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Somos um escritório comprometido com a inovação e 

tecnologia. Trabalhamos na dissolução de fronteiras 

fazendo a interconexão simultânea do Direito com a 

Tecnologia.

Nossos profissionais são especializados e preparados em 

assistência jurídica global e, através da nossa rede 

multidisciplinar integrada, solucionamos problemas com 

agilidade e responsabilidade, atendendo aos clientes de 

forma  customizada.

Atuamos nas diversas áreas do Direito e apostamos na 

segmentação e personalização para prestar um serviço 

de excelência aos nossos clientes.

Com foco na advocacia empresarial e em negócios 

inovadores, buscamos especialização constante com 

uma equipe multidisciplinar e integrada, que faz do 

escritório uma referência no mercado.ESCRITÓRIO



NOSSA MISSÃO

NOSSA VISÃO

NOSSOS VALORES

Buscar o resultado mais eficaz para o cliente.

Ser referência na prestação  de serviços

jurídicos  empresariais.

 Ética profissional

 Qualidade

 Simplicidade

 Espírito de equipe
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ABRANGÊNCIA 
E CAPILARIDADE

O Setor de CORRESPONDENTES, aliado às diversas unidades 

próprias  do MARCELO TOSTES ADVOGADOS existentes no 

Brasil, assegura uma capilaridade capaz de atender o cliente 

em qualquer comarca do país, sem exceções, com qualidade 

e rapidez. 

O MARCELO TOSTES ADVOGADOS possui unidades próprias 

em São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG),Brasília (RS), 

Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ) e 

Vitória (ES).
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1999LINHA DO 
TEMPO

2002 / 2012 2013 2014

FUNDAÇÃO

6 Advogados

UNIDADES

SP, BSB, RJ e ES

Abrangência

Internacional

EQUIPE

406 funcionários

27º maior do Brasil

e 9º maior entre

os abrangentes

25º maior escritório

do Brasil - 7º entre

os abrangentes

UNIDADE

Florianópolis



2015 2016 2017 2018

23º maior do Brasil e se 

mantém como 7º maior

entre os abrangentes

2019

ADVOGADO 
DESTAQUE:
MARCELO

TOSTES 

6º maior

escritório

entre os

abrangentes

INOVAÇÃO 

2º maior

escritório

entre os

abrangentes

UNIDADE

Porto Alegre 

UNIDADE

Brasília



CÍVEL



Marcelo Tostes Advogados destaca-se na prestação de serviços 

de acompanhamento, patrocínio e defesa de ações judiciais e 

procedimentos administrativos das mais diversas espécies 

relacionadas ao Direito Civil e Empresarial, na esfera nacional, 

com atuação plena em todo tipo de demanda.

A equipe de advogados especializados presta constante 

consultoria e assessoria jurídica aos seus clientes, tanto nas 

questões do dia-a-dia quanto em situações mais complexas, 

mediante elaboração de pareceres, notas técnicas, resposta a 

consultas, etc., elaborando ainda, relatórios mensais para 

gerenciamento de contingências, com os devidos prognósticos 

de êxito/risco, em parceria com os departamentos jurídicos e 

financeiros internos das empresas. A equipe também desenvolve 

indicadores e relatórios gerenciais. Além disso, promove 

treinamentos junto aos clientes sobre temas que envolvem suas 

atividades empresariais, visando aperfeiçoar seus procedimentos 

internos, prevenir novas demandas e treinar prepostos e 

gestores.

CÍVEL



CONSUMIDOR



No interesse do setor empresarial, MARCELO TOSTES 

ADVOGADOS desponta pela gestão eficiente de grandes carteiras 

na área consumerista e, ainda, em demandas estratégicas desta 

natureza. Com investimento em tecnologia e em parceria com os 

departamentos internos jurídico e financeiro das empresas, o 

Escritório tornou-se referência na elaboração de relatórios que 

possibilitam aos gestores uma visão estratégica dos processos, 

com a identificação precisa dos problemas, auxiliando na 

elaboração de fluxos e planos de ação para a redução de custos e 

tomada assertiva de decisão

Apostando na prevenção do litígio, o Escritório também atua 

junto aos clientes, promovendo treinamentos sobre temas que 

envolvem suas atividades empresariais com o objetivo de 

aperfeiçoar procedimentos internos, prevenir novas demandas e 

treinar prepostos e gestores.

CONSU
MIDOR



BANCÁRIO
E OPERAÇÕES FINANCEIRAS



A fim de possibilitar a captação e o manejo adequado de créditos 

de forma planejada e estratégica, MARCELO TOSTES 

ADVOGADOS presta assessoramento jurídico a instituições 

financeiras, fundos de investimento e empresas nacionais e 

estrangeiras relacionado às operações bancárias e financeiras de 

qualquer natureza, principalmente na revisão e restabelecimento 

do equilíbrio contratual. 

Em benefício de nossos clientes, desenvolvemos um 

planejamento de operações financeiras visando a recuperação de 

créditos e a alavancagem futura de ativos. Além disso, 

mapeamos a situação financeira da empresa em dificuldade e 

prestamos consultoria e auditoria legal para um plano de 

recuperação. Estamos ao lado de nossos clientes em qualquer 

situação de contingência financeira com expertise para ajudá-los 

a atravessar eventual crise.

BAN
CÁRIO



ECONÔMICO



O escritório possui ampla atuação na área do Direito Econômico 

de acordo com a dinamicidade exigida pelo mercado no 

assessoramento de empresas em construção de estratégias, 

realização de due diligences e demais questões que envolvam a 

submissão, monitoramento ou impugnação de atos de 

concentração (operações de fusão, aquisição de controle, 

incorporação, joint ventures e contratos associativos) perante o 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE.

O Escritório também assessora e representa clientes em 

procedimentos administrativos (representações, inquéritos, 

consultas, processos administrativos) para apuração de condutas 

anticoncorrenciais, seja por meio de um papel consultivo ou 

representativo.

Ainda, sempre atentos às tendências das autoridades brasileiras, 

o Escritório possui experiência na negociação de acordos de 

leniência e compromissos de cessação de práticas 

anticoncorrenciais.

Além disso, o Escritório atua em judicializações estratégicas em 

casos de ações de reparação de danos causados por condutas 

anticoncorrenciais e eventuais atos e omissões cometidos pela 

autoridade antitruste brasileira.

ECO
NÔMICO



TRABALHISTA



Responsivo às mudanças e comprometido com a segurança 

jurídica, MARCELO TOSTES ADVOGADOS destaca-se no 

atendimento e na defesa dos interesses de pessoas jurídicas, 

prestando assessoria consultiva, preventiva e contenciosa para os 

seus clientes, seja na esfera administrativa, ou judicial. 

Atento à atuação empresarial de cada um dos seus clientes, o 

Escritório busca a prevenção e redução do passivo trabalhista por 

meio da elaboração, análise e revisão de contratos de trabalho, 

conduzindo também as mais diversas negociações e dissídios 

coletivos e, ainda, realiza auditorias legais para identificar riscos 

à medicina e segurança do trabalho. 

Já na área previdenciária, prestamos consultoria preventiva para 

estruturação de departamentos internos nas empresas e 

contenciosa nas esferas administrativa e judicial, em especial na 

reversão de benefícios previdenciários em favor dos seus clientes.

TRABA
LHISTA



TRIBUTÁRIO



MARCELO TOSTES ADVOGADOS tem um quadro de especialistas 

aptos a prestar consultoria sobre rotinas fiscais em diversos 

setores da economia, relacionadas à cobrança de todo tipo de 

tributo, direta ou indireta, seja de competência da União, 

Estados, Municípios ou do Distrito Federal. A equipe também 

oferece suporte às demais operações assistidas pelo Escritório, 

com o propósito de identificar os impactos tributários 

decorrentes da celebração de contratos, de operações de 

reestruturação societária e implantação de novos 

empreendimentos.

Além disso, o Escritório também acumula experiência em 

tributação internacional, de modo a auxiliar o cliente empresarial 

na solução de questões tributárias de alta complexidade. Em 

paralelo às atividades de consultoria, promovemos o patrocínio 

de empresas em processos fiscais judiciais e administrativos, bem 

como realizamos o acompanhamento de auditorias e 

fiscalizações tributárias. 

TRIBU
TÁRIO



CONTRATOS



MARCELO TOSTES ADVOGADOS atua de maneira especializada 

na negociação, análise e elaboração dos mais variados tipos de 

contratos nacionais e internacionais, com ou sem previsão típica 

em lei, relacionados aos diversos setores da economia. 

Com atendimento bilíngue, em português e inglês, e atento às 

especificidades de cada cliente corporativo, o escritório 

acompanha desde a negociação comercial e jurídica do contrato 

até o pós-assinatura, realizando, ainda, a gestão informatizada 

das contratações. Atendemos a pequena, média e grande 

empresa, inclusive multinacionais.

CON
TRATOS



SAÚDE E ANS



Com experiência nas áreas de Saúde Suplementar e Direito 

Médico, Hospitalar e Sanitário, MARCELO TOSTES ADVOGADOS 

atua proativamente por meio da realização de auditorias junto às 

operadoras de planos privados de assistência à saúde com a 

indicação de medidas preventivas internas para mitigar eventuais 

riscos de desequilíbrio econômico-financeiro. Ainda, o escritório 

elabora defesas administrativas e judiciais para operadoras, bem 

como entidades hospitalares e profissionais liberais.

Dentre as principais demandas, destacam-se as defesas 

administrativas das operadoras perante a ANS (NIPs e processos 

administrativos), a preocupação constante com evolução das 

nossas teses nas ações judiciais frente aos posicionamentos mais 

recentes dos Tribunais, discussão da legalidade da taxa de saúde 

suplementar, acompanhamento das medidas adotadas pelos 

Comitês Executivos de Saúde dos Tribunais em todo o país, 

monitoramento da judicialização da carteira de beneficiários das 

operadoras de planos de saúde, elaboração de pareceres técnicos, 

além da análise, confecção e revisão de contratos entre operadoras 

e prestadores de serviços.

SAÚDE E 
ANS



SOCIETÁRIO
E STARTUPS



Com a missão de oferecer segurança jurídica à atividade 

negocial, MARCELO TOSTES ADVOGADOS tem vasta experiência 

e tradição em assessoria para a abertura de qualquer tipo de 

sociedade empresária, inclusive em transações complexas, nos 

mais variados setores econômicos e situações de contingência, 

como alterações de controle e de participação, questões 

gerenciais e eventuais conflitos societários.

O Escritório também conduz todo o tipo de assessoria necessária 

à governança corporativa dos seus clientes, acompanhando 

todos os seus atos societários, assembleias, reuniões, etc., 

atuando diariamente em todas as juntas comerciais do país.

Além disso, a fim de preservar a integridade do patrimônio de 

pessoas físicas e jurídicas, o escritório também tem forte atuação 

na área de Direito Sucessório com a realização de planejamentos 

adequados às necessidades do cliente, seja na disposição de 

testamentos, aberturas de inventário, partilha e divisão de bens, 

além de outros mecanismos legais.

SOCIE
TÁRIO
E STARTUPS



MARCELO TOSTES ADVOGADOS conhece as especificidades dos 

negócios inovadores, dos desafios societários, tributários, 

trabalhistas e de propriedade intelectual que as startups 

enfrentam. Conhecemos a linguagem dessas empresas, os 

métodos de validação de modelos de negócios e a dinâmica das 

equipes nascentes. Entendemos o que é lean, pitch, MVP, BMC, 

aceleração, seed money e venture capital e sabemos, acima de 

tudo, entregar o serviço jurídico adequado para cada etapa de 

vida das startups.

Com um serviço diferenciado, o escritório apoia e oferece 

suporte integral a projetos de tecnologia em diversas áreas, 

alguns deles, inclusive, originados dentro do escritório. 

Acreditamos que o melhor proveito da tecnologia é oferecer 

projetos com valor agregado à sociedade. 

SOCIE
TÁRIO
E STARTUPS



FUSÕES
E AQUISIÇÕES



Sempre alerta à compra, venda e fusão de empresas nos mais 

variados setores da economia e no controle do acesso público a 

essas informações, MARCELO TOSTES ADVOGADOS assessora 

empresas nacionais e estrangeiras na celebração de negócios 

com sucesso no Brasil, desde a estruturação e modelagem da 

transação até o estabelecimento de proteções e garantias 

contratuais. 

Esteja o nosso cliente na condição de comprador ou vendedor, 

nosso objetivo é ajudá-lo a realizar transações de fusões e 

aquisições com segurança jurídica e de forma eficiente, bem 

como a incrementar o valor do negócio.

FU
SÕES
E AQUISIÇÕES



COMPLIANCE



COM
PLIANCE

Dentro de sua proposta multidisciplinar e integrada o MARCELO 

TOSTES ADVOGADOS representa e assessora seus clientes em 

áreas relativas a integridade corporativa e compliance, além de 

atuar no desenvolvimento de políticas e programas de controle 

anticorrupção segundo as características e riscos próprios de 

cada cliente. Na área de Anticorrupção, Integridade Corporativa 

e Compliance prestamos, dentre outros, os seguintes serviços:

- Gerenciamento de riscos e assessoria jurídica de crise;

- Consultoria em compliance e governança corporativa.

O escritório conta também com uma moderna e eficiente política 

de controle interno, que visa assegurar e garantir as melhores 

práticas em conformidade com as leis e regulamentos.  

Promovemos uma cultura baseada na observância de condutas 

éticas e de um ambiente corporativo íntegro e transparente. 



MEDIAÇÃO E
ARBRITAGEM



Acreditando que a atuação extrajudicial e pré-processual são 

soluções jurídicas adequadas nas disputas comerciais que 

envolvem interesses estritamente privados, MARCELO TOSTES 

ADVOGADOS defende a arbitragem e outros métodos 

alternativos de resolução de conflitos como os meios mais 

eficientes para esse tipo de demanda. 

Destacando-se pela participação em Câmaras de Arbitragem 

nacionais e internacionais, o escritório oferece todo suporte legal 

para assessorar os clientes na negociação e elaboração de 

contratos com previsão de cláusula arbitral no intuito de evitar a 

judicialização e garantir uma decisão técnica com maior rapidez. 

Acreditamos que a inevitabilidade dos conflitos representa uma 

oportunidade de inovação e crescimento para as empresas.

MEDIA
ÇÃO



TERCEIRO
SETOR



MARCELO TOSTES ADVOGADOS auxilia na instituição e gestão 

administrativa de entidades da sociedade civil organizada de 

cunho não governamental e sem fins lucrativos, bem como na 

prestação de contas aos órgãos de controle da Administração 

Pública. O escritório também atua na elaboração e execução de 

contratos, consórcios e parcerias para a realização de projetos 

sociais e, com base no escopo legislativo do Terceiro Setor, 

presta assessoria para a captação de incentivos fiscais. 

Dentre nossos clientes, destacam-se associações, entidades 

religiosas, ONGs, hospitais, instituições de ensino, indústrias, 

fundações e entidades voltadas à inovação, sustentabilidade, 

cultura e responsabilidade social. Promovido pelo setor privado 

com o estímulo do poder público, o terceiro setor trata-se de um 

movimento em prol da cidadania.

TERCEIRO
SETOR



ADMINISTRATIVO
DE ESCALA



MARCELO TOSTES ADVOGADOS se consolidou como referência 

nacional na advocacia de escala com capacidade de atuação 

estratégica para gerenciar um volume massivo de processos para 

clientes corporativos com grandes carteiras nas áreas de Direito 

Trabalhista, Bancário e Cível, em especial ações consumeristas.

Realizamos auditorias internas com os colaboradores da empresa 

contratante no intuito de levantar e discriminar todo o passivo 

jurídico. Através da informatização dos controles, os processos 

são simplificados em números, possibilitando a elaboração de 

relatórios gerenciais, de análises estratégicas e de riscos, 

sugestões de planos de ação, além da redução de custos.

Com unidades nas principais capitais e vasta rede de 

correspondentes em todo país, essa espécie de terceirização de 

departamentos jurídicos agrega dinamismo, agilidade e 

capilaridade, qualidades imprescindíveis a esse segmento.

ADMINIS
TRATIVO
DE ESCALA



ADMINISTRATIVO



A atuação empresarial em parceria com o poder público requer o 

conhecimento da complexa regulamentação coligada ao Direito 

Administrativo, das legislações específicas da União, dos Estados e 

dos Municípios, além dos procedimentos internos de órgãos 

governamentais.

Com desempenho institucional destacado pela ética e lisura, 

MARCELO TOSTES ADVOGADOS tem uma equipe habituada com a 

complexidade dos atos que envolvem a Administração Pública, 

prestando consultoria e assistência jurídica sobre licitações públicas 

e contratos administrativos em geral, na elaboração e no 

desenvolvimento de modelos de negócio específicos desse setor, 

como consórcios e parcerias público-privadas (PPPs) e projetos que 

envolvem os órgãos da administração pública direta e indireta.

Atuamos na advocacia contenciosa, quando já há um conflito ou 

disputa instalados, auxiliando empresas e entidades do setor privado 

em consultas, impugnações de editais, recursos e demais medidas 

cabíveis perante os entes licitantes ou perante a justiça.

ADMINIS
TRATIVO



LICITAÇÕES E
DIRETO PÚBLICO



A equipe de Direito Público possui sólida experiência e está 

capacitada a conduzir casos consultivos e contenciosos, 

assessorando empresas e entidades privadas em suas relações 

com o Estado, destacando-se: 

LICITAÇÕES
E DIREITO 
PÚBLICO

Exame da estrutura
e legalidade de editais
e processos licitatórios

Elaboraçãode impugnaçõese medidas
contenciosasde controleexterno junto a 

Tribunaisde Contase PoderJudiciário

Acompanhamento das
Fases de julgamento do
procedimento licitatório

Preparação de cronogramas
e check-list de

documentação e propostas

Gestão documental
para habilitação

e propostas

Contencioso
administrativo e

judicial

Licitações Nacionais e Internacionais



LICITAÇÕES
E DIREITO 
PÚBLICO

Exame da estrutura e legalidade
dos instrumentos jurídicos

(edital, contrato, convênio, contrato
de programa, acordo programa

e instrumentos correlatos)

Elaboraçãode impugnações
medidas contenciosasde controle

Externo junto a Tribunaisde
Contase PoderJudiciário

Acompanhamento das fases
do procedimento

Preparação de cronogramas
e check-list da

documentação exigida

Gestão documental
e Contratual

Contencioso administrativo
e judicial

Concessões, permissões e parcerias público-privadas



LICITAÇÕES
E DIREITO 
PÚBLICO

Acompanhamento dos processos
de privatização e desestatização de

serviços públicos nas fases de
licitação e execução contratual

Elaboraçãode impugnações
medidas contenciosasde controle

Externo junto a Tribunaisde
Contase PoderJudiciário

Acompanhamento da execução
Contractual mediante gestão

da documentação jurídica
e técnica, visando a consolidação

de direitos e créditos

Preparação de cronogramas
e check-list da

documentação exigida

Auditoria preventiva e
planejamento da dinâmica de

gestão contratual sob os
aspectos jurídico e técnico

Preparação do gestor do
contrato e do contratado sobre
as normas legais e contratuais,

com ênfase nos riscos e
medidas mitigadoras

Infraestrutura e regulação

Contratos de obras e serviços de engenharia



LICITAÇÕES
E DIREITO 
PÚBLICO

Consultoria in Company

Consultoria especializada na coordenação para a 

preparação das gerências jurídicas e comerciais de 

empresas privadas visando a participação em 

procedimentos licitatórios sob a regência das Leis de 

Licitações, Pregões, Concessões, Parcerias Público-

Privadas, Regime Diferenciado de Contratações Públicas 

– RDC, Processos de Privatização e Desestatização, e 

demais legislação aplicável às contratações do Poder 

Público.

Pareceres jurídicos

Emissão de pareceres jurídicos específicos da lavra da 

sócia Alécia Paolucci Nogueira Bicalho versando sobre 

temas de Direito Administrativo, para a instrução de 

procedimentos administrativos, judiciais ou arbitrais, 

solicitados pelo setor público ou privado.



AMBIENTAL



Tendo sempre em conta a máxima da prevenção como 

norteadora da atuação jurídica e técnica, MARCELO TOSTES 

ADVOGADOS oferece uma equipe de formação e entendimento 

multidisciplinar das questões ambientais, pronta para avaliar 

todos os aspectos ambientais do segmento de operação do 

cliente. Busca-se a conformidade legal ambiental e a otimização 

dos processos produtivos, a fim de evitar danos ou mitigar os 

seus efeitos. 

Atuamos junto aos órgãos públicos ambientais nas três esferas –

federal, estadual e municipal – para a obtenção de licenças e 

alvarás. Também prestamos consultoria jurídica em estudos e 

relatórios de impactos ambientais para empresas de diversos 

setores econômicos, bem como assessoramos projetos desta 

natureza, desde a sua concepção, até a sua implementação 

operacional.

AMBIENTAL



PROPRIEDADE
INTELECTUAL



A equipe de Propriedade Intelectual é formada por advogados, 

engenheiros, consultores  e técnicos especializados em marcas, 

patentes, desenhos industriais, obras científicas, literárias, artísticas, 

programas de computador, dentre outros. Nossa atuação envolve:

- Medidas antipirataria e importação paralela judicial 

- Contencioso 

- Extrajudicial

- Estudos de viabilidade de registro no Brasil e no exterior

- Registro no Brasil e no Exterior

- Acompanhamento e condução de processos de registro;

- Contencioso administrativo (oposições, recursos, nulidades, pedidos 

de caducidade, etc.);

- Estruturação e negociação de operações baseadas em direitos sobre 

patentes, desenhos industriais, programas de computador, etc.

- Vigilância e investigação de atos de contrafação

- Gestão estratégica de portfólio de marcas, patentes, desenhos, etc. 

de empresas nacionais e estrangeiras;

- Valuation e Due Diligences

PROPRIE
DADE
INTELECTUAL



MINERÁRIO



Na contramão das adversidades, MARCELO TOSTES ADVOGADOS

oferece suporte para empresas minerárias nacionais e 

internacionais em todos aspectos legais de projetos 

desenvolvidos no Brasil, desde a sua constituição até o 

fechamento da mina, tendo o escritório acumulado vasta 

experiência em avaliar obrigações, responsabilidades e riscos no 

setor mineral. 

O escritório acompanha a obtenção ou renovação de 

autorizações de pesquisa mineral ou concessões de lavra junto ao 

Departamento Nacional de Pesquisa Mineral (DNPM) e ao 

Ministério de Minas e Energia (MME), bem como atua na 

elaboração de contratos de cessão e transferência de direitos 

minerais. Nossa missão é aliar negócios de alta precisão 

tecnológica à busca pelo desenvolvimento sustentável e respeito 

à legislação.

MINERÁRI
O



SERVICE



Ao longo da sua história, MARCELO TOSTES ADVOGADOS 

desenvolveu amplo know how na gestão dos processos dos seus 

clientes em todo o território nacional, criando também uma 

ampla rede de correspondentes, devidamente selecionados, 

cadastrados e treinados para a realização de qualquer ato 

processual. Toda a sua rede de parceiros é submetida a um 

criterioso processo de seleção, cadastramento e treinamento. 

Todos os seus correspondentes possuem seguro de 

responsabilidade e contrato direto com o Escritório, aumentando 

assim a eficiência dos serviços prestados.

Anualmente, o Escritório promove o “Encontro de 

Correspondentes” para fins de polimento e treinamento dos seus 

parceiros, bem como para possibilitar o contato direto deste com 

os seus clientes, abordando assim as questões atinentes aos 

trabalhos desenvolvidos na ponta final do nosso fluxo de 

trabalho.

SERVICE



DIFERENCIAIS



SISTEMAS INTERNOS

Sistema de document assembly (automação de documentos) 

Documentos
recorrentes

Automatizados e
acessíveis à equipe

Produtividade

AUTOMAÇÃO DA 
PRODUÇÃO

Criação de petições, 
contratos, propostas e 

memorandos. 

SMART CONTRACTS

Documentos que 
executam funções e 
conversar entre si.

FERRAMENTA 
REVOLUCIONÁRIA

Ferramenta lida com a 
complexidade de documentos 

jurídicos, que viram 
conteúdos dinâmicos.



SISTEMAS INTERNOS

APP

CELERIDADE NO ENVIO DE 
ATAS E DOCUMENTOS VIA APP 
INTEGRADO AO SISTEMA 
INTERNO

SUPPLY CHAIN JURÍDICA

GESTÃO DA CADEIA DE 
CORRESPONDENTES JURÍDICOS, 
DESPACHANTES E SERVIÇOS 
JURÍDICOS. 

DELEGAÇÃO DE
SERVIÇOS JURÍDICOS

OS ELOS DA CADEIA DE 
SUPRIMENTO DE LOGÍSTICA 
JURÍDICA PODEM EXECUTAR O 
SERVIÇO JURÍDICO OU 
SUBDELEGÁ-LO.

CHECK-IN E CHECK-OUT

A LOCALIZAÇÃO DOS 
FORNECEDORES DE SERVIÇOS 
JURÍDICOS PODE SER REGISTRADA 
GEOGRAFICAMENTE. 

CHAT

CADA PROVIDÊNCIA JURÍDICA 
POSSUI UM CANAL DE CHAT 
ASSOCIADO

PLATAFORMA 
MULTIESCRITÓRIO

REDE DE CONEXÃO E 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
JURÍDICOS ENTRE ESCRITÓRIOS, 
LOGÍSTICAS, CORRESPONDENTES 
E DEPARTAMENTOS JURÍDICOS.



Possibilita compartilhar o Totem com até 12 
empresas

Permite a impressão do acordo ao final 
do atendimento

Resolve o problema do cliente em  até 30min

Reduz o custo com o gerenciamento de 
processos judiciais e reclamações nos Procons

Reduz o número de processos judiciais e 
reclamações nos Procons

Possibilita o contato direto, via teleconferência, 
do cliente com a empresa



DASHBOARD

O SISTEMA PODE SER 
OPERADO E AVALIADO 

PELO JURÍDICO INTERNO 

ACOMPANHAMENTO 
E CONTROLE ONLINE 

DA OPERAÇÃO



FINANCEIRO



Gestão do fluxo de 
caixa, controle de 

contas  e 
aplicações; Contas 
a Pagar e Contas a 

Receber; 
Faturamento; 
Conciliação 

bancária, cobrança

Gestão e definição de 
fluxos e padrões dos 

processos  financeiro-
contábil - Interface com 
contabilidade buscando 
o melhor controle fiscal 

e tributário, visando 
segurança dos 

lançamentos, tendo em 
vista a diminuição da 

carga tributária e 
facilitando a tomada

de decisões

Interface na 
relação jurídico e 

financeiro –
Implantando e  

facilitando 
processos e 
mudanças 

operacionais

Interface com 
instituições bancárias 

para melhor 
rentabilidade e 

segurança na aplicação 
dos recursos 

disponíveis, bem como 
caso seja necessário a 

melhor forma de 
captação em termos

de taxas e prazos

Gestão e 
apresentação dos 

relatórios 
gerenciais  pelas 

áreas atuantes no 
MTA

Gestão de 
relatórios 

gerenciais por 
áreas e clientes

Análise dos 
resultados 

econômicos e 
financeiros sob os 

aspectos de custos, 
rentabilidade e 

liquidez

FINANCEIRO



RECURSO
HUMANOS



RECURSOS HUMANOS

RECRUTAMENTO
E SELEÇÃO

HIGIENE
E SEGURANÇA

QUALIDADE DE VIDA,  
BENEFÍCIOS  E INCENTIVOS

BANCO DE
DADOS

INFORMATIZADO 
SISTEMA DE 
GESTÃO RH 

MOTIVAÇÃO

RH GP



MARKETING



MARKETING

MATERIAIS
GRÁFICOS

APRESENTAÇÕES
DIGITAIS

CAMPANHAS
INSTITUCIONAIS

GESTÃO DA
INFORMAÇÃO

MTANEWS REDES
SOCIAIS

EVENTOS INTERNOS
E EXTERNOS
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