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APRESENTAÇÃO
Álvaro Cravo Advogados é uma sociedade especializada nas
mais diversas áreas jurídicas: Empresarial, Cível, Societária,
Tributária e Trabalhista. Com foco no Direito Empresarial –
desde a estruturação de negócios até a elaboração de
contratos e operações diversas – e larga experiência no
ambiente corporativo, oferecemos consultoria para o
desenvolvimento de estratégias preventivas, sempre com o
objetivo primordial de preservar os interesses e o patrimônio
dos clientes.
Nossos experientes profissionais também atuam com
excelência e desenvoltura tanto no campo das relações
obrigacionais quanto na mediação de conflitos. Essa
versatilidade nos tem garantido a construção de uma sólida
e positiva reputação e um crescimento contínuo no mercado.
Resultados estes naturalmente decorrentes do ritmo de
trabalho dinâmico, objetivo e do atendimento
individualizado e de qualidade que, não por acaso, se
destacam como nossos principais diferenciais.

MISSÃO
Álvaro Cravo Advogados tem como missão proporcionar
aos seus clientes segurança e economia atuando de forma
coordenada e preventiva, evitando, assim, a exposição a
riscos e prejuízos.

ESTRUTURA
Com modernas instalações em sua sede no Rio de Janeiro e
escritório afiliado em Brasília, nossa firma possui estrutura
física e humana ideais para atender a você e à sua empresa
com o máximo de rapidez, segurança e eficiência. Dispomos
de uma equipe de profissionais que atua de forma séria e
coordenada, resguardando nossos clientes de quaisquer
situações de risco e defendendo-os nos casos que envolvem
demandas judiciais. E para apresentar a solução necessária
em qualquer situação, contamos também com uma gama de
consultores e assessores externos especializados,
intimamente familiarizados com as práticas e assuntos
tratados internamente.

INTRODUCTION
Álvaro Cravo Advogados is a Law firm practicing various
aspects of law: Business, Civil, Corporate, Taxation and
Labour. With a focus on Business law - from Business
structuring to Contract preparation and various other aspects
of Business Law - and a broad experience in the corporate
environment, we offer legal consultation for developing
preventative strategies, always with the primary objective of
safeguarding the interests and patrimony of our clients.
Our professional experience goes hand in hand with
excellence and resourcefulness as much in the field of legal
and statutory obligations as in conflict mediation. This
versatility has guaranteed the formation of a solid and positive
reputation which continues to grow in the market. These
results arise naturally from a dynamic work, objective and
individual customer service and quality, which, not by chance,
make us stand out in the market.

MISSION
Álvaro Cravo Advogados has the primary mission of providing
to its clients security and low costs acting in a coordinated and
preventative manner thus avoiding any exposure to risks and
losses.

STRUCTURE
Complete with modern facilities at its headquarters in Rio de
Janeiro and with an affiliated branch in Brasília, our Law firm
possesses the physical structure and human ideals to attend to
you and your company with maximum speed, security and
efficiency. We have at our disposal a team of professionals
which operate in coordinated manner to protect our clients
from any situation of risk and to defend them in any lawsuits or
litigation. In order to provide the necessary solution in any
situation we also have at our disposal an array of consultants
and specialised external advisors who are intimately familiar
with the practices and concerns dealt with internally by the
Firm.

Áreas de Atuação

Areas of Practice

Direito Empresarial, Societário, Civel, Processual e outros

Business Law, Corporate Law, Labour Law and Social Security...

DIREITO EMPRESARIAL

BUSINESS LAW

Elaboração, análise e alteração de contratos e estatutos
sociais, representação de pessoas físicas e jurídicas em
processos judiciais de natureza societária.

Preparation, review and amendments of cont ract s and social
statutes , legal representation and legal advice in judicial
processes involving Corporate litigation.

Mediação de conflitos extrajudiciais e acompanhamento de
clientes em reuniões e assembléias.

Extra-judiciary conflict mediation and assistance for our clients
in meetings and assemblies.

Assessoria a empresas na negociação e elaboração de
contratos, incluindo contratos de compra e venda ou
fornecimento de bens e serviços, representação,
distribuição, fabricação e locação de bens.

Assisting companies in the negotiation and preparation of
legal contracts, including sales and purchasing, the provision
of goods andservices, representation, distribution,
manufacturing and leasing.

Auditoria e consultoria preventiva.

Auditing and preventative consultation.

DIREITO SOCIETÁRIO
Planejamento, estruturação de negócios e atividades
empresariais na constituição de sociedades simples e
empresariais.
Constituição de sociedades, organização de joint ventures,
consórcios, associações e fundações.

CORPORATE LAW
Planning, business structuring and business activities in the
setting up of companies and small businesses.
Setting up companies, organisation of joint ventures,
consortiums and associations and foundations.
Settling of disputes and disagreements between members.

Solução de disputas ou divergências entre sócios.
Elaboração de contratos sociais, estatutos, acordos de
acionistas e demais documentos societários.

DIREITO DO TRABALHO E
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Auditoria e consultoria preventiva trabalhista e previdenciária.
Elaboração de contratos de trabalho, acordos coletivos,
negociação coletiva, planos de participação nos lucros e resultados
e planos de cargos e salários.

Preparation of social contracts, statutes, shareholder
agreements and other corporate documents.

LABOUR LAW AND SOCIAL
SECURITY
Auditing and Labour and Social Security preventative
consultation.
Preparation of employment contracts, collective agreements
and negotiations, profit sharing schemes, job and salary
plans.

Pareceres em questões relacionadas ao Direito do Trabalho.
Representação de pessoas jurídicas no contencioso e em processos
administrativos relacionados à aplicação das normas trabalhistas e
previdenciárias.

Legal opinions on questions related to Labour Law.
Legal representation in litigation and administrative
proceedings related to the application of labour and Social
Security norms.

Áreas de Atuação

Areas of Practice

Direito Empresarial, Societário, Civel, Processual e outros

Business Law, Corporate Law, Labour Law and Social Security...

DIREITO IMOBILIÁRIO

REAL-ESTATE LAW

Elaboração e revisão de contratos de locação, cessão e
sublocação.

Preparation and revision of lease contracts, cession and
subletting.

Assessoria a pessoas físicas e jurídicas, nacionais e
estrangeiras, na compra e venda de imóveis e na realização
dos mais variados negócios imobiliários.

Assisting individuals and companies, both domestic and
foreign, in the purchase and sale of properties and Realestate
as well as the execution of various other Real-estate business.

Implantação de incorporações e condomínios edilícios.

Implementation of mergers and condominiums.

Produção de pareceres sobre os mais diversos temas
imobiliários, inclusive em questões possessórios e de
domínio.

Legal opinions on a variety of Realestate issues including
questions of possession and ownership.

DIREITO TRIBUTÁRIO E
PLANEJAMENTO FISCAL

TAX LAW AND TAXATION
PLANNING

Levantamento e restituição de créditos tributários.

Taxation waivers and rebates.

Planejamento tributário.

Taxation Planning.

Assessoria a pessoas físicas e jurídicas na interpretação e na
aplicação de normas tributárias federais, estaduais e municipais.

Assisting individuals and companies in the interpretation and
application of taxation rules at the level of Government, State
and City.

Auditoria preventiva e revisão de procedimentos fiscais das
empresas, com a finalidade de economia fiscal.
Atuação na área contenciosa administrativa e judicial.

Preventative auditing and review of company fiscal
procedures for the purpose of saving tax.
Expertise in administrative and judicial litigation.

Áreas de Atuação

Areas of Practice

Direito Empresarial, Societário, Civel, Processual e outros

Business Law, Corporate Law, Labour Law and Social Security...

DIREITO CIVIL,
CONTRATOS E DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
Representação de empresas em processos de natureza cível.
Elaboração e revisão de contratos.

CIVIL LAW, CONTRACT LAW
AND CIVIL PROCEDURE
Legal representation in civil lawsuits.
Contract preparation and revision.
Conflict mediation.

Mediação de conflitos.

Auditing and preventative consultation.

Auditoria e consultoria preventiva.

DIREITO DO CONSUMIDOR
Representação de empresas em processos de natureza
consumerista.
Assessoria na elaboração de contratos envolvendo
prestadores e fornecedores de serviços e consumidores.
Acompanhamento e representação de empresas em
processos administrativos perante os Órgãos de Proteção
dos Direitos do Consumidor.
Auditoria e consultoria jurídica na revisão e elaboração de
procedimentos internos visando a adequação da empresa às
normas legais, evitando- se demandas judiciais.

CONSUMER LAW
Legal representation in consumer proceedings.
Assistance in preparing contracts involving both suppliers and
providers of services and consumers.
Legal advice and representation in administrative
proceedings regarding the protection of consumer rights.
Auditing and legal advice during the revision and preparation
of internal procedures aimed at adapting the company to
legal norms and avoiding litigation.

CONTATO
Av. Nilo Peçanha, 50 Grupo 213 | Centro - Rio de Janeiro - RJ
Telefone/fax: (21) 2240-1118

www.alvarocravo.adv.br | contato@alvarocravo.adv.br
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