APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

Apresentação, Missão e Valores
A RAYEL, MIRANDA e WEIGAND SOCIEDADE DE ADVOGADOS, sociedade de advocacia
especializada em Direito Empresarial, possui a missão de gerar resultados concretos
para seus parceiros, tornando a área jurídico estratégica em suas atividades:

Para tanto, pratica com rigor, em todas as suas áreas de atuação, os seguintes valores:

EFICÁCIA

DINAMISMO

SEGURANÇA

ECONOMIA

Missão e Valores
EFICÁCIA

DINAMISMO

 Soluções práticas e simples

 Atuação pró-ativa e objetiva

 Geração de resultados concretos

 Prioridade de resultados rápidos e sem burocracia

ECONOMIA

SEGURANÇA

 Controle rígido de custos operacionais

 Controle rígido de segurança de informações a serem

 Honorários lastreados primordialmente em benefícios

transmitidas ao cliente

econômicos

 Foco na elaboração e revisão precisa de relatórios
processuais e de contingência

Presença e Equipe

A RMW Sociedade de Advogados atua em todo território nacional, com sede em
São Paulo/SP, na e escritórios parceiros e advogados credenciados nas demais
regiões do Brasil.

Atualmente, a sociedade dispõe de profissionais
(advogados/estagiários) e equipe administrativa.

especializados

em

Direito

Empresarial

Conta, ainda, com equipe de profissionais de apoio, constituída de auditores, consultores, economistas
e
engenheiros
para
acompanhamento
e
elucidação
de
matérias
técnicas.
O escritório situa-se na região da Avenida Paulista, notoriamente um dos mais importantes centros
financeiros da América Latina e próximo aos principais órgãos do Poder Judiciário do Estado de São
Paulo.

Áreas de Atuação
 Ambiental;
 Civil e Empresarial;
 Contratos;
 Imobiliário;
 Regulatório;
 Recuperação de Ativos;
 Trabalhista;

 Societário;
 Tributário.

Direito Imobiliário
 Assessoria em transações imobiliárias rurais e urbanas;
 Contratos de planejamento, construção e administração imobiliária;
 Incorporações, desmembramentos, instituição de condomínio, loteamentos;
 Fundos imobiliários;
 Consultoria em transações nacionais e internacionais;
 Assessoria a fundos de investimento;
 Contencioso administrativo e judicial em todos os níveis, inclusive em
relações de consumo e carteira massificada;
 Segurança na elaboração e transmição de dados processuais e de
contingência.

Direito Ambiental
 Consultoria relacionada à legislação ambiental brasileira e legislação internacional
com implicações no país;
 Orientação, acompanhamento jurídico e auditoria relacionada à criação e implantação
de projetos ambientais;

 Orientação e acompanhamento jurídico para obtenção de licenças ambientais;
 Elaboração e análise de contratos envolvendo passivos ambientais;
 Defesas no âmbito administrativo e ambiental pertinente a questões ambientais;
 Representação e orientação no relacionamento com agências governamentais de
proteção ambiental e recursos naturais.

Direito Civil e Empresarial
Atuamos em litígios de natureza civil, comercial e empresarial junto aos órgãos judiciais e
administrativos do país, e em questões de natureza consultiva e preventiva, tais como:
 Responsabilidade civil contratual e extracontratual;
 Propriedade intelectual;
 Carteiras massificadas, com ênfase na redução de passivos;

 Auditoria e consultoria visando a avaliação do cumprimento das obrigações e a
identificação e revisão de contingências e provisionamentos;
 Relações de consumo, nos campos de energia, telecomunicações, eletroeletrônicos,
bancário, dentre outros;
 Falências e recuperação de empresas.

Contratos
▪ Elaboração, análise e negociação de contratos comerciais ou cíveis, nacionais e
internacionais (investimentos, importação e exportação, fornecimento, distribuição,

representação comercial, prestação de serviços, prestação de garantias e empréstimos,
factoring, franchising, compra e venda, locação, contratos atípicos, dentre outros).

Direito Regulatório
 Obtenção de licenças junto a órgãos públicos e agências reguladoras, incluindo a
certificação de produtos e equipamentos;

 Contencioso administrativo e judicial em todos os níveis.

Recuperação de Ativos
 Recuperação de créditos através da elaboração e execução de todas as medidas judiciais e
administrativas cabíveis, tais como: ajuizamento de ação de execução, ação de cobrança, ação

monitória, reintegração de posse, busca e apreensão, depósito, requerimento de falência,
habilitação e impugnação de créditos;
 Suporte legal em falências, recuperações judiciais e extrajudiciais de empresas, bem como
renegociação de créditos em procedimentos judiciais e em procedimento de recuperação
judicial e extrajudicial;

 Apuração de liquidez patrimonial;
 Orientação para emissão e utilização de títulos de crédito e compra e venda de ativos.

Direito Societário
 Consultoria para constituição, transformação, fusão, cisão, incorporação e reorganização
de empresas;

 Due diligence;
 Elaboração e revisão de contratos e estatutos sociais;
 Propositura de medidas judiciais com a finalidade de assegurar a proteger direitos
societários;
 Elaboração de estudos e pareceres relacionados a questões societárias, tais como:
compra e venda de ações, responsabilidade de acionistas e diretores, aumento de capital e
análise de balanço patrimonial;
 Consultoria relacionada a relações com a Comissão de Valores Mobiliários.

Trabalhista
 Consultoria preventiva e planejamento estratégico, mediante acompanhamento e revisão de
condutas, visando a prevenção de procedimentos administrativos e judiciais no âmbito da relação
de trabalho;
 Representação e assessoria em negociações sindicais e coletivas;
 Elaboração de estudos e pareceres relacionados à legislação trabalhista, previdenciária e
sindical;
 Auditoria e consultoria visando a avaliação do cumprimento das obrigações trabalhistas e a
identificação de eventuais contingências;
 Elaboração de defesas, recursos e qualquer modalidade de ação necessários para proteção dos
interesses dos clientes perante todas as instâncias da Justiça do Trabalho e do Ministério Público
do Trabalho;
 Acompanhamento e orientação em audiências e sustentações orais perante os tribunais.

Tributário
 Elaboração de planejamento fiscal específico a cada ramo empresarial, visando obter
redução de carga tributária;
 Elaboração de pareceres e respostas a consultas relacionadas à legislação tributária
brasileira no âmbito federal, estadual e municipal;

 Análise preventiva de procedimentos fiscais e elaboração de rotinas fiscais, incluindo
treinamento dos profissionais internos dos clientes;
 Elaboração de impugnações na esfera administrativa (federal, estadual ou municipal) a
autos de infração, notificações e lançamentos de débitos fiscais;
 Questionamento judicial de tributos aplicados indevidamente;
 Elaboração de programas de planejamento fiscal ambiental, bem como elaboração de
impugnações a procedimentos judiciais ou administrativos atinentes à área ambiental.

Modo de Atuação – Organograma Funcional
Equipe Logística
 Diligências externas (cartórios, citações, buscas e apreensões, retomada e etc);
 Ranking de liquidez; pesquisa da operação, patrimônio da empresa e sócios;
 Inserção sistêmica de dados, emissão de relatórios, revisão de dados e contingenciamento;
Contato com correspondentes, peritos, assistentes e demais serviços de apoio e suporte;.

Equipe de Negociação
 Definição de políticas de acordo;
 Contatos e tratativas visando uma solução negociada e baixa de casos;
 Envio de notificações e comunicações.

Equipes Técnicas
 Elaboração e aperfeiçomento de estratégicas jurídicas e processuais;
 Propositura e acompanhamento de ações judiciais e procedimentos litigiosos;
 Elaboração de pareceres e consultas legais, bem como que de contratos.
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