
 
 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

Diante do panorama enfrentado pelas empresas em nosso País , 

de caráter preocupante, pois composto por fatores que preconizam o convívio 

com uma crise financeira e de mercado que culminam com perspectivas 

sombrias para a sua recuperação a curto e médio prazos, tendo o empresariado 

à frente da administração do seu negócio, para o enfrentamento dessas 

condições adversas, necessidade de repensar a gestão operacional e 

estratégica para a adequação e manutenção da sua empresa no mercado. 

Com um KnowHow e expertise adquirido ao longo de mais de 25 
anos no mercado Nacional e Internacional, de forma discreta e efetiva, o Grupo 
VINCERE vem através de sua atuação por suas empresas e seu time de 
profissionais, suprir às necessidades dos grandes, médios e pequenos grupos 
empresariais a superar todas as barreiras e dificuldades impostas por um 
mercado em extremo desenvolvimento como também diante de um sistema 
regulatório governamental extremamente complexo. 

 
Com uma equipe multidisciplinar de elevada qualificação e 

experiência nos mais variados setores da economia e em diversos segmentos, o 
Grupo está habilitado a desenvolver e implementar soluções customizadas ao 

seu portfólio de clientes, onde atua para a identificação, o tratamento e a 
resolução de questões empresariais de natureza administrativa, 
previdenciária, trabalhista, tributária, gestão de contratos internacionais e 
financeira de seus clientes com soluções customizadas, em muitas áreas, 
incluindo o âmbito administrativo e/ou judicial, com vistas à obtenção de 
melhor desempenho das atividades e dos processos que envolvem os 
resultados econômicos da empresa, visando o controle e a redução do 
custo de capital, carga tributária, a recuperação de tributos pagos a maior, 
ou indevidamente, ainda, a recuperação judicial e falência.  

 

Na resolução dos conflitos empresariais se orienta por princípios 

éticos e socioculturais aceitos pela sociedade organizada, utilizando a expertise 

acumulada pela sua equipe corporativa, em processos de mudanças e de 

transformação em empresas dos mais diversos setores econômicos e, em 

consonância com a legislação e jurisprudência consolidada pelos Tribunais 

Superiores pertinentes a cada caso que lhe é confiado, com o comprometimento 

de alcançar os resultados almejados e de superar a expectativa do cliente no 

que atine à lucratividade. 



 
 

 

Os nossos escritórios possuem estrutura para o atendimento 

diferenciado, com agilidade e eficiência, das demandas que envolvam seus 

clientes, representando-os perante o mercado de capitais, possíveis 

concorrentes , conflitos que possam se estender  nas Instituições Financeiras , 

Mercado Internacional , Entes  municipal, estadual e federal, inclusive nos 

Tribunais Superiores.  

É com este propósito que esperamos que a sua empresa também 

venha a integrar o nosso time de vencedores, formados por clientes e parceiros, 

o que nos dá a referência de que estamos nos conduzindo pelo caminho certo. 

 

 

Quem somos 

O Grupo VINCERE, por suas empresas, incluindo excelência 

também em empresas de consultoria e jurídica, como instituição especializada e 

comprometida com o desenvolvimento de soluções customizadas às 

necessidades de cada cliente do seu Portfólio ao longo de mais de 25 anos, com 

segurança, eficiência e celeridade necessárias, por meio de sua equipe 

multidisciplinar, serviços de consultoria Nacional e Internacional ,personalizado a 

seus clientes, para a consecução de competitividade e de otimização de 

resultados almejados. 

 

O que fazemos 

Um diferencial do nosso Grupo é o atendimento respeitoso, 

personalizado e soluções diferenciadas. O Grupo tem por filosofia de trabalho a 

compreensão das necessidades do indivíduo e da sua empresa na busca do 

proveito econômico pretendido, a orientação acerca das possibilidades de 

realização de negócios, de prevenção de litígios, dando ênfase ao caráter 

preventivo, mas estendendo a atuação preventiva ou contenciosa, conforme o 

caso exigir, desde que traduzidos em medidas práticas e efetivas. Esta é a 

incumbência da equipe corporativa do Grupo VINCERE. 

 

Áreas de atuação 

Ampla atuação no mercado Internacional em diversos segmentos e setores; 
também no Mercado Internacional a competente a gestão de contratos de 
commodities entre clientes compradores e vendedores; 

Mercado Financeiro – Captação de Recursos; Operações Financeiras 
Estruturadas; Desenvolvimento de Investidores Institucionais; Fusões; 
renegociação de passivos. 



 
 

 

Consultoria Nacional e Internacional; 

Consultoria Empresarial; 

Contratos Nacional e Internacional; 

Advocacia preventiva 

Advocacia contenciosa  

Advocacia administrativa 

Advocacia civil 

Advocacia trabalhista 

Advocacia judicial  

Advocacia empresarial 

Advocacia tributária 

Advocacia aduaneira e comércio exterior 

Advocacia criminal 

Advocacia societária 

Advocacia para o terceiro setor 

Internacionalização de empresas (alterar titulação) 

 

Atuação empresarial 

O atendimento especializado voltado para as soluções 

corporativas que irão alavancar o crescimento contínuo da empresa é a marca 

mais expressiva do Grupo VINCERE. 

A atuação no segmento empresarial tem por finalidade a 

realização de análise das oportunidades de negócios existentes em determinado 

seguimento e a busca de soluções, com segurança jurídica ao empresário, para 

garantir o bom funcionamento da empresa, para auxiliar o cliente a tomar 

decisões na realização de negócios jurídicos, de acordo com as exigências 

legais e de mercado. 

O engajamento pela defesa na recuperação de empresa com 

dificuldade em superar o baixo de nível de endividamento financeiro, de baixa 

liquidez e com resultados econômicos insuficientes, é um compromisso para o 

Grupo VINCERE. 



 
 

 

A amplitude de suas atividades compreende a reorganização 

societária (cisão, fusão, incorporação e transformação), como também a 

recuperação de ativos financeiros junto às instituições bancárias e de Estado. 

 

Atuação Internacional 

 

  O Grupo VINCERE , por suas empresas , desenvolve todo 

planejamento a Grupos Internacionais visando instalação de sucursais no 

Brasil ou ainda no sentido inverso a Grupos nacionais que buscam 

desenvolver mercados fora do Brasil, atuando em todo processo incluindo 

desde o planejamento empresarial e fianceranciro, assistência jurídica , 

assistência no âmbito regulatório brasileiro bem como na gestão de 

contratos nos seus mais variados formatos. 

Nosso enfoque principal , no âmbito preventivo é sempre desenvolver 

toda a gestão dos processos e eventuais conflitos objetivando um 

ambiente saudável e rentável ao seu portfólio de clientes.  

 

Atuação Mercado Financeiro 

  O Grupo VINCERE atua no mercado Nacional e Internacional com 

o desenvolvimento de operações Financeiras Estruturadas que possibilite maior 

competitividade e retorno aos seus clientes; gestão de ativos financeiros; 

captação de recursos; desenvolvimento de Investidores Institucionais e ainda 

soluções customizadas à necessidade de cada cliente. 

 

Consultoria 

O trabalho de reestruturação da empresa tem a finalidade de 

reorganizar e produzir os resultados almejados, mediante a criação de condições 

e adequação de procedimentos voltados para auxiliar na tomada de decisões, 

com vistas à sua manutenção e desenvolvimento no mercado. 

A prestação de serviços, por meio de ferramentas específicas, 

compreende a realização de diagnóstico, identificação e solução de problemas, 

avaliação, utilizando-se de documentos contábeis e fiscais, de fontes potenciais 

de recursos de caixa não utilizados, ou utilizados insatisfatoriamente, com vistas 

ao aumento da receita, diminuição de despesas/custos e reestruturação de itens 

do ativo e passivo da empresa contratante. Isto consubstanciado em 

apresentação de relatório circunstanciado, que retrata a realidade operacional e 



 
 

 

estratégica atual e futura, com a devida recomendação e/ou execução do 

processo de reestruturação da empresa com a maior celeridade.  

Advocacia preventiva 

Tem por finalidade evitar a existência de conflito e o acionamento 

de ações na justiça por órgãos do Estado. Por conseguinte, de afastar o 

dispêndio com custos processuais e com transtornos de toda ordem que uma 

ação contrária ocasiona. 

 

Como funciona? 

Os nossos profissionais avaliam os riscos jurídicos inerentes 

relacionados às atividades desenvolvidas pelo cliente e propõem medidas 

específicas e preventivas a serem adotadas, com o fito de afastar ou minimizar a 

probabilidade de oposição de ação contenciosa, ou mesmo de maximizar a 

possibilidade de êxito na lide em favor do cliente. 

 

Advocacia contenciosa 

O Grupo VINCERE atua na defesa dos interesses de seus clientes 

em demandas administrativas, cíveis, trabalhistas, tributárias e penais, inclusive 

naquelas com questões pendentes de soluções no âmbito judicial. 

 

Como funciona? 

Mediante a propositura de demandas e acompanhamento de 

ações, inclusive defesas, recursos e impugnações; realização de diligências 

processuais e de perícias técnicas; realização de sustentações orais perante os 

tribunais superiores; viabilização de soluções alternativas para a solução de 

litígios. 

 

Advocacia contenciosa empresarial 

O Grupo VINCERE, pela vasta experiência e resultados 

satisfatórios obtidos, por meio de seu corpo jurídico, atua para garantir a 

segurança legal no planejamento e efetivação dos negócios jurídicos de 

interesse do cliente, representando-o na solução de conflitos ligados a violações 

de contratos, em disputa entre sócios ou acionista, responsabilidade civil, 

inclusive em direitos possessórios e, ainda, como facilitador para a otimização da 

gestão empresarial. 



 
 

 

É uma marca diferencial do Grupo VINCERE a elaboração de 

contratos sociais nacional e internacional, de acordo com as necessidades dos 

sócios e de outros participantes do negócio; a realização de análise, revisão, 

reavaliação e alteração contratual e o assessoramento empresarial e jurídico no 

processo de negociação e execução de contratos, além de acompanhar os 

processos judiciais de interesse do cliente perante o Poder Judiciário. 

É fundamental a análise de qual tipo de empresa se adequa ao 

seu ramo de atuação, eis que a escolha equivocada pode impactar no aumento 

de encargos tributários, desde o início do funcionamento da empresa. É nesta 

etapa que são estabelecidas as cotas de cada sócio, o registro da sede e de 

CNPJ, além de outros elementos contratuais relevantes ao negócio. 

A análise de contratos decorrentes da realização de negócios com 

outros parceiros é de fundamental importância, pois de cláusulas deles oriundos, 

podem causar problemas de natureza legal, em caso de não adimplemento do 

contrato. Compete ao corpo técnico explicitar o que significam essas cláusulas e 

orientar adequadamente o caminho a ser trilhado com segurança jurídica. 

 

Advocacia contenciosa administrativa, civil e trabalhista 

Consiste na oposição às medidas procedimentais e processuais 

de origem estatal em face do cliente, por meio da atuação do nosso corpo 

jurídico, na busca de solução para os conflitos relacionados a recursos humanos 

e tributários. 

O escritório atua na defesa dos interesses dos clientes do início 

ao término do contencioso administrativo, mediante a elaboração de petições e 

no acompanhamento da tramitação de processos nos julgamentos junto às 

delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (primeira instância) e no 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF (segunda e terceira 

instâncias), inclusive na elaboração de memoriais, de pareceres jurídicos, e de 

sustentação oral, havendo, ainda, a possibilidade de não logrando êxito na 

pretensão na esfera administrativa, de buscar o amparo devido perante o Poder 

Judiciário. 

O contencioso civil se relaciona aos conflitos de interesse da vida 

cotidiana, inclusive por ocasião do falecimento de pessoas físicas. 

O nosso corpo jurídico está preparado para prestar consultoria e 

para demandar na elaboração de peças, de sustentação oral, de intervenções 

jurídicas porventura necessárias e de acompanhamento de tramitações de 

processos desde o Juízo Originário até os Tribunais Superiores. 



 
 

 

De outra parte, com a morte da pessoa natural, havendo bens e 

herdeiros, necessária faz-se a abertura da transmissão desses bens aos 

herdeiros legítimos e testamentários. A equipe jurídica, no que atine ao direito 

sucessório, presta a devida assistência aos clientes para a efetivação dos 

procedimentos do inventário à partilha desses bens e ao termo do processo de 

sucessão. 

O contencioso trabalhista que enfoca questões e demandas 

relacionadas a contratações, demissões e terceirização de serviços, ressalvados 

a possibilidade de soluções por formas alternativas como a mediação. 

O nosso escritório tem prestado serviços de consultoria e 

advocatício personalizado para cada cliente, consolidando o exercício de 

representação jurídica em prática cotidiana, em razão dos resultados obtidos, 

cujas atividades se estendem desde a orientação do cliente e acompanhamento 

em audiência conciliação e de instrução e julgamento, até o julgamento final da 

lide, perante o Tribunal Superior do Trabalho. 

 

Advocacia contenciosa judicial 

O Grupo VINCERE, na defesa dos interesses dos clientes, atua 

em processos em tramitação perante o Poder Judiciário Municipal, Estadual, 

Federal e Tribunais Superiores, por meio de trabalho jurídico e na construção de 

elementos probantes, seja por meio de busca de documentos internos, 

levantamentos contábeis, realização de diligências junto às autoridades 

administrativas, policiais, hospitais, dentre outros, que permitam a constituição 

de provas relevantes, que possam ser utilizadas, com vistas ao deslinde do 

imbróglio judicial. 

 

Advocacia contenciosa tributária 

O Grupo VINCERE, por seu corpo jurídico especializado, atua de 

maneira preventiva na orientação de pagamento dos tributos federais, estaduais 

e municipais, cujos reflexos em médio e longo prazo, propiciam o ganho de 

eficiência e aumento do lucro líquido. De outra parte, busca evitar surpresas 

fiscais que venham a impactar negativamente no patrimônio do cliente. 

O engajamento da equipe envolve os casos de abuso de 

autoridade e aqueles provenientes de autuação fiscal, inclusive de execução 

fiscal, ou mesmo em recuperação judicial decorrente da execução levada a 

efeito. 



 
 

 

A avaliação da possibilidade de pedido de recuperação judicial da 

empresa em crise temporária, a contratação como procurador da falida, a 

habilitação de crédito no processo de falência da devedora, são prerrogativas do 

corpo jurídico do Grupo VINCERE na salvaguarda dos interesses dos seus 

clientes. 

 

Serviços disponibilizados pelo nosso escritório no âmbito do Contencioso 

Fiscal Administrativo e Penal 

 Elaboração de defesas administrativas e de ações judiciais; 

 Análise de risco e definição de estratégias de acordo com a lei, para a 

redução da penalidade imposta, inclusive da possibilidade de anulação do 

auto de infração ou de notificação de lançamento lavrado pela autoridade 

administrativa; 

 Interação com a empresa para a obtenção de documentos contábeis e 

fiscais, com vistas à prestação de uma consultoria personalizada para à 

satisfação do cliente, por ocasião do litígio ou preventivamente; 

 Elaboração de relatórios de acompanhamento processual de maneira de 

fácil compreensão pelo cliente; 

 Acompanhamento permanente e pessoal dos casos, inclusive por ocasião 

dos despachos e assessorando nas sustentações orais; 

 Acompanhamento de ações nos Tribunais Superiores (STJ e STF); 

 Consultoria e elaboração de Pareceres Jurídicos; 

 Atuação consultiva por meio da elaboração de opiniões legais e balizadas 

acerca dos mais diversos temas e assuntos relacionados à tributação; 

 Elaboração de Planejamento Tributário (elaboração e crítica). 

É certo que os bens e serviços utilizados como insumos geram 

créditos de PIS e de Cofins, de acordo com o inciso II do art. 3º das Leis nº 

10.637/02 e nº 10.833/03. Com isso, as aquisições efetuadas no mercado 

interno de bens e de serviços, utilizados como insumo na prestação de 

serviços e na produção ou fabricação de bens ou de produtos destinados à 

venda em geral, geram o direito a crédito de PIS (1,65%) e de Cofins (7,6%), 

pelo regime de tributação não cumulativo. 

Em face dessas assertivas o nosso escritório tem realizado com 

sucesso para seus clientes, a recuperação de créditos utilizados como insumo 

nos últimos cinco anos, que não estejam sendo aproveitados até o presente 

momento, por meio de seu corpo jurídico, dentre outras hipóteses legais de 

aproveitamento.  

 

Como funciona? 



 
 

 

 Recuperação de créditos tributários provenientes da realização de custos 

e de despesas diversas (insumos) inerentes à empresa do cliente, 

mediante o seu afastamento da base de cálculo do PIS e da Cofins de 

empresas sujeitas ao regime não cumulativo, e que não estejam sendo 

aproveitados nos últimos cinco anos, por conseguinte repercutindo em 

redução do pagamento desses tributos doravante. 

 Afastamento do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, e 

recuperação do crédito correspondente nos últimos cinco anos. 

 Afastamento do ISSQN da base de cálculo do PIS e da Cofins e a 

recuperação do crédito tributário correspondente nos últimos cinco 

anos.Faz-se imprescindível o ajuizamento desta demanda com a maior 

brevidade de tempo em razão da possibilidade de modulação dos efeitos 

a serem projetados pela decisão do STF (efeitos extunc ou ex nunc). 

 Recuperação dos valores pagos a título de ICMS nas contas de energia 

elétrica de templos religiosos e recuperação do crédito tributário 

correspondente dos últimos cinco anos.Faz-se imprescindível o 

ajuizamento desta demanda com a maior brevidade de tempo em razão da 

possibilidade de modulação dos efeitos a serem projetados pela decisão do STF 

(efeitos ex tunc ou ex nunc). 

 Recuperação de PIS e da Cofins sobre a receita sobre a produção de 

energia elétrica, no regime cumulativo. Recuperação de PIS e da Cofins 

sobre vendas inadimplidas. 

 Exclusão do PIS e da Cofins não cumulativos da base de cálculo das 

vendas realizadas com cartão de crédito, especificamente dos valores 

correspondentes às taxas e comissões pagas às administradoras de 

cartão. 

Recuperação de valores recolhidos indevidamente sobre folha de pagamento, 

sobre os quais incidiu a contribuição previdenciária nos últimos cinco anos, 

com projeção de efeitos futuros de redução dos valores a recolher desse 

tributo.(Verbas de natureza não salarial, de caráter provisório, indenizatório e 

benefícios concedidos). 

 Exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária dos valores 

retidos a título de IRRF e contribuição do empregado. 

 Recuperação dos valores correspondentes à contribuição adicional de que 

trata a LC nº 110/01 – 10% sobre o valor do FGTS depositado na CEF. 

 Exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária do Fator 

Acidentário de Prevenção às alíquotas do RAT, pela via judicial. 

 Recuperação dos valores indevidamente pagos nos últimos cinco anos a 

título de taxa de iluminação nas contas de energia elétrica de templos 

religiosos. 

  



 
 

 

 Defesa em face do redirecionamento em ação de execução fiscal. 

 Redução da carga tributária da empresa, mediante a redução do 

recolhimento de tributos, por força de mecanismos legais e 

jurisprudenciais aplicados a casos concretos pelo nosso corpo jurídico e 

consultivo, para os clientes. 

 Realização de procedimentos com vista à extinção do crédito tributário 

resultante de indébito e/ou de recolhimento de tributos efetuados a maior; 

O nosso corpo jurídico atende a empresas de diversos setores da 

economia, em especial nos segmentos de Transportes, Mercado Financeiro, 

Comércio Atacadista, Logística Internacional, Hospital, Construção Civil, 

dentre outros. 

 

Advocacia aduaneira e comércio exterior 

O nosso escritório presta assessoria consultiva e contenciosa para 

a liberação de mercadorias apreendidas, desembaraço, classificação tarifária, 

valoração aduaneira, aplicação de regimes aduaneiros especiais, na defesa 

contra autos de infração, controle e na investigação de ilícitos aduaneiros, na 

exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins na importação de 

produtos estrangeiros. 

A atuação neste segmento compreende a consultoria para 

empresas e pessoas físicas estrangeiras que desejem investir no Brasil. 

Os serviços de consultoria englobam a análise, definição e 

implementação de estratégia jurídica adequada para a entrada no país, com o 

devido acompanhamento do investimento realizado; o assessoramento em 

negociações de interesse do cliente com órgãos públicos ou entidades privadas, 

para a obtenção de contribuições, de incentivos e/ou linhas de financiamento; na 

elaboração de contratos, incluindo todos os atos e operações societárias, bem 

como a elaboração de documentos inerentes à atividade que se pretende 

desenvolver no país e no exterior. 

O Grupo VINCERE mantém parcerias com escritórios em outros 

países, com a finalidade de propiciar ao cliente um atendimento personalizado e 

célere, indicando sempre o melhor caminho para a conquista de mercado. 

 

Advocacia Criminal 

O escritório tem atendido os mais diversos clientes, pessoas 

físicas e jurídicas, mediante a prestação de consultoria e assessoria jurídica 

criminal personalizada, para os tipos de crimes mais diversos, atuando desde a 



 
 

 

fase de inquérito policial até as instâncias superiores, prestando assessoramento 

em Delegacias, Tribunais e Órgãos Administrativos, até o encerramento da lide. 

Todos os Tribunais, incluindo Supremo Tribunal Federal. 

 

A nossa Assessoria Jurídica atua em casos de: 

 Crimes contra a pessoas, honra e liberdade: homicídio, lesões corporais, 

omissão de socorro, ameaça, sequestro, calúnia, difamação e injúria; 

 Crimes contra a ordem econômica e tributária: crime de sonegação fiscal, 

corrupção, peculato; 

 Crimes contra a fé pública: falsificação de papéis públicos, falsidade 

ideológica, uso de documento falso, moeda falsa; 

 Outros. 

 

Serviços disponibilizados pelo nosso escritório 

 Defesa e representação em ações penais de competência federal, 

estadual e municipal. 

 Ações de Improbidade Administrativa; 

 Propositura e acompanhamento de recursos criminais perante os 

Tribunais Superiores; 

 Acompanhamento em prisões em flagrante delito; 

 Acompanhamento em interrogatórios em inquéritos policiais; 

 Acompanhamento em Inquérito Policial; 

 Elaboração de habeas corpus. 

 

Advocacia societária 

O Grupo VINCERE atua na defesa de interesse de seus clientes em questões 

relacionadas ao mundo corporativo, nos mais diversos setores e prestando 

distintos serviços, dentre os quais: 

 Elaboração de acordos de acionistas; 

 Elaboração e/ou alteração de contratos e estatutos sociais; 

 Elaboração de atas de assembléia e de reunião de quotistas; 

 Elaboração de contratos de consórcio; 

 Criação de associações; 

 Estruturação de joint-ventures; 

 Orientação e elaboração de projetos de reorganização societária; 

 Assessoria de quotistas minoritários ou majoritários em lides societárias; 



 
 

 

 Constituição de empresas off shore; 

 Realização de duediligence em empresas que estejam passando por 

processos de aquisição ou outros que demandem tal atividade; 

 Elaboração de todo e qualquer documento societário necessário ao bom 

desempenho das sociedades comerciais. 

 

 

Advocacia para o terceiro setor 

São parceiros do nosso escritório as associações, fundações, 

Oscips, OS, entidades religiosas e assistenciais, e empresas indiretamente 

ligadas ao terceiro setor, pois se utilizam dos mais diversos campos do Direito, 

notadamente aqueles em que prestamos consultoria e assessoria jurídica 

multidisplinar, em contribuição para a redução das desigualdades sociais. 

O nosso escritório presta serviços de consultoria e de assessoria 

jurídica específica, por meio de uma equipe de profissionais especializados, 

dedicados a encontrar soluções adequadas para os problemas suscitados neste 

seguimento. São serviços prestados para o terceiro setor:  

 

 Assessoria jurídica na organização e funcionamento 

regular das entidades civis; 

 Aquisição de títulos e qualificações legais pertinentes à 

atividade-fim das entidades; 

 Assessoria jurídica no desenvolvimento de projetos de 

iniciativa das entidades civis; 

 Assessoria jurídica para a obtenção de imunidade e/ou 

isenção tributária para as entidades civis sem fins 

lucrativos; 

 Orientação na aplicação da legislação específica de 

incentivos fiscais para a área cultural e social, 

compreendendo as entidades civis, os doadores ou 

patrocinadores. 

 


