou penal, bem como nas demais 
ações que exijam conhecimento aprofundado na área ambiental.

Soluções:

Consultoria e orientação jurídica para a implantação de empreendimentos;

Elaboração de estudos ambientais, inclusive o Estudo de Impacto 
Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima), Estudo de 
Viabilidade Ambiental (EVA) e Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV);

Assessoria jurídica para o Licenciamento Ambiental (Licenças Prévia, de 
Instalação e de Operação);

Atuação em ações judiciais e processos administrativos afetos à área 
ambiental.

Administrativo

O DA FONTE ADVOGADOS oferece assessoria jurídica especializada aos seus 
clientes na estruturação e gestão jurídica de negócios com a Administração 
Pública ou no desenvolvimento de atividades reguladas. Sua equipe de 
advogados tem grande experiência em temas como licitações, contratos 
administrativos, convênios, concessões e PPPs e na atuação perante os 
tribunais de contas e agências reguladoras. Patrocina interesses de empresas 
e gestores públicos em processos administrativos sancionadores e em ações 
judiciais em matéria de Direito Administrativo.

Soluções:

Modelagem e gestão jurídica de negócios com a Administração Pública;

Licitações e contratos administrativos;

Ações de improbidade administrativa e Compliance Anticorrupção;

Processos administrativos sancionadores;

Processos de prestação de contas e tomada de contas perante os Tribunais 
de Contas;

Assessoria na disputa de licitações;

Pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro de contratos administrativos; 

Assessoria jurídica a atividades reguladas e em procedimentos perante 
agências reguladoras (ANEEL, ANTT, ANATEL, ANAC, ANP, ANVISA etc).

Contencioso e Consultoria Processual

A equipe de Contencioso e Consultoria Processual do DA FONTE 
ADVOGADOS, composta por profissionais de sólida formação acadêmica, é 
responsável pela condução de temas contenciosos e processuais estratégicos, 
com a definição do planejamento processual e de resolução de disputas mais 
adequado a cada caso, a elaboração de ações, defesas e recursos, inclusive 
atuação junto aos tribunais superiores. Além disso, a equipe atende temas 
consultivos estratégicos, no âmbito do Direito Processual e de resolução de 
disputas, com a emissão de pareceres e opiniões jurídicas.

Soluções:

Identificação das medidas processuais mais adequadas para cada caso;

Pareceres em direito processual e resolução de disputas;

Atuação direta em ações judiciais com questões processuais complexas;

Elaboração, em casos de maior complexidade processual, de ações, 
defesas, recursos perante tribunais, inclusive superiores, e ações rescisórias;

Apresentação de memoriais e sustentação oral em recursos interpostos em 
processos judiciais relevantes, notadamente nos tribunais superiores, bem 
como em ações rescisórias.
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Energia

O DA FONTE ADVOGADOS possui equipe especializada em Energia, estruturada 
para desenvolver soluções jurídicas que atendam as características e necessidades 
de cada empreendimento ou projeto, zelando sempre pela especialidade e 
excelência técnica dos serviços oferecidos. Nosso time de energia trabalha em 
completa integração com os especialistas do DA FONTE ADVOGADOS em direito 
tributário, societário, ambiental, imobiliário e ESG, assegurando soluções eficazes 
com a abordagem multidisciplinar indispensável ao setor.

A equipe de energia do DA FONTE ADVOGADOS atende agentes de diferentes 
segmentos do setor, contemplando tanto os players do Ambiente de Contratação 
Regulada (ACR) quanto aqueles que atuam Ambiente de Contratação Livre (ACL). 
Assim, o escritório possui experiência tanto com agentes de geração, transmissão 
e comercialização quanto com grandes consumidores de energia, auxiliando o 
planejamento e a implementação de suas atividades, em atenção às exigências 
regulatórias. No que se refere especificamente a projetos de geração - seja ela 
centralizada ou distribuída -, nosso escritório oferece suporte jurídico à implantação 
dos empreendimentos em todas as suas fases, desde a concepção de seu modelo 
de negócios, solicitação de eventuais autorizações perante a ANEEL e estruturação 
contratual, até a sua implementação e conexão aos sistemas de transmissão e/ou 
distribuição.

O DA FONTE ADVOGADOS também assessora geradores na participação em 
leilões de energia elétrica, bem como na comercialização de energia no mercado 
livre, além de oferecer suporte no desenvolvimento e venda de projetos. Vale 
destacar que os profissionais da equipe de energia também possuem experiência 
com elaboração de contribuições em consultas públicas do setor, solicitações 
e requerimentos diversos perante a ANEEL, bem como com a elaboração de 
defesa contra sanções administrativas aplicadas pela referida agência reguladora. 
Adicionalmente, visando o conforto à tomada de decisões de seus clientes, o 
escritório também presta serviços de assessoria sobre temas diversos relacionados 
a energia, emitindo pareceres, opiniões legais e análises específicas considerando a 
regulamentação setorial aplicável.

Soluções:

Contratos de compra e venda/locação de ativos de geração de energia;

Contratos de EPC, incluindo assessoria jurídica para identificação e resolução 
de claims; PPAs e outros contratos setoriais (CUSD, CUST, CCI etc);

Estruturação contratual de novos empreendimentos de energia (micro e 
minigeração distribuída de energia, autoprodução e produção independente);

Consultas, solicitações de autorizações e outros requerimentos perante a 
ANEEL;

Elaboração de contribuições e acompanhamento de Consultas Públicas e 
Audiências Públicas;

Defesa contra sanções administrativas aplicadas pela ANEEL;

Elaboração de pareceres, opiniões legais e análises relativamente à 
regulamentação setorial;

Assessoria em Direito Regulatório de Energia, notadamente no contexto de 
modernização do Setor Elétrico.

Cível

As atividades desenvolvidas pela área cível do DA FONTE ADVOGADOS abrange 
o assessoramento, consultivo e contencioso, em demandas que envolvem relações 
contratuais, responsabilidade civil, direitos reais e, ainda, naquelas referentes a 
relações de consumo. A atuação colaborativa com outras equipes do escritório 
possibilita a construção das melhores soluções moldadas às necessidades dos 
clientes e, também, enseja o desenvolvimento de ampla expertise da nossa equipe 
em demandas consultivas e litígios cíveis relacionados, entre outros, aos campos do 
Direito Societário, Digital, Educacional, Aeronáutico, do Agronegócio, da Energia, da 
Concorrência, de Franquias, além do Direito Marítimo e Portuário. 

A advocacia preventiva também faz parte da atuação da área e visa identificar 
fatores preditores de conflitos, mitigar riscos jurídicos, auxiliar no cumprimento à 
ordem jurídica vigente e na contenção de litígios. Trata-se de atuação simbiótica 
com os programas de Compliance e departamentos jurídicos de empresas, 
orientada pelos preceitos dos modernos princípios e diretrizes técnicas para 
realização de pareceres e auditorias jurídicas. 

A equipe é formada por profissionais com ampla experiência profissional e 
acadêmica, contemplando advogados com sólida formação nas melhores 
universidades do Brasil e do exterior, além de experiência na docência em 
renomadas instituições de ensino superior e uma produção científica recorrente. 
A área busca aliar o tratamento artesanal de cada demanda à aplicação dos 
fundamentos da Gestão da Qualidade no patrocínio dos interesses dos clientes.

Soluções:

Contencioso cível: definição de estratégia processual, propositura de ações e 
defesa de interesses em processos judiciais;

Assessoria consultiva: emissão de pareceres, realização de auditorias 
jurídicas em processos cíveis e elaboração/acompanhamento de projetos de 
Compliance cível, consumerista e concorrencial;

Negociações e elaboração de instrumentos contratuais;

Advocacia colaborativa: realização de despachos, redação e entrega de 
memoriais, sustentação oral e quaisquer outros atos processuais em ações 
patrocinadas em parceria com outras sociedades de advogados.
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Franquias

O DA FONTE ADVOGADOS possui uma área especializada na assessoria jurídica a empresas de 
franchising. Um time multidisciplinar trabalha de forma integrada, com foco na inovação do setor 
e na geração de resultados amplos e eficazes. A área é composta por advogados experientes 
e dedicados ao desenvolvimento de soluções jurídicas para o ecossistema de franchising. São 
especialistas em Direito Civil, Empresarial, Societário, Trabalhista, Tributário e de Propriedade 
Intelectual e Novas Tecnologias. 

O DA FONTE ADVOGADOS faz parte da Associação Brasileira de Franchising – ABF, com 
participação ativa em seus fóruns de discussão. O conhecimento das peculiaridades e a 
proximidade com o setor permitem uma atuação inteiramente alinhada com os desafios jurídicos 
do ramo de Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho, com foco nas peculiaridades do setor e 
nas inovações legislativas.

Soluções:

Estruturação de franquias, incluindo a elaboração ou revisão de pré-contratos, circular de oferta 
de franquia e contratos de franquia;

Organização societária do franqueador ou franqueado para otimização da exploração da 
atividade, considerando alocação dos riscos da operação e impactos tributários;

Estruturação do Fundo de Publicidade;

Consultoria tributária com foco na tributação dos royalties, fundo de publicidade e 
planejamento tributário especializado nas atividades do setor;

Atuação em processos administrativos, instaurados perante as autoridades fiscais que tratem 
de tributos incidentes sobre as atividades de franchising;

Auditoria para a identificação dos ativos intangíveis que integram o padrão visual (trade dress), 
intelectual e operacional nas atividades de franchising;

Adoção de medidas para a proteção dos direitos de propriedade intelectual relacionados a 
marcas, know-how, projetos arquitetônicos, softwares, conteúdo textual e outros elementos 
que integram o trade dress da franquia;

Gestão jurídica dos contratos de franquia, com o objetivo de prevenir litígios e administrar 
adequadamente as variáveis da relação contratual entre as partes e mitigar os riscos da 
exposição a eventuais descumprimentos contratuais;

Assessoria pré-contenciosa para recuperação de crédito junto aos franqueados e para 
documentar as evidências necessárias a comprovar o direito da empresa em caso de eventual 
litígio;

Atuação em ações judiciais e procedimentos arbitrais, especialmente estipulações de não 
concorrência, responsabilidade civil e contratual, disputa sobre uso de marca, responsabilidade 
do franqueador na relação da rede com os consumidores, cobrança e pagamento de royalties;

Defesa dos interesses dos franqueadores em reclamações trabalhistas, inclusive para 
afastar eventual pedido de reconhecimento de vínculo empregatício entre franqueadores e 
empregados da rede e/ou pedido de responsabilização pelos respectivos encargos trabalhistas;

Planejamento das relações de trabalho, a partir da implementação de revisão de rotinas 
trabalhistas com base nas inovações legislativas e aderentes às necessidades da atividade de 
franchising;

Assessoria jurídica nas negociações sindicais, visando à celebração de Acordos e Convenções 
Coletivas de Trabalho, com foco nas peculiaridades do setor e nas inovações legislativas.

Família e Sucessões

A área de Direito de Família e das Sucessões do DA FONTE ADVOGADOS é voltada aos interesses 
sucessórios e familiares dos clientes, especialmente das famílias empresárias, com o propósito 
de contribuir com o processo sucessório e auxiliar na solução de questões jurídicas de natureza 
familiar.

Soluções:

Planejamento sucessório familiar e empresarial;

Testamento, instrumentos de doação e cessão de direitos hereditários;

Inventário (judicial e extrajudicial);

Mediação Familiar;

Casamento (pacto antenupcial, assessoria na escolha do regime de bens e alteração de regime 
de bens);

União estável (pacto de convivência, reconhecimento e dissolução);

Guarda e regulamentação de visitas de menores;

Alimentos (concessão, revisão, exoneração e execução);

Divórcio (judicial e extrajudicial e partilha de bens);

Interdição;

Adoção;

Sequestro interparental;

Homologação de Sentença Estrangeira (de divórcio, alimentos, regulamentação de guarda e 
visitas etc).

Internacional

As atividades do DA FONTE ADVOGADOS em Direito Internacional são realizadas de forma 
transdisciplinar, englobando as diversas áreas de atuação do escritório, prestando assistência 
jurídica a estrangeiros que desejam exercer atividades, econômicas ou não, no Brasil, bem como 
a empresas brasileiras que querem atuar no estrangeiro. A criação da filial em Brasília, aliada às 
parcerias jurídicas internacionais e ao fato de o escritório estar presente em dois polos com 
histórica vocação internacional, São Paulo e Recife, possibilita o desenvolvimento da assessoria 
jurídica completa em assuntos internacionais. Para prestar esses serviços com excelência, a equipe 
conta com profissionais fluentes em línguas estrangeiras e com formação e experiência no exterior.

Soluções:

Contratos internacionais;

Pareceres e opiniões legais em matéria internacional;

Arbitragem internacional;

Negociações e operações societárias internacionais. 
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Infraestrutura

O DA FONTE ADVOGADOS tem forte atuação junto ao setor de infraestrutura, 
mediante a assessoria jurídica a empresas nacionais e estrangeiras na modelagem 
de projetos, aquisição de ativos, participação em licitações públicas e gestão de 
contratos, incluindo contratos de parceria público-privadas e outras modalidades 
de concessões públicas. Sua equipe tem larga experiência na atuação junto a 
agências reguladoras e tribunais de contas.

Soluções:

Modelagem jurídica de empreendimentos de infraestrutura em Procedimentos 
de Manifestação de Interesse – PMIs; 

Assessoria na participação em leilões e na gestão jurídica de contratos de 
parceria público-privadas e outras modalidades de concessões públicas;

Análise regulatória e atuação perante agências reguladoras;

Negociação e elaboração dos principais contratos do setor de engenharia e 
construção (EPC, P&DB, CONS, Aliança);

Suporte jurídico para os arranjos financeiros destinados à implantação dos 
empreendimentos;

Assessoria na aquisição de ativos no setor de infraestrutura;

Atuação como deal counsel, nos casos em que o escritório é contratado  pelas 
duas partes do negócio para auxiliar na estruturação dos contratos e respectivos 
arranjos financeiros;

Avaliação de riscos em projetos de infraestrutura;

Análise legal de garantias em projetos governamentais;

Suporte em ações judiciais envolvendo questões de Direito Societário e 
Contratual envolvendo temas afetos à engenharia e construção; 

Apoio na estruturação jurídica de reivindicações (claims) em contratos de 
engenharia e construção e concessões públicas.

Imobiliário

A atuação do DA FONTE ADVOGADOS em Direito Imobiliário envolve o apoio 
jurídico nas áreas de Direito Imobiliário e de Direito Urbanístico, em caráter 
consultivo e contencioso, tendo o objetivo principal de conferir segurança jurídica 
às relações comerciais relativas a bens imóveis. A atuação na área de Direito 
Urbanístico inclui o levantamento das restrições urbanísticas e a regularização do 
imóvel e das atividades nele exploradas perante os órgãos públicos (prefeituras, 
Incra, SPU, cartórios, Iphan etc). A atuação abrange, ainda, assessoria em 
operações de compra e venda, locação, doação, parceria e permuta de bens 
imóveis, acompanhando todo o processo de formatação e estruturação de 
empreendimentos imobiliários, incluindo shopping centers, edifícios habitacionais 
e de escritórios de alto padrão, hotéis, fábricas e centros de distribuição. A 
assessoria prestada aos clientes compreende desde a formalização da relação 
entre incorporadores ou loteadores e proprietários até a completa regularização 
do imóvel, abrangendo a instituição do condomínio e sua regulamentação, além da 
constituição e baixa de ônus reais, como hipotecas, servidões etc.

Soluções:

Contratos imobiliários em geral;

Pareceres e opiniões legais em matéria de Direito Imobiliário e Urbanístico;

Acompanhamento de procedimentos administrativos relativos a imóveis 
(aprovações de projetos, obtenções de licenças, desmembramentos, 
remembramentos, retificações de área, averbações, registros no RGI e na SPU 
etc);

Atuação em processos de natureza contenciosa imobiliária, relacionados a 
questões diversas e a contratos imobiliários em geral.

Relacionamento Governamental (RelGov)

O DA FONTE ADVOGADOS conta  com equipe especializada em Relacionamento 
Governamental, atuando no acompanhamento e defesa de demandas públicas de 
interesse de nossos clientes, envolvendo políticas públicas, marcos regulatórios, 
projetos de lei, debates em órgãos do Poder Executivo e do Legislativo e demandas 
cujo objeto sejam pautas setoriais que interfiram no ambiente de negócios.

Soluções:

Levantamento, análise de impacto e monitoramento de Políticas Públicas de 
interesse do cliente;

Gestão de Risco – Suporte ao Planejamento e Execução de Estratégias de 
Integridade;

Assessoria em pleitos de benefícios fiscais setoriais;

Assessoria no acompanhamento de pautas legislativas setoriais;

Elaboração, revisão e avaliação de Códigos de Conduta com Gestores Públicos;

Assessoria a entidades e a órgãos de classe.
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Investimentos no Exterior

Atento às necessidades dos clientes e ciente das nuances envolvidas 
na aplicação de recursos em outros países, o DA FONTE ADVOGADOS 
desenvolveu um setor especializado na assessoria de investimentos 
realizados no exterior, assim como de investimentos realizados por 
estrangeiros no Brasil. Por entender a complexidade da realização 
de negócios em países estrangeiros, este time é composto por 
profissionais especialistas em áreas complementares, como Societário, 
Tributário, Família & Sucessões, a fim de, por meio de integração de 
conhecimento e relação sinérgica, fornecer aos clientes soluções 
completas, claras e seguras.

Soluções:

Constituição de empresas estrangeiras e elaboração de atos 
societários;

Análise dos impactos tributários decorrentes de investimentos no 
exterior;

Gestão e elaboração das declarações obrigatórias às autoridades 
tributárias brasileiras e ao Banco Central do Brasil;

Análise e aplicação da legislação societária, tributária e sucessória 
do país onde estiverem situadas as sociedades no exterior;

Análise e apresentação de provedores de serviços contábeis e 
financeiros no exterior;

Revisão das demonstrações financeiras anuais de empresas 
investidas no exterior;

Assessoria nos procedimentos de Know your Client perante os 
prestadores de serviços financeiro, contábeis e outros, no exterior, 
incluindo os agentes fiduciários.

Propriedade Intelectual, Tecnologia
e Proteção de Dados

O DA FONTE ADVOGADOS possui reconhecida expertise nas 
repercussões jurídicas advindas da exploração de obras intelectuais, 
tecnologias e dados, mesclando conhecimentos técnicos, jurídicos e 
negociais. Inserem-se, neste campo, questões sobre transformação 
digital, comércio eletrônico e assessoria a negócios de empresas de 
inovação e base tecnológica. Quanto à P&D e inovação, o escritório 
concebe, junto aos clientes, soluções para implantação do Novo Marco 
Federal da Inovação e parcerias entre setores público e privado. 

No âmbito da privacidade e proteção de dados pessoais, o DA FONTE 
ADVOGADOS assessora empresas na adequação ao Marco Civil da 
Internet no Brasil, à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e a boas 
práticas internacionais, a exemplo da experiência europeia sob a GDPR. 
Atua, também, no tratamento jurídico das questões mais tradicionais da 
propriedade intelectual, como direitos de autor, projetos arquitetônicos, 
software, marcas, Trade Dress, patentes, desenho industrial, 
concorrência desleal, transferência de tecnologia e know-how, além 
da proteção a informações empresariais e a segredos de negócio, nos 
âmbitos consultivo, administrativo e judicial.

Soluções:

Software (licenciamento, desenvolvimento, suporte e manutenção);

Direitos autorais;

Marcas e patentes (análise de viabilidade, registro, licenciamento e 
venda);

Tecnologia e know-how (transferência e licenciamento);

E-commerce, nomes de domínio, termos de uso e política de 
privacidade;

Pesquisa, desenvolvimento e inovação (prestação de contas, 
elaboração de projetos etc);

Auditoria de propriedade intelectual em fusões e aquisições.
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Reestruturação e Recuperação de Empresas 

O DA FONTE ADVOGADOS possui equipe especializada em Reestruturação e 
Recuperação de Empresas capacitada a assessorar empresas em crise, credores 
e investidores, tanto no ambiente do Poder Judiciário (processos de falência, 
recuperação judicial e recuperação extrajudicial), quanto em negociações globais ou 
bilaterais, com ou entre credores, realizadas sem participação do Poder Judiciário. A 
assessoria abrange a discussão e definição da estratégia a ser adotada em cada caso, 
bem como a efetiva elaboração e concretização dos atos jurídicos necessários para a 
sua implantação.

Soluções:

Avaliação do passivo da empresa em dificuldades, para diagnóstico de sua 
adequabilidade;

Assessoria no processo de reestruturação empresarial;

Elaboração, propositura e acompanhamento de Recuperação Judicial e 
Extrajudicial;

Assessoria jurídica à Consultoria Econômico-Financeira na elaboração de Plano de 
Recuperação;

Participação e representação do cliente em Comitês e Assembleias de Credores;

Planejamento da aquisição de bens de empresas em crise;

Recuperação de créditos em face de empresas em processo de recuperação 
ou de falência, execuções contra a devedora principal e coobrigados e demais 
medidas judiciais visando à preservação do crédito;

Orientação na negociação de empréstimos bancários e na estruturação de formas 
alternativas de financiamento;

Elaboração de instrumentos legais para a formalização de acordos entre credor e 
devedor.

Saúde

Com vasta experiência nas áreas de Saúde Suplementar e Direito Médico/Hospitalar, 
o DA FONTE ADVOGADOS presta assessoria e suporte jurídico relacionado ao setor, 
para implementação de projetos e resolução de disputas no âmbito administrativo e 
judicial, de forma  preventiva e contenciosa. 

Dentre os principais serviços, destacam-se as defesas administrativas perante as 
entidades reguladoras e fiscalizadoras da atividade em saúde (Conselhos Profissionais, 
ANS, Ministério Público, PROCON etc), a atualização constante das teses estratégicas 
nas ações judiciais frente aos posicionamentos mais recentes dos Tribunais, discussão 
da legalidade da taxa de saúde suplementar, acompanhamento das medidas adotadas 
pelos Comitês Executivos de Saúde dos Tribunais em todo o país, monitoramento da 
judicialização da carteira dos consumidores em saúde, proteção da imagem jurídica 
do cliente, cuidados éticos na conduta com os pacientes, elaboração de pareceres 
técnicos, além da análise, confecção e revisão dos instrumentos contratuais das 
relações jurídicas firmadas entre os diversos atores do setor. 

Os clientes são empresários da saúde, médicos, planos de saúde de abrangência 
nacional, grupos hospitalares e clínicas médicas e diagnósticas, com atuação que 
abrange desde as relações contratuais privadas entre esses agentes, até as obrigações 
tributárias e regulatórias inerentes ao setor.

Soluções:

Advocacia Preventiva, Consultiva e Contenciosa Estratégica vinculada aos 
operadores da saúde;

Acompanhamento e orientações sobre alterações e inovações da legislação em 
Saúde Suplementar e Direito Médico;

Orientações sobre a condução de NIP (Notificação de Intermediação Preliminar) e 
o monitoramento assistencial da ANS;

Assessoramento jurídico-regulatório em situações de risco econômico-financeiro 
detectado pela Agência Reguladora;

Acompanhamento dos demais processos administrativos no setor;

Elaboração e acompanhamento de processos de autorização de funcionamento 
de operadoras de planos privados de assistência à saúde e registro de produtos 
perante a ANS;

Suporte a dúvidas relacionadas à legislação de Saúde Suplementar;

Elaboração e acompanhamento de projetos de transferência de controle de 
sociedades de assistência à saúde;

Apoio na contratualização necessária entre os agentes da Saúde Suplementar – 
médicos, clínicas, laboratórios, hospitais e planos de saúde;

Atuação em processos administrativos de multas aplicadas pelo órgão regulador;

Assessoria e acompanhamento de processos de alienação da carteira de 
beneficiários de planos privados de assistência à saúde;

Acompanhamento e apoio no cumprimento de Termos de Compromisso e Ajuste 
de Conduta - TCAC;

Propositura e Acompanhamento de Ações Anulatórias e Declaratórias de Débito 
Fiscal para a discussão de multas impostas pelos Reguladores. 
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Tecnologia e Inovação

O DA FONTE ADVOGADOS assessora alguns dos principais atores e 
projetos que moldam importantes ambientes tecnológicos do Brasil, 
estruturando aceleradoras, incubadoras e startups; assessorando 
operações de fusão, aquisição e investimentos; desenhando 
estruturas jurídicas consistentes para negócios inovadores. Além do 
ambiente natural dos negócios da economia digital, essa expertise 
também permite auxiliar indústrias do mundo analógico a repensar 
seus modelos, ressignificando seu propósito para permitir que 
negócios tradicionais não se tornem ultrapassados. Os profissionais 
especializados em diferentes áreas de atuação do Direito se dedicam 
diariamente a estudar avanços da tecnologia e processos inovadores, 
auxiliando tanto as empresas já reconhecidas no mercado, quanto 
as grandes ideias disruptivas a vencer os desafios que envolvem as 
normas ligadas à inovação no mercado interno e no exterior. 

Soluções:

Análise da natureza e os impactos tributários em Modelos de 
Negócio Inovadores;

Assessoria em Fusões, Aquisições, Joint Ventures e Investimentos;

Elaboração e Negociação de Contratos de Tecnologia;

Proteção e Exploração da Propriedade Intelectual;

Consultoria em Proteção de Dados Pessoais e Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD);

Due Diligence Jurídica em Propriedade Intelectual;

Regulação de Modelos Inovadores e Contratações Públicas;

Relações Trabalhistas em ambientes inovadores;

Responsabilidade Civil nos contratos da economia digital;

Relações jurídicas da Inteligência Artificial e da Internet das Coisas;

Assessoria em negócios com criptoativos.

Trabalhista Empresarial

As atividades do DA FONTE ADVOGADOS em Direito do Trabalho 
são realizadas de forma integrada a diversas outras áreas de atuação 
do escritório, em especial a tributária, a societária e a contratual, o 
que permite o desenvolvimento da assessoria jurídica completa em 
assuntos trabalhistas empresariais, tanto no âmbito do direito individual 
quanto no coletivo, envolvendo a assessoria consultiva e contenciosa, 
administrativa e judicial. 

No âmbito do direito individual, a equipe atua com o máximo de 
segurança na prevenção de passivos judiciais trabalhistas, incluindo 
o patrocínio dos interesses dos clientes em processos judiciais em 
trâmite perante Tribunais Regionais e Tribunal Superior do Trabalho. 
No direito coletivo do trabalho, participa ativamente de negociações 
coletivas de trabalho, na elaboração de convenções e acordos 
coletivos de trabalho, bem como nas audiências junto à Secretaria do 
Trabalho e ao Ministério Público do Trabalho. No âmbito administrativo 
do trabalho, a equipe tem expertise em apresentação de defesas e 
recursos administrativos provenientes de autuações da Secretaria do 
Trabalho. Tem, ainda, presença efetiva na consultoria preventiva, com a 
elaboração de orientações e pareceres visando mitigar as contendas e 
os passivos ocultos.

Soluções:

Contratos de trabalho e análise trabalhista de contratos de 
prestação de serviços;

Políticas internas relativas à remuneração e procedimentos legais e 
administrativos;

Assessoria trabalhista geral para sociedades nacionais e 
internacionais;

Análise trabalhista em auditorias legais envolvendo operações 
empresariais;

Imigração, obtenção de vistos e autorizações de trabalho;

Pareceres trabalhistas em operações de aquisições e fusões 
societárias;

Realização de Workshops, nas empresas, com o objetivo de 
assessorar líderes e demais entes envolvidos no gerenciamento de 
relações trabalhistas, com foco na mitigação de riscos;

Assessoria jurídica especializada em programas de Compliance 
Trabalhista;

Assessoria e representação de clientes nacionais e internacionais 
em contendas trabalhistas;

Assessoria na regulação do trabalho remoto.
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Terceiro setor

O núcleo do DA FONTE ADVOGADOS voltado ao Terceiro Setor é 
composto por uma equipe multidisciplinar, focada no atendimento 
a Organizações Religiosas e Entidades do Terceiro Setor que atuam 
em diversas áreas da filantropia, como saúde, educação e assistência 
social. Para proporcionar segurança jurídica aos clientes, a unidade é 
composta por advogados especializados em Direito Civil, Imobiliário, 
Tributário, Administrativo e Trabalhista, estando devidamente 
estruturada para auxiliar os clientes nos mais diversos temas, de 
maneira interdisciplinar, zelando sempre pela especialidade jurídica.

Soluções:

Elaboração e negociação dos principais contratos do setor, como 
contratos de prestação de serviços médicos e aqueles voltados ao 
funcionamento de unidades de saúde em geral;

Elaboração de pareceres sobre direito médico;

Gestão e regularização patrimonial e tributária de imóveis de 
entidades filantrópicas e religiosas, inclusive bens tombados;

Ações cíveis e imobiliárias levando em consideração as 
peculiaridades do Terceiro Setor;

Elaboração de pareceres sobre aforamento civil, regido pelo 
Código Civil de 1916;

Análise e atualização de atos societários das organizações religiosas 
e suas alterações, com aplicação de regras do Código Civil, Código 
de Direito Canônico e Decreto nº 7.107/2010 – Acordo entre Brasil e 
Santa Sé;

Negociação com órgãos públicos na celebração de Contratos de 
Gestão para prestação de serviços públicos, com foco no setor de 
saúde;

Apoio na obtenção de Certificação de Entidades Beneficentes de 
Assistência Social – CEBAS;

Experiência na condução de processos judiciais e administrativos 
visando o reconhecimento de imunidade e isenção tributária;

Consultoria tributária relacionada a temas específicos do Terceiro 
Setor;

Orientações de natureza trabalhista considerando as peculiaridades 
do Terceiro Setor;

Contratos específicos de voluntariado;

Acompanhamento de ações trabalhistas com especificidades 
aplicadas a entidades filantrópicas;

Contato e proximidade com os Sindicatos do Terceiro Setor em 
geral. 

ESG - Environmental, Social and Governance

O time multidisciplinar do DA FONTE ADVOGADOS presta assessoria 
de maneira integrada nas diversas vertentes contempladas no ESG. 
A equipe é formada por profissionais com experiência e alto grau 
de especialização em finanças sustentáveis, transição energética e 
economia de baixo carbono, direito ambiental, relações laborais, 
governamentais e institucionais, governança corporativa, LGPD, 
Compliance, dentre outras expertises jurídicas integradas à pauta ESG.

Soluções:

Estruturação jurídica de veículos e produtos de investimento 
direcionados a ESG;

Assessoria jurídica a executivos e conselhos de administração na 
construção de estratégias corporativas de sustentabilidade;

Assessoria jurídica para estruturação de projetos e programas de 
adequação a métricas ESG;

 Assessoria jurídica em processos de certificação ESG;

Gestão de risco jurídico associado a ESG, incluindo gestão de 
crises;

Assessoria em auditorias (Due Diligence) que incluam métricas ESG;

Assessoria jurídica para emissão de títulos verdes, estruturas de 
blended finance, securitização e outras soluções de finanças 
sustentáveis.
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As principais publicações e rankings de escritórios de advocacia, 
nacionais e internacionais, posicionam o DA FONTE ADVOGADOS 
entre os melhores escritórios de advocacia corporativa do Brasil, com 
reconhecimento consistente, ao longo dos anos, das suas diversas áreas 
de especialização e de seus sócios.

O DA FONTE ADVOGADOS presta assessoria jurídica a várias 
entidades sem fins lucrativos que têm como missão incentivar o 
desenvolvimento de jovens e proporcionar melhores condições de 
vida a pessoas em situação de vulnerabilidade social. As instituições 
assistidas são a Aria Social, o Projeto Casa da Criança, o projeto Junior 
Achievement, o Instituto Constelação, a Associação Inovacruz e a 
socialtech Primeira Infância Plantar Amor (PIPA).

Reconhecimento

Responsabilidade Social

ASSOCIAÇÃO 
INOVACRUZ

Mai/2022 - Mai/2023
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