F r e i ta s L e i t e • S o l u ç õ e s
tão

e x c l u s i va s

quanto

seus

desafios

•

w w w . f r e i ta s l e i t e . c o m . b r

C om

mais

de

20

anos

de

atuação,

Freitas L eite

possui

grande

experiência em assessoria jurídica nas áreas de mercado financeiro e
de capitais, direito societário, direito tributário, fusões e aquisições
e

planejamento

clientes

um

patrimonial.

corpo

O

escritório

multidisciplinar

de

disponibiliza

profissionais

aos

seus

experientes,

capazes de conduzir matérias complexas, de forma adequada ao perfil
e às necessidades específicas .

Formado

por profissionais egressos do

mercado financeiro, empresas de consultoria e renomados escritórios,

Freitas L eite

participa de operações relevantes no mercado brasileiro

e internacional, com grande reconhecimento de clientes e parceiros .

SOBRE
O escritório

Ao

longo

FreitasLeite
porte

e

dos

anos,

alcançou maior

abrangência

em

suas áreas de expertise, sem
contudo

perder

o

perfil

de

boutique e a proximidade diária
de seus sócios com cada cliente.

Assuntos

confiados ao escritório

são diretamente acompanhados por um dos sócios e os clientes são
atendidos de forma personalizada e eficiente.

MERCADOS
FINANCEIRO E DE CAPITAIS
•	Assessoria
operações

jurídica

na

financeiras

análise,

no

estruturadas

planejamento
para

e

companhias

na

implementação

públicas

e

de

privadas,

bancos, sociedades distribuidoras, corretoras de valores e câmbio, gestoras de
investimento, companhias seguradoras, dentre outras, incluindo, operações de
investimento, crédito, financiamento e securitização;

•	Assessoria

em operações envolvendo títulos e valores mobiliários, incluindo

ofertas públicas de ações, debêntures, block-trade e ofertas de aquisição de
valores mobiliários

•	Amplo

(OPA);

atendimento a administradores de fundos de investimento, gestores de

carteiras, consultores de investimento, custodiantes, investidores profissionais,
family offices e demais prestadores de serviços relacionados a asset management;

•	Assessoria

na estruturação de fundos de investimento e no desenvolvimento

de estruturas de gestão e distribuição de recursos de terceiros, no mercado
local e internacional (offshore);

•	Elaboração

de fundos estruturados, tais como

Participações, Fundos

de

Investimento

Investimento Imobiliário, Fundos

de

em

Fundos

Investimento

em

Empresas Emergentes, Fundos

de

Investimentos

em

de

Direitos Creditórios,

fundos estrangeiros no exterior, incluindo hedge funds e private equity funds;

•	Assessoria

em operações de crédito, financiamento e securitização nos mais

diversos segmentos da economia, atuando na estruturação de operações de
emissão de

Cédulas

de

Crédito Bancário - CCB, Fundos

de

Investimento

em

Direitos Creditórios (FIDC), Debêntures, Certificados
(CRI), Cédula

de

Crédito Imobiliário (CCI)

e

Letra

de

de

Recebíveis Imobiliários

Crédito Imobiliário (LCI)

e

demais títulos e valores mobiliários;

•	E struturação

e assessoria em operações no segmento agrícola, tais como

Cédulas

emissão de

de

Produto Rural, Certificado

Warrant Agropecuário, Letra
Recebíveis

do

•	Orientação

Agronegócio

e

Crédito

de

Certificado

de

do

de

Depósito Agropecuário,

Agronegócio, Certificado

Direito Creditório

do

de

Agronegócio;

e assessoria em estruturas de investimentos estrangeiros nos

Mercados Financeiro

e de

Capitais

brasileiros, e investimentos no exterior de

residentes no país;

•	E struturação

de operações de financiamento de projetos

(project

finance);

MERCADOS
FINANCEIRO E DE CAPITAIS
•	A ssessoria a participantes do mercado em questões regulatórias relacionadas
aos
do

M ercados Financeiro
B rasil,

como da

e de

C omissão

Capitais,
de

tanto no âmbito do

Valores M obiliários

Banco C entral

e outros órgãos ou

agentes reguladores;

•	Representação

de clientes em processos administrativos e judiciais envolvendo

instituições financeiras, gestores, companhias e investidores profissionais; e

•	Orientação

na constituição e no planejamento operacional de instituições

financeiras,

administradoras

de

recursos

relacionadas ao mercado de capitais.

e

demais

empresas

com

atividades

Societário/
M&A / Empresarial
•	C onstituição

de sociedades , organização de joint ventures , consórcios ,

associações e fundações;

•	P lanejamento

e estruturação de negócios e empreendimentos para diversos

setores da economia;

•	N egociação

e elaboração de acordos de acionistas , contratos , atas e demais

documentos societários;

•	E struturação

e implementação de operações de reorganização societária ,

incluindo incorporações e cisões;

•	E struturação

e análise de operações envolvendo companhias abertas e

fechadas , tais como fusões e aquisições , alienação de controle e operações
entre partes relacionadas;

•	A ssessoria

•	Análise

em fusões e aquisições de empresas;

e orientações acerca de mecanismos de mitigação de riscos relacionados

ao exercício da atividade empresarial e à ocupação de cargos estatutários;

•	A ssessoria

em disputas societárias no âmbito negocial ou contencioso;

•	Participação

em

C onselhos

de

A dministração

de

C ompanhias;

•	E laboração

e análise de contratos , tais como de serviços , arrendamento,

franquia , distribuição, investimento coletivo, licenciamento, representação,
transferência de tecnologia e financiamento de aeronaves e outros bens;

•	C oncepção

e

entendimentos

elaboração

(MOU),

de

contratos

preliminares ,

memorando

de

opções de compra ou venda , permutas , dentre outros ,

no contexto de operações societárias e comerciais;

•	C onsultoria

no

tratamento

legal

do

capital

estrangeiro

aportado

no

país , por meio de investimentos diretos , empréstimos , operações de repasse,
adiantamento de contrato de câmbio, recebimento antecipado de exportação
e outras modalidades de financiamento;

Societário/
M&A / Empresarial
•	C onsultoria

relacionada à conversão entre diversas modalidades cambiais ,

tais como empréstimos em investimento direto, e investimentos diretos em
investimentos em portfólio;

•	Registro

de investimentos estrangeiros e financiamentos externos junto ao

Banco C entral

•	A ssessoria

do

B rasil;

relacionada à remessa de dividendos e repatriação de recursos

externos; e

•	A ssessoria

em operações de importação e exportação e em outros assuntos

relacionados a comércio exterior.

Imobiliário
•	C onsultoria

jurídica

no

desenvolvimento

de

imobiliários,

empreendimentos

residenciais, comerciais, galpões industriais, shopping centers e loteamentos;

•	E struturação

de

incorporações

imobiliárias,

contratos

de

construção,

constituição de consórcios e loteamentos;

•	A ssessoria

em operações imobiliárias, tais como built to suit e sale and

leaseback, incluindo análise jurídica da operação para emissão de opiniões
legais e securitização de recebíveis;

•	Atuação no desenvolvimento de contratos customizados para empreendimentos
hoteleiros e operações imobiliárias relacionadas;

•	A ssessoria

jurídica na elaboração de memoriais de incorporação e convenção

de condomínio, associações e demais estruturas legais típicas do segmento
imobiliário; e

•	A mpla
de

assessoria em operações imobiliárias cujo financiamento se dê através

mecanismos

de

mercado

I nvestimento I mobiliários (FII)
de

Capitais”.

financeiro

e

de

capitais,

e conforme descritas em

incluindo

Fundos

de

“M ercados Financeiro

e

Planejamento Patrimonial

Familiar
familiar

•	Consultoria

na organização e estruturação do patrimônio sob os aspectos

societários, fiscais e sucessórios, mediante a utilização de holdings, trusts,
fundações, fundos de investimentos abertos e fechados, fundos exclusivos,
operações societárias para segregar ou agregar patrimônio, entre outras;

•	Assessoria

na elaboração de planos de sucessão, inclusive por meio da redação

de testamentos, visando a garantir e disciplinar a transmissão e partilha do
patrimônio no

•	Assessoria

Brasil

e no exterior aos herdeiros;

jurídica em disputas de família e sucessão relacionadas à divisão de

patrimônio, tutela e guarda de menores;

•	Participação

em

•	Assessoria

na

Conselhos Consultivos Familiares;

aquisição,

manutenção,

embarcações, bens imóveis e demais bens no

•	Elaboração
Capitais

no

e auxilio da

E xterior

Family Offices.

Declaração

de

locação

Brasil

e

venda

de

aeronaves,

e no exterior; e

Imposto

de

Renda, Declaração

de

e obrigações acessórias no exterior para pessoas físicas e

Tributário
•	Consultoria

jurídica a pessoas físicas e jurídicas, nacionais e estrangeiras, na

interpretação e na aplicação de normas tributárias federais, estaduais e municipais;

•	A ssessoria
de

tributária em operações societárias e nos

M ercados Financeiro

e

Capitais;

•	A nálise,

estruturação e implementação de soluções tributárias;

• L evantamento

•	E laboração

e restituição de créditos tributários;

de

estudos

e

pareceres

sobre

temas

de

direito

tributário

especialmente relacionados às áreas de expertise do escritório;

•	E laboração

de consultas e de pleitos de benefícios fiscais perante órgãos

políticos e fazendários; e

•	Atuação

em

contencioso

fiscal

administrativo

e

judicial,

por

meio

do

desenvolvimento de teses jurídicas consistentes, que visam proteger contra
a tributação indevida ou proporcionar economia fiscal efetiva aos clientes,
prestando serviços em todas as esferas administrativas e judiciais, bem como
em todas as instâncias, inclusive junto aos

Tribunais Superiores.

ANTICORRUPÇÃO E

COMPLIANCE
•Aconselhamento

•Avaliação

de riscos ;

•Programas

•Códigos

de integridade ;

de ética e políticas de compliance ;

•T reinamento

•Due

em anticorrupção ;

diligence e background checks ;

•G erenciamento

•Investigações

•R emediação
com a

para a alta direção das empresas em questões de compliance ;

CGU

internas ;

de danos

e o

•Coordenação

•Defesa

de crises ;

(negociação

de acordos de leniência e delação premiada )

Ministério Público;

e assessoria em investigações internacionais ; e

administrativa e judicial em compliance .

Antitruste
•Risk

assessment ;

•C ompliance

•Acordos

•A tos

em defesa da concorrência ;

de leniência ;

de concentração ;

•Impugnação

•Advocacia

•D efesa

•B uscas

a atos de concentração ;

da concorrência ;

em casos de cartel e abuso de posição dominante ;

e apreensões ; e

•Contencioso

antitruste .

INFO
Rua Elvira Ferraz 250
Vila Olímpia

11º

04552 040

andar

São Paulo SP

+ 55 11 3728 8100

Av. Borges
Leblon

de

Medeiros 633

22430 041

Rio

+55 21 3550 1370

www . freitasleite . com . br

de

Sala 201
Janeiro RJ

