Lima e Falcão é atualmente
um dos maiores escritórios
da região NE do Brasil.
Fundado em 1995 e sediado no Recife, Lima e Falcão Advogados é um dos
mais conceituados escritórios de advocacia da Região Nordeste. A excelência
de seu trabalho é reconhecida por entidades nacionais e internacionais, tendo
conquistado, dentre outros prêmios, a maior qualificação dada pela renomada
revista jurídica Chambers and Partners a escritórios do Nordeste.
Com tradição na assessoria consultiva e contenciosa, o escritório é um dos
pioneiros no atendimento full service, atuando em todos os ramos do Direito,
sempre com foco no conjunto de negócios de seus clientes, priorizando as
necessidades e expectativas de cada um deles.
Atualmente, o escritório conta com uma equipe multidisciplinar de mais de 180
profissionais com diferentes especializações. Além de advogados, a equipe
conta com profissionais das áreas de Economia, Administração, Contabilidade,
Arquitetura e Engenharia.
Lima e Falcão destaca-se por proporcionar qualidade e agilidade. As diversas
ferramentas de gestão e logística, como o avançado software de gestão
processual e o sistema de comunicação interna, habilitam o rápido fornecimento
de informações de alta precisão, indispensáveis na tomada de decisões
estratégicas dos seus clientes.
O escritório realiza um contínuo investimento em Tecnologia da Informação,
Recursos Humanos e valorização das pessoas, sempre priorizando o respeito
aos princípios éticos e morais no exercício de suas atividades.
Enquanto escritório de advocacia, Lima e Falcão se encontra na vanguarda do
apoio a projetos de Responsabilidade Social e de proteção ao meio ambiente,
através de contribuições contínuas e significativas no Estado de Pernambuco.

Estrutura
A atuação de Lima e Falcão Advogados tem abrangência nacional e internacional,
dispondo de filiais em várias cidades brasileiras e europeias:
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Primando por um ambiente de trabalho moderno e de qualidade, Lima e Falcão Advogados dispõe de uma infraestrutura
completa, nos padrões das melhores bancas do País, e conta com os mais inovadores recursos tecnológicos. Sua
infraestrutura possibilita a prestação de serviços com precisão, eficiência e conforto:

Prédio-sede com 1.600 m², estrategicamente
localizado em uma das principais vias da cidade,
com ampla acessibilidade.
Biblioteca com mais de 2 mil exemplares de livros
e periódicos.

Rede de alta performance, com equipamentos
de última geração.
Smartphones, tablets e notebooks
disponibilizados para seus profissionais.
Servidores físicos e virtualizados de alta
disponibilidade projetados para funcionar
ininterruptamente.

Ferramentas modernas, que proporcionam a
máxima segurança das informações de seus
clientes.
Moderno e avançado software de gestão de
processos, contratos e publicações – Seven
Gerenciador Jurídico.

Software Integrado de Gestão Financeira e
Contábil – Megassistemas Corporativos.
Business Intelligence (BI) e Reporting Software –
QlickView.

Sistemas de comunicação e de gestão que
possibilitam o acompanhamento de todos os
processos de trabalho, tanto pelos colaboradores
como pelos clientes.
Gestão de e-mails do Microsoft Office 365.

Administrativo

Confira a seguir as áreas de atuação
da Lima e Falcão Advogados

Administrativo
O escritório dispõe de um setor especializado em licitações das mais
diversas modalidades e em gestão contínua de contratos de obras públicas,
averiguando perdas, quantificando-as, elaborando os claims administrativos
e ajuizando ações direcionadas voltadas ao ressarcimento desses prejuízos.
Ao lado de tais atividades, a equipe de Direito Administrativo se destaca
pela sua experiência com processos administrativos junto aos Tribunais de
Contas e demais órgãos de controle estaduais e nacionais. A equipe também
é reconhecida por sua qualidade técnica e pela agilidade no assessoramento
em processos judiciais e ações de improbidade administrativa.
Além disso, sua equipe de advogados possui ampla experiência na
consultoria acerca de todos os aspectos regulatórios em telecomunicações,
águas e saneamento básico, energia elétrica, transporte, petróleo e gás
e mineração. O setor especializa-se em concessões de gestão privada dos
diversos segmentos estatais.
Dentre as especialidades da área, destaca-se a representação de empresas
junto à Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, à Agência Nacional do
Petróleo – ANP, à Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, à Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, e às demais agências reguladoras.

Em sintonia com o novo paradigma de desenvolvimento, a equipe de Direito
Ambiental de Lima e Falcão Advogados oferece serviços imprescindíveis
ao empresário que pretende investir no Brasil. A equipe indica o melhor
caminho para a compatibilização das atividades empresariais com as normas
ambientais aplicáveis, desde a fase de planejamento do projeto até a efetiva
operação do empreendimento, permitindo uma grande redução de riscos e
de custos.
Lima e Falcão Advogados presta assistência jurídica especializada em
diversas questões ambientais, possuindo ainda considerável experiência
com processos judiciais e administrativos. Dentre suas áreas de expertise,
destacam-se: legislação florestal, resíduos sólidos, licenciamento, recursos
hídricos, mineração, mudanças climáticas, patrimônio cultural, uso e
ocupação do solo e gestão ambiental.
A equipe realiza auditorias legais ambientais, coordena processos de
licenciamento ambiental, bem como coordena equipe multidisciplinar para a
elaboração de estudos ambientais. Além disso, é largamente qualificada no
assessoramento à regularização de passivos ambientais e oferece cursos e
treinamentos in company para a discussão de temas relacionados à legislação
e educação ambiental.
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Lima e Falcão Advogados possui longa trajetória de atuação no Contencioso
Cível, representando seus clientes em todas as esferas e instâncias judiciais,
administrativas e arbitrais brasileiras. O escritório tem larga experiência em
todos os ramos da área Cível, especialmente em Direito Bancário, Contratos,
Responsabilidade Civil e Direito do Consumidor.
A equipe cível e corporativa dispõe de um corpo técnico especializado
voltado para o acompanhamento de litígios de significativo valor econômico
ou que exijam gerenciamento estratégico, alcançando alto grau de êxito em
demandas de elevada complexidade técnica e jurídica.
Lima e Falcão conta também com uma estrutura técnica e logística direcionada à
advocacia contenciosa de grande volume, composta de advogados, paralegais
e de uma extensa rede de correspondentes previamente selecionados.
Com forte atuação em Juizados, no Procon e em órgãos de fiscalização de
qualquer esfera governamental, destaca-se na região pelo pioneirismo na
criação de um núcleo especializado em negociações, principalmente voltado
à redução do número de processos, trazendo, com isso, economia para os
seus clientes.

Seguindo a tendência dos grandes escritórios de advocacia do Brasil e
do exterior, Lima e Falcão Advogados fornece serviços especializados e
personalizados de estruturação de negócios a investidores nacionais e
internacionais nas mais diversas áreas da Economia.
O escritório participa de projetos e implantação de diversos
empreendimentos em áreas como: energias solar e eólica, biotecnologia
voltada para a saúde humana, pesca oceânica, indústrias de revestimento
de edifícios, pré-moldados e peças automotivas.
Lima e Falcão é reconhecido por sua larga experiência no setor imobiliário
e por sua expertise na elaboração e negociação de contratos relacionados
a tal setor. Merece destaque a sua sólida atuação no desenvolvimento
de projetos urbanísticos, dentre os quais sobressaem a requalificação
de áreas urbanas, a construção de bairros planejados e a realização de
projetos envolvendo infraestrutura e mobilidade urbana.
A equipe de estruturação de negócios conta com profissionais próprios
do escritório e com consultores especialistas associados, aptos a
elaborarem projetos imobiliários, residenciais ou comerciais, estudos de
viabilidade econômica e funding.
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Estruturação de Negócios
Filial Londres
Através do seu escritório de Londres, Lima e Falcão Advogados presta
consultoria jurídica a empresas interessadas em investir no Brasil e
no Reino Unido, possuindo vasta experiência em operações de M&A,
constituição de sociedades, joint ventures, transações comerciais
diversas e reestruturações societárias.
Para a estruturação de negócios e demandas especializadas, o escritório
mantém a empresa de consultoria Multidisciplinary Consultancy - MC, que
oferece consultoria multidisciplinar para empresas desenvolverem seus
negócios no Brasil e no Reino Unido, sendo composta por profissionais
experientes de diversas áreas do conhecimento.
A equipe envolvida nas atividades do Lima e Falcão em Londres está
conectada a uma rede internacional de clientes, incluindo empresas
brasileiras interessadas em negócios diversos, como novas tecnologias e
desenvolvimento de pesquisas, produtos e serviços.

Lima e Falcão Advogados conta com uma equipe experiente e especializada
no setor elétrico brasileiro, oferecendo assessoria em todas as áreas do
Direito relacionadas a energia e águas. A equipe representa seus clientes
perante as agências reguladoras e demais entidades governamentais e
oferece assessoria especializada para clientes em suas relações junto às
concessionárias de energia elétrica.
A equipe Energia e Águas presta consultoria preventiva, elaborando
pareceres e opiniões legais e participando de negociações de contratos
específicos do setor. No intuito de facilitar a atuação de empresas nacionais
e estrangeiras em início de atividade no Brasil, a equipe realiza a análise de
viabilidade jurídica de projetos de geração de energia, incluindo aqueles a
partir de fontes alternativas; elabora modelos empresariais personalizados,
bem como assessora a constituição de sociedades voltadas à exploração
dos empreendimentos desejados.
Seus profissionais são altamente qualificados para prestar assessoria na
gestão fundiária de empreendimentos de transmissão; negociar contratos
de uso, acesso e conexão aos sistemas de transmissão e distribuição
(CUSD, CCD, CUST, CCT); auxiliar os clientes na aplicação das regras e dos
procedimentos de comercialização da Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica – CCEE, dos Procedimentos de Rede do Operador Nacional
do Sistema – ONS, dos Procedimentos de Distribuição – Prodist, bem como
para viabilizar sua participação em leilões.
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Infraestrutura
e Regulatório
A equipe de Infraestrutura e Regulatório possui notável atuação nos segmentos
portuário, rodoviário, logístico e de saneamento, além de larga experiência no
assessoramento tanto ao Poder Público como aos players privados em todos
os processos seletivos para concessões de serviços públicos, licitações,
procedimentos técnicos e manifestações de interesse.
Sua equipe de advogados é reconhecida pelo alto padrão da consultoria
prestada a projetos de concessão de serviços públicos e de parcerias públicoprivadas – PPPs, assessorando a execução, a revisão e a renegociação
dessa modalidade de contrato. A equipe também oferece suporte jurídico a
empresas na formação de consórcios e de associações, com a elaboração e
revisão de atos societários de concessionárias.
A equipe de Infraestrutura e Regulatório tem experiência na atuação em
modelagens jurídicas para Projetos Greenfield e desenvolve estruturas e
operações financeiras para project finance, securitização de recebíveis
e outros valores mobiliários destinados ao financiamento de projetos de
infraestrutura.

Lima e Falcão Advogados dispõe de uma equipe dedicada exclusivamente às
demandas imobiliárias e com vasta rede de relacionamento nos mercados
imobiliários local e nacional. A equipe se comunica diretamente com
profissionais especializados colaboradores do escritório, como arquitetos,
engenheiros, urbanistas e economistas.
Dentre as atividades desenvolvidas pelo time Imobiliário, destacam-se a
realização de due diligence imobiliária, auditorias e confecção de contratos
imobiliários variados. A equipe também possui notável atuação na
constituição de shopping centers e hotéis, no licenciamento de incorporações
imobiliárias, de condomínios e loteamentos e na assessoria específica na
constituição e gestão legal de fundos de investimentos imobiliários.
A equipe de Direito Imobiliário possui vasta experiência na assessoria para
lavratura e registro de escrituras públicas, na legalização de imóveis rurais e
urbanos e na elaboração de memoriais de incorporação.
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Societário
e Contratos
A equipe de Direito Societário do Lima e Falcão Advogados oferece apoio
às empresas em suas demandas jurídicas do dia a dia e nos mais variados
tipos de projeto, não importando o grau de complexidade. A qualidade de
seu trabalho é reconhecida internacionalmente, tendo conquistado a maior
classificação da revista Chambers Latin America, na categoria General
Business Law.
A sua qualificada equipe de advogados auxilia a estruturação de novos
negócios, promovendo a obtenção de licenças, autorizações e, inclusive,
investimentos, tanto para pequenas empresas como para grandes grupos
econômicos. Através de sua rede de relacionamento, Lima e Falcão estabelece
contatos entre clientes estrangeiros e empresas nacionais, tornando possível
a realização dos mais diversos negócios.
Na rotina do escritório, estão o acompanhamento de processos de abertura
de capital (Initial Public Offerings – IPO) e o assessoramento a empresas
nacionais e estrangeiras na realização de alianças estratégicas, joint ventures
e projetos de M&A (fusões e aquisições). A equipe desenvolve todas as fases
desses projetos com excelência: desde as auditorias legais preliminares até a
confecção dos instrumentos contratuais pertinentes, sempre mantendo uma
forte comunicação com as diversas áreas do escritório envolvidas.
A equipe de Direito Societário também é reconhecida pelo alto padrão na
realização de serviços como reorganizações societárias, planejamentos
sucessórios e proteções patrimoniais. Também na área Contenciosa, oferece
auxílio na solução de conflitos societários e em ações de recuperação judicial
ou falência.

A equipe de Direito Tributário de Lima e Falcão Advogados atua em áreas
estratégicas para o desenvolvimento do País e, em especial, da Região
Nordeste, como energia, indústria, infraestrutura, saneamento e comércio
internacional. Seus qualificados profissionais assessoram o desenvolvimento
de novos investimentos e de projetos industriais, em especial no que tange
à concessão de incentivos fiscais, prestando assessoria, inclusive na área
de Direito Tributário Internacional.
Lima e Falcão Advogados destaca-se ainda no patrocínio de processos
judiciais e administrativos em face das Fazendas Municipais, Estaduais e
Federais e na definição, junto aos seus clientes, das melhores estratégias a
serem adotadas em processos em curso.
A equipe procura resguardar os interesses de seus clientes agindo de forma
preventiva, antecipando-se ao surgimento de eventuais contingências
tributárias. Nesse sentido, desenvolve relevante atividade no planejamento
fiscal e na prevenção de litígios, utilizando a técnica de auditorias periódicas
nas empresas assessoradas.
Ainda na área consultiva, o escritório oferece estudos tributários em geral,
como opiniões legais, pareceres e planejamentos tributários. Na assessoria
a seus clientes estrangeiros, atua em conjunto com os profissionais
integrantes das filiais internacionais, ou em parceria com outros escritórios
de advocacia internacionais, no intuito de fornecer o mais completo
panorama fiscal.
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Trabalhista
A equipe de Direito Trabalhista de Lima e Falcão Advogados é reconhecida
por sua sólida atuação na prestação de serviços de assessoria consultiva e
contenciosa a grandes empresas brasileiras e estrangeiras.
Seus profissionais prestam consultoria preventiva especializada, promovendo
o mapeamento dos pontos vulneráveis e deficitários dos clientes e definindo
estratégias que venham a auxiliar na gestão da empresa. Para tanto,
realizam auditorias, due diligences, análises e orientações sobre as rotinas
empresariais trabalhistas de seus clientes.
A equipe Trabalhista é altamente qualificada na prestação de assessoria
na área contenciosa relativa ao Direito do Trabalho, Individual e Coletivo.
Atua em todas as esferas e instâncias do Poder Judiciário e junto aos
órgãos administrativos, merecendo destaque o seu desempenho no
acompanhamento de procedimentos investigatórios promovidos pelo
Ministério Público do Trabalho e na defesa em inquérito civil e ação civil
pública.
A equipe também possui expertise na elaboração de contratos individuais
de trabalho e de acordos coletivos de trabalho, possuindo ainda larga
experiência na participação de negociações coletivas e mediações.

Composta por uma equipe multidisciplinar de profissionais especializados
em Geologia, Engenharia de Minas e Economia Mineral, Lima e Falcão
oferece soluções inteligentes às necessidades dos clientes. Assessora em
todas as fases dos empreendimentos minerários, desde o requerimento de
pesquisa mineral até o fechamento da mina, desenvolvendo, dentre outras,
as seguintes atividades:
Elaboração de pareceres e consultas.
Due diligence mineral para avaliação da regularidade e identificação de
riscos em títulos minerários.
Assessoria em negociações de compra, venda e arrendamento de direitos
minerários.
Elaboração de contratos minerários, como os de aquisição, opção de compra
e venda e cessão de títulos minerários, além de acordos com superficiários.
Assessoria no licenciamento ambiental de empreendimentos minerários.
Desenvolvimento de planejamento fiscal e ambiental envolvidos em projetos
de mineração.
Assessoria na instituição de Servidão Mineral, nas fases administrativa e
judicial.
Acompanhamento e consultoria sobre o novo marco regulatório da mineração.
Assessoria para elaboração, implantação e acompanhamento de Plano de
Recuperação de Área Degradada – Prad, nas áreas impactadas pela atividade
de mineração, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão ambiental
competente.
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Direito Sanitário
e Biotecnologia
Lima e Falcão oferece sua estrutura para o acompanhamento e a condução dos
procedimentos administrativos de licenciamento de empresas que realizam
atividades sujeitas à fiscalização sanitária (extração, produção, fabricação,
transformação, preparação, manipulação, purificação, fracionamento,
importação, exportação, armazenamento, expedição, transporte, compra e
venda de alimentos, produtos alimentícios, medicamentos, hemoderivados,
drogas, insumos farmacêuticos, produtos dietéticos, de higiene, cosméticos
e correlatos, embalagens, saneantes, utensílios e aparelhos que interessem
à saúde pública ou individual).
O escritório também presta consultoria nas questões relativas aos
procedimentos administrativos de obtenção de registro junto à Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, de produtos sujeitos à fiscalização
sanitária (alimentos, produtos alimentícios, medicamentos, hemoderivados,
drogas, insumos farmacêuticos, produtos dietéticos, de higiene, cosméticos
e correlatos, embalagens, saneantes, utensílios e aparelhos que interessem
à saúde pública ou individual).

O escritório possui estrutura profissional especializada para promover
tanto a análise técnico-jurídica como a defesa de estabelecimentos e de
profissionais da saúde em casos de responsabilidade civil decorrentes da
prática de ato médico.
O departamento atua em relações contratuais, administrativas, regulatórias e
judiciais decorrentes de planos de saúde que envolvam tanto consumidores
como a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
O setor detém estrutura para apoiar, cartorial e juridicamente, o licenciamento,
o registro e a regularização de estabelecimentos e profissionais de saúde
junto a conselhos de fiscalização profissional e órgãos de vigilância sanitária.
A área de Direito Médico atua numa joint venture com equipe médica liderada
por profissional da área com Ph.D internacional e forte atuação acadêmica.
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Direito das Artes
e do Entretenimento
O escritório atua em âmbito contencioso e consultivo e na modelagem e
viabilização jurídica de negócios nas áreas de Cultura, abrangendo artes
em geral, entretenimento, produção audiovisual, mídia e comunicação,
tecnologia e conteúdo, esportes, mercado musical, editorial e distribuição de
conteúdo, direito autoral e publicidade.
Consultoria em modelos de negócios e práticas das indústrias de
entretenimento e artes, com o objetivo de oferecer soluções jurídicas
estratégicas para o desenvolvimento e a realização de projetos.

Direito Penal

Direito Penal
Visando ao atendimento das mais diversas demandas de seus clientes, Lima
e Falcão Advogados, dentro do conceito de advocacia full-service, oferece
atendimento na área criminal a pessoas físicas e jurídicas, seja na condição
de acusadas ou de vítimas de crimes.
A atuação da equipe abrange todas as esferas de Direito Penal e, dentre
as suas especialidades, destaca-se a larga experiência em ações penais
envolvendo os crimes falimentares, crimes contra a ordem econômica,
contra a ordem tributária, contra o meio ambiente e crimes relativos à saúde
pública.
A equipe realiza a defesa dos seus clientes em inquéritos e processos
criminais, acompanhando-os em todas as instâncias, e também na
assistência da acusação, quando se trata de vítima de alguma ação criminal,
seja pessoa física ou jurídica. Além disso, presta serviços de consultoria e
prevenção a empresas, com atenção às políticas de compliance e redução
de riscos.
O atendimento também se realiza de forma consultiva, visando a minimizar
os riscos nas atividades desenvolvidas, evitando que os clientes sejam
vítimas de práticas delituosas. O escritório compreende a importância de
prestar auxilio às empresas coibindo práticas fraudulentas.

Avenida Governador Agamenon Magalhães, 1470
Torreão - Recife - Pernambuco, CEP 52030-210
Telefone: +55 81 2121-5600
www.limaefalcao.com.br

