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Soluções de alta qualidade e resultados 
sólidos, estabelecendo com nossos 
clientes, parceiros, equipe e sociedade 
uma relação duradoura.

PORQUE NADA
SE CONSTRÓI SOZINHO
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Integridade para empreendermos uma cultura 
vencedora, positiva e com responsabilidade.

Inteligência como provocação permanente, desa�ando 
soluções e conceitos consolidados, com pensamento 
focado na criatividade.

Comprometimento com nossos parceiros, investindo-nos 
de suas crenças e valores. 

Talento para a formação e orientação dos nossos 
pro�ssionais com vistas a difundir a cultura de uma 
advocacia com foco em soluções e negócios, valorizando 
nossos pro�ssionais e os estimulando a empreender seus 
projetos.

Sustentabilidade inserida em cada projeto e ação que 
envolva nosso time, parceiros e sociedade.

MAIS QUE VALORESRESULTADOS SUSTENTÁVEIS
Através da geração de resultados objetivos, 
empreendemos a consolidação da atuação do escritório 
como importante fator de redução de riscos e geração 
de soluções sustentáveis. Com isso, a atuação no 
contencioso sempre está integrada com a proatividade 
na proposição de medidas que auxiliem a tomada de 
decisões, organização de rotinas e ganho de agilidade, 
sempre pautado na criatividade e sustentabilidade das 
medidas.

Acreditamos que o foco de um atendimento jurídico 
deve ser o negócio, caso ou desa�o do nosso cliente, 
compreendendo as efetivas necessidades a partir de uma 
atuação próxima e direta.

Assim, reunimos pro�ssionais especializados, atuando de 
forma multidisciplinar e gerando soluções inovadoras com 
resultados efetivos e mensuráveis, de modo ágil, dinâmico 
e altamente customizado.

FOCO NO SEU NEGÓCIO



AMBIENTAL

TRIBUTÁRIO

DIREITO 
DIGITAL

FLORESTAL

NEGÓCIOS 
IMOBILIÁRIOS

CERTIFICAÇÕES 
E SELOS

AGRÁRIO/
FUNDIÁRIO

Licenciamento; Auditoria; Contencioso Administrativo e Judicial; Meio Ambiente 
Natural, Arti�cial e Cultural; Urbanístico; Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural; 

Minerário; Unidades de Conservação; Recursos Hídricos; Resíduos »

Suporte jurídico-estratégico para segurança em negócios imobiliários rurais e urbanos, 
através  de procedimentos customizados e dinâmicos »

Referência em suporte jurídico a negócios �orestais, comercialização de ativos, 
implantação e manutenção de bases �orestais; Assessoria  especializada para aquisição 

de maciços de �orestas plantadas , bem como regulação do setor »

Auditorias – Due Diligence – em M&A; Avaliação Fiscal, Revisão e Planejamento 
Tributário Aplicado; Otimização �scal com foco nas relações societárias, contratuais e 

questões �nanceiras; Análise estratégica para Recuperação de Créditos; Estruturação de 
empresas para adequação a incentivos e regimes �scais »

Assessoria jurídica consultiva e contenciosa; invasão de privacidade virtual; uso de per�l 
e identidade falsa; calúnia, injúria e difamação virtual, consultoria para estruturação e 
desenvolvimento de negócios digitais; adequação à Lei Geral de Proteção de Dados; 

regularização e consultoria tributária oriunda da relação virtual; crimes cibernéticos; 
condução de ações judiciais ou processos administrativos oriundos de relações em 

ambiente virtual »

Alta especialização em sistemas de gestão associados à certi�cação de produtos, 
processos produtivos e de manejo sustentável; Assessoria a projetos de obtenção e 

manutenção de elos e certi�cações »

Consultoria Due Diligence Legal para diagnóstico de risco, regularização e aquisição 
de imóvel rural; Titulação; Georreferenciamento; Direito Registral e Notarial; 

Contratos agrários; Contencioso administrativo e judicial »

ABRANGENTE E ESPECIALIZADO

TRABALHISTA, 
RELAÇÕES SINDICAIS

E CONTRATOS
DE EXECUTIVOS

DIREITO CIVIL

COMPLIANCE 
E ÉTICA 

CORPORATIVA

RECUPERAÇÃO  E 
REESTRUTURAÇÃO

PENAL 
EMPRESARIAL

CONTRATOS E 
AQUISIÇÕES

GESTÃO 
PATRIMONIAL, 

FAMÍLIA E 
SUCESSÕES

Contencioso trabalhista e previdenciário, judicial e administrativo, exclusivamente ao 
empregador; Consultoria para plano de remuneração e rotinas trabalhistas; Atuação 
negocial e jurídica em assuntos sindicais; Segurança do trabalho e due diligences 
legais »

Consultivo e contencioso especializados para diversos setores »  

Consultivo e Contencioso especializado para empresas, entidades, gestores, 
prepostos e pessoas físicas; Cursos e workshops; Atuação integrada a outras áreas 
do Direito »

Consultoria e assessoria integral à celebração de instrumentos de natureza 
contratual; Implantação de rotina e cadeia de desenvolvimento de contratos para a 
aquisição de bens e prestação de serviços; Suporte jurídico para aquisições, fusões e 
incorporações »

Atuação estruturada e multidisciplinar em processos internos, extrajudiciais e 
judiciais de recuperação e reestruturação empresarial; Suporte a credores ou 
devedores em processos de recuperação de terceiros »

Planejamento patrimonial; Assessoria à constituição de holdings; Planejamento 
sucessório; Inventários; Estruturação jurídica de negócios familiares; Direitos 
hereditários; Direito de família »

Assessoria a departamentos de Compliance; Elaboração de códigos de conduta e 
ética; Patrocínio e condução de processos ético-disciplinares; Defesa de pro�ssionais 
perante órgãos de classe; Cursos, palestras, Workshops e apresentações instrutivas »
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ESPECIFICIDADES
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O Direito Médico é um importante ramo jurídico, que possui como 
�to a atuação conjunta, entre os experts da saúde e forenses que, 
nesse sentido, têm como objetivo assessorar na tomada de decisões 
assertivas e seguras, em questões delicadas enfrentadas no cotidiano 
do pro�ssional. 
 
Aliada ao aspecto ocupacional, os especialistas em saúde enfrentam 
uma rotina diária de plantões, que os impossibilita de resolver 
situações pessoais e empresariais, o que torna relevante a disposição 
técnica de uma equipe que possa auxiliá-los, em todos os aspectos 
pro�ssionais e patrimoniais.
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A gestão patrimonial da sua família ou da sua empresa ganha atenção diferenciada na MoselloLima Advocacia. Nossa equipe de pro�ssionais detém 
experiência em planejamentos especí�cos vinculados às questões patrimoniais.

Cuidamos do alinhamento estratégico para adoção de novas estruturas jurídicas que envolvam governança familiar ou corporativa que possam 
gerar mais e�ciência sob todos os aspectos legais do patrimônio das pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, além de sugerir medidas jurídicas 
de segurança previamente à celebração de negócios ou transações diversas.

GESTÃO PATRIMONIAL, FAMÍLIA E SUCESSÕES

» Oferecemos robusta consultoria sobre constituição de meios de investimento, de sociedades que concentrem a propriedades imobiliárias 
ou sociedades operacionais, como holdings; 

» Atuamos na análise e elaboração de acordos de acionistas ou quotistas para regular a relação entre os sócios quanto às deliberações 
societárias, eleição de administradores e cessão de ações/quotas, direitos de preferência e de opção de compra ou de venda.

» Análise documental acerca de patrimônio imobiliário passível de gerar rendimentos por meio compra e venda, arrendamento, fomento, 
instituição de usufruto, dentre outras modalidades de negócios jurídicos;  

QUANTO AOS ASPECTOS SOCIETÁRIOS NOSSA ATUAÇÃO ABRANGE: 
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Especializada no atendimento abrangente às demandas do Direito Tributário, em todas as esferas de competência tributária (Municipal, 
Estadual/Distrital, Federal e Terceiro Setor/”Sistema S”), tanto no aspecto preventivo, quanto no escopo repressivo, a MoselloLima tem 
expertise sólida para resolução de conflitos fiscais, identificação de oportunidades, mitigação de riscos/contingência e planejamento das 
atividades, tanto no aspecto �scal, quanto societário e sucessório. 

PRÁTICA TRIBUTÁRIA

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

 Identi�cação e apuração de créditos tributários, pagos indevidamente ou a maior, mediante a adoção de TESES 
TRIBUTÁRIAS, seja pela administrativa/contábil, ou pela via judicial, para aproveitamento de tais créditos, por 
compensação, restituição ou cessão de créditos a terceiros.

Sempre em busca da otimização da carga tributária, trazendo vantagem competitiva, sem abrir mão da devida segurança jurídica, 
atuamos de forma coordenada sob dois enfoques primordiais:

E�ciência �scal e otimização da carga tributária – Vantagem Competitiva 
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Nossa atuação alcança, ainda, o desenvolvimento e organização patrimonial com foco no 
Planejamento Sucessório e Societário, sempre como pano de fundo a continuidade das atividades 
empresariais/econômicas, com carga tributária ótima, identi�cando alternativas robustas e seguras. 

Nosso método de trabalho parte da premissa de que cada caso é único, promovendo análises 
estratégicas, especialmente voltadas à estrutura familiar e do core business desenvolvido, em 
busca da melhor estrutura societária, sempre amparada em acordos de acionistas e familiares, 
trazendo segurança e longevidade aos negócios, sem perder de vista a dinâmica empresarial. 

Cuidamos do alinhamento estratégico para adoção de novas estruturas jurídicas que envolvam 
governança familiar ou corporativa que possam gerar mais e�ciência sob todos os aspectos 
legais do patrimônio das pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, além de sugerir medidas 
jurídicas de segurança previamente à celebração de negócios ou transações diversas.

PLANEJAMENTO PATRIMONIAL E SUCESSÓRIO 



CLIQUE E ACESSE »

(71) 3022.5108 

Av. Tancredo Neves, 620,
 34º andar, Mundo Plaza,
Caminho das Árvores

SALVADOR - BA

(11) 3845.7070
 

 
Rua Elvira Ferraz, nº 250 e

Unidades 505 e 506

SÃO PAULO - SP

(27) 3029.3609
 

 
Rua José Alexandre Buaiz,

Work, Enseada do Suá

VITÓRIA – ES EUNÁPOLIS - BA
(73) 3281.3609 
Av. Antúrios, 
218, Jardins 
de Eunápolis

 

BAURU - SP

(14) 3243.8321

Rua Araújo Leite, 32-22,
Jardim Aeroporto

(67) 3204.1590

Rua dos vendas, 618 -
Itanhangá Park, sala 06

CAMPO GRANDE – MS

 

(42) 3272.8801

520,  Alto das Oliveiras

TELÊMACO BORBA - PR TEIXEIRA DE FREITAS - BA

(73) 3291.2547

Av. Brasil, 113, 113A
e 113B,  Novo Horizonte

 

MUCUGÊ – BA

(75) 3338-2230

Rua Direita do Comércio,
259, Centro

SÃO LUÍS - MA
(98) 3199.0120

Av. Colares Moreira, 
Lote 3A, Edf. Business Center
810 e 811, Jardim Renascença

https://www.linkedin.com/company/mosellolima-advocacia/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/mosellolima/
https://www.mosellolima.com.br/

