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Quem somos

Fundada em 2008, a Portes Sociedade de Advogados tem
sua
atuação
voltada
especificamente
ao
Direito
Corporativo, atendendo empresas de diversos ramos e
segmentos.
Nossa assessoria jurídica é prestada nas diversas áreas do
Direito
Cooperativo/Associativo,
Contencioso
Cível,
Empresarial, Imobiliário, Responsabilidade Civil, Tributário e
Trabalhista, por meio de equipe especializada, coordenadas
por um sócio e integradas por profissionais qualificados,
dedicados e comprometidos com os princípios éticos.
Ganhamos destaque com a especialização de nosso corpo
jurídico no Direito Cooperativo/Associativo, estando a
frente do departamento jurídicos de Associações de
Proteção Veicular por todo o Brasil, além de sermos
referência para Parlamentares na elaboração de pareceres
jurídicos em Assembleias Legislativas dos estados de Minas
Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia.
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O que sua Associação espera de
um escritório de advocacia?
As empresas, ao contratarem um escritório de advocacia
capaz de prestar serviços jurídicos integrais, em regime
de full service, têm um ganho imediato em agilidade e
sinergia. Empresas de todos os portes ou setores de
atividade que escolhem a Portes Sociedade de
Advogados têm, além desse ganho, a segurança de poder
contar com a experiência aliada com inovação, ética
profissional e vitórias, além da certeza de apoio integral
em todas as regiões do Brasil.
Somente uma estrutura operacional que seja ao mesmo
tempo ampla, abrangente e flexível é capaz de responder
com agilidade e eficiência a esta expectativa durante
todas as etapas do serviço. A compreensão dessa
realidade é em grande parte responsável pela trajetória e
êxito da Portes Sociedade de Advogados, uma das mais
inovadoras sociedade de advogados, estando entre as 10
que mais cresceram em números de processos e clientes
nós últimos anos.
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Insanidade é
continuar fazendo
sempre a mesma
coisa e esperar
resultados diferentes.

Albert Einstein

Entenda nossos
diferenciais
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Nosso maior diferencial é entender e tratar sua Associação como
uma EMPRESA capaz de gerar milhões em negócios, e que tem
como objetivo maior a excelência na prestação dos serviços, com
foco na redução do contencioso (problemas) e satisfação de seus
Associados.
Pela nossa experiência, é necessário que você possua esta visão
empresarial do negócio para que sua Associação possa atingir o
patamar almejado.
Dentro desta visão empresarial, é necessário que você
compreenda a importância de seguir as regras e legislação
disponíveis para diminuir consideravelmente seus problemas,
sejam eles de cunho civil ou penal.

Estrutura

Instalações adequadas aumentam a produtividade no ambiente de trabalho. Esse
princípio que funciona em empresas dos mais variados ramos de negócios, é também
aplicável aos modernos escritórios de advocacia. Antes de tudo, porém, quem
presta assessoria jurídica em regime de full service tem que se fazer presente onde
quer que o cliente tenha negócios ou interesses.
Diante dessa necessidade dos nossos clientes, possuímos e disponibilizamos em
cada capital e cidades do interior um representante de nosso escritório, o que
garante a mesma qualidade de prestação de serviço sem aumento do custo.

Investimento
em TI

Os recursos de Tecnologia da Informação da Portes Sociedade de Advogados estão
à disposição do cliente, permitindo velocidade na consulta e confiabilidade nos dados
fornecidos. Além de ampla rede interna, são utilizados servidores de última geração,
com backup diário de conteúdo e blindagem do acervo digital do escritório.
Um eficaz programa de controle processual propicia o armazenamento de
informações e a imediata elaboração de relatórios atualizados de acordo com a
demanda dos clientes. Também possuímos arquivo digital em que são armazenados
todos os documentos e históricos dos processos.
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Eciência na prestação dos serviços
A Portes Sociedade de Advogados está concentrada na excelência da prestação de serviços, sempre observando os
objetivos estratégicos da sua Associação, com soluções juridicamente sustentáveis.
Nossos profissionais promovem mensalmente palestras e cursos internos, além de incentivar a atualização de sua
equipe face às constantes alterações legislativas e atualizações do mercado de proteção veicular.
Tomando por base estas premissas, conseguimos realizar um atendimento full service de sua Associação, garantindo
o melhor atendimento nas áreas necessárias para seu funcionamento.

Setores de atuação
Associações Civis
Bancário e Securitário
Telecomunicações
Esportes e Entreterimento

Imobiliário
Industrial
Construção
Mineração

Biotecnologia
Prestação de serviços
Transporte e Logística
Energia

Prática em todas as áreas que envolvem uma Cooperativa/Associação
Criação e Registro em cartório
Elaboração de Estatuto
Documentação para scalização
Redação e revisão dos contratos

Consumidor
Trabalhista
Cível
Tributário

Responsabilidade Civil
Responsabilidade Penal
Tributário
Administrativo
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Criação e registro de Associações e
Cooperativas

O nascimento de uma Associação ou Cooperativa é um marco importante para o início de suas
atividades. A elaboração dos documentos iniciais para que obtenha personalidade jurídica precisam ser
redigidos de forma a garantir aos membros da Diretoria respaldo para atuação e isenção de eventual
responsabilidade civil ou penal. Isso não significa isenção de punição em caso de delito, ao contrário,
significa que auxiliaremos os responsáveis a se manterem sempre dentro da Lei.
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Estruturação e scalização

Estamos aptos a conduzir os casos consultivos e contenciosos
Cooperativo/Associativo com alta precisão técnica e foco no resultado.

no

âmbito

do

Direito

Todo negócio precisa ser rentável para prosperar.
Nosso departamento administrativo atua auxiliando a Associação na criação de uma rotina
administrativa que, em caso de eventual fiscalização, não gere dúvidas sobre a lisura de sua atividade.
Esta é a parte mais importante para o sucesso de uma Associação: sua organização empresarial.
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Assessoria direta para a Diretoria
Sabemos que hoje existem entidades (SUSEP) dispostas a interromper o funcionamento de Associações por todo o
Brasil. Tentam através de manobras ardilosas alegar que as Associações vendem seguros, e por não serem reguladas
pela entidade, não podem atuar no mercado.
Como forma de pressionar o fechamento das Associações, tentam imputar responsabilidades civis e criminais aos
membros da Diretoria, procurando maneiras de atingi-los e provocarem a interrupção do seu funcionamento.
Através da redação de um estatuto social e regulamento do programa de proteção veicular correto, pode-se realizar
uma blindagem dos membros da Diretoria que agem dentro da lei no desempenho de suas funções. A orientação do
escritório é essencial para prevenir que sejam tomadas algumas decisões ou atitudes que causem prejuízo em um
futuro próximo.
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Revisão e criação de contratos
estatuto e termos
De que adianta criar uma Associação e obter inúmeros Associados, sendo que o início do seu
relacionamento com seus clientes se dá sempre da maneira errada, culminando ao final em prejuízo ao
invés vez do lucro?
Para isso é necessário que a Associação possua seus contratos e termos bem redigidos. São através
deles que você garantirá o exercício dos seus direitos enquanto prestador de serviço. Durante nossa
caminhada, em razão do atendimento de inúmeras Associações, estamos sempre aperfeiçoando e
criando novas regras e cláusulas para proteger nossos clientes.
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Cível e contecioso cível
Nosso escritório destaca-se na prestação dos serviços de acompanhamento, patrocínio e defesa de ações
judiciais e processos administrativos das mais diversas espécies relacionadas ao Direito Civil e Empresarial,
tanto na Justiça Comum, como nos Juizados Especiais, ambos em nível nacional.
O nosso contencioso cível especializado é considerado outro destaque fundamental do escritório. Além de
lidar com causas complexas envolvendo disputas comerciais, campanhas publicitárias, disputas societárias,
problemas contratuais e patrimoniais, o escritório tem obtido grande sucesso em recursos complexos ao
Judiciário de decisões administrativas dos órgãos brasileiros de defesa da concorrência e agências
reguladoras, bem como em ações envolvendo investigações de condutas anticoncorrenciais e,
especialmente, questões de relações de consumo.
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Revisão das práticas e gestão do
contencioso trabalhista
A assessoria no âmbito consultivo e preventivo abrange o atendimento ao departamento de RH,
desenvolvendo práticas trabalhistas, redação de contratos de trabalho, programas de controle médico e
saúde ocupacional, contratação de empregados estrangeiros, adequação do contrato de trabalho utilizando
benefícios e vantagens da legislação brasileira, análise de terceirização, análise e recomendação de outros
tipos de contrato (Contratos de Prestação de Serviços, Representação Comercial Autônoma, Cooperativas
de Trabalho e Serviços e demais), além da preparação de estudos e pareceres sobre temas de Direito do
Trabalho e de Seguridade Social.
No âmbito contencioso, representamos e defendemos as empresas em todos os Tribunais no território
nacional, apresentando defesas, recursos, manifestações e incidentes processuais cabíveis, bem como
negociações para composição amigável.
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Tributário
As minúcias das inúmeras exigências normativas feitas pelos Municípios, Estados e União Federal inserem
os contribuintes numa vala de incerteza sobre o exato alcance e sentido da legislação e das obrigações
fiscais. É por isso que temos foco estabelecido tanto no planejamento tributário, quanto nos processos
administrativos e judiciais promovidos pelas fazendas públicas.
A equipe de Direito Tributário trabalha de forma interdisciplinar com outras áreas, somando esforços e
conhecimentos que ultrapassam a avaliação isolada dos reflexos ou efeitos fiscais, permitindo uma visão e
uma abordagem de todos os demais aspectos que são relevantes nas operações e transações comerciais e
empresariais de seus clientes.
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Análise jurídica de sinistros e
relacionamento com Associados
Auxiliamos o departamento de sinistros de sua Associação na análise de casos concretos, fornecendo embasamento
jurídico para um parecer a ser fornecido ao Associado e/ou terceiro envolvido. Nos encarregamos de fazer um contato
com os mesmos esclarecendo quaisquer dúvidas por ventura existentes.
Além disso, sabemos que as mídias sociais e a internet fazem papel importante no auxílio da escolha da proteção
veicular. Sites como o ReclameAqui vem ganhando importância para os consumidores, que normalmente o procuram
como uma referência no processo de contratação.
Em caso de alguma queixa ou reclamação, é necessário uma resposta que comprove a falta do direito alegado, sempre
pautado pelas normais gerais e específicas de nossa legislação. Nosso escritório se encarregará de resolver isso para
você, sempre de forma a minimizar os prejuízos para a imagem da Associação.

