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• Análises de risco - Auditorias Preventivas e corretivas;
• Compliance Ambiental;
• Avaliação de riscos e passivos ambientais para operações estruturadas para aquisição, fusão e 

incorporação de empresas, incluindo due diligence;
• Adequação de passivos ambientais;
• Licenciamentos e renovações perante os diversos órgãos ambientais (Federal, Estadual e Municipal);
• Assessoria no preenchimento e acompanhamento de relatórios nos diversos órgãos fiscalizadores;
• Atualização da legislação Ambiental aplicável ao seu negócio nas esferas Federal, Estadual e 

Municipal.

A atuação do escritório é realizada sempre em estreita relação com as equipes internas de gestão 
ambiental das empresas, de forma a entender suas necessidades, identificar e oferecer oportunidades 
de melhorias e otimizações, desenvolvendo soluções jurídicas inovadoras e que atendam às 
expectativas do cliente.

Disponibiliza assessoria jurídica e técnica completa e individualizada, orientando e assessorando a 
empresa nos assuntos mais pertinentes relacionados aos seus negócios, principalmente:

Assessoria/Consultoria



CONTENCIOSO
Além de assessoria e orientação sobre toda matéria relacionada às normas ambientais, o escritório 
disponibiliza a atuação no contencioso judicial ou administrativo na defesa de seus clientes, de forma 
ética e combativa, elaborando desde a estratégia de defesa e atos processuais pertinentes até o fim 
do processo.
• Defesas administrativas e judiciais sobre matéria ambiental;
• Assessoria e acompanhamento em Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) firmados com o 

Ministério Público ou órgãos ambientais;
• Por meio de sua filial de Brasília, o escritório está capacitado para prestar assessoramento 

jurídico, em todas as áreas de atuação, junto aos tribunais superiores (Supremo Tribunal 
Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Superior do Trabalho), Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região e Tribunais de Justiça Comum e Trabalhista locais, bem como junto aos órgãos 
administrativos sediados na Capital, com especial destaque para o Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais (CARF), Conselho Administrativo de Direito Econômico (CADE), Ministério da 
Economia e suas Secretarias, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério das Relações 
Exteriores, IBAMA etc.

MEIO AMBIENTE DO TRABALHO
Assessoria em parceria com a área trabalhista visando:
• Acompanhamento de análise de salubridade e periculosidade, prevenção e saúde do trabalhador 

(LTCAT); 
• Acompanhamento na utilização correta de EPI’s e descarte; 
• Higienização da linha de produção; manutenção de equipamentos, visando minimizar os riscos no 

meio ambiente. 

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS
• Desenvolvimento em parceria com a alta direção da empresa de projetos sociais e ambientais e 

com certificações.
Os serviços são realizados em todo o território nacional, seja diretamente ou por meio de nossos 
escritórios regionais, ou de parceiros locais homologados, estes alinhados com o caso, às 
necessidades do cliente e com as particularidades de cada cidade ou região. 
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Advogada Líder da Área do Direito Ambiental, 
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Fone: +55 11 3066-4800 / Cel.: +55 11 9968-2692
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