O MOUZALAS, BORBA & AZEVEDO é um
escritório que se enquadra no perfil full-service,
formado
pela
união
de
profissionais
especializados em diversos ramos do direito,
atuando sob a ótica de área por área, sendo
atualmente
referência
regional
pelo
conhecimento científico, padronização de
procedimentos
e
criação
de
métodos
operacionais de excelência.
Sua equipe é semanalmente especializada
e atualizada e está apta a conduzir consultorias e
assessorias para implantação de operações
empresariais e financeiras, bem como a adotar
medidas administrativas e judiciais necessárias ao
alcance do resultado desejado por seus clientes e
parceiros.
Destaca-se, igualmente, a participação dos
seus profissionais no meio acadêmico, lecionando
e oferecendo palestras em renomadas faculdades
do Estado da Paraíba e do país, publicando livros
e artigos nas mais respeitadas mídias
especializadas, participando de congressos e
eventos relacionados.

Participa efetivamente em programas de
desenvolvimento corporativo, segundo as normas
e padrões da Fundação Nacional de Qualidade FNQ, que lhe conferem maior compreensão das
necessidades das companhias e alto grau de
confiabilidade em todos os setores internos com a
filosofia de excelência máxima em atendimento e
técnica jurídica
.

ABRANGÊNCIA DA ATUAÇÃO
Confiabilidade estendida a uma vasta rede
de correspondentes localizados em quase todo
território nacional.
MISSÃO
Promover trabalhos que valorizam o
conceito da advocacia moderna, por meio do
permanente aperfeiçoamento da técnica jurídica,
com criatividade e segurança nos métodos
operacionais, objetivando defender ou antecipar
os interesses de nossos constituintes.
VISÃO
Ser referência no cenário nacional e
internacional na prestação de serviços jurídicos
com insuperável qualidade técnica, a partir do
desenvolvimento das competências profissionais
e da perfeição holística.

COM SOLUÇÕES INTELIGENTES NAS ÁREAS
RELATIVAS AOS DIREITOS:
Administrativo
• Contencioso administrativo perante os mais
variados órgãos da administração pública, em
âmbitos municipal, estadual e federal;
• Contencioso judicial antecipativo de tutelas
para o melhor desenvolvimento da atividade;
• Atuação nas esferas contenciosa e consultiva
perante as agências reguladoras.
• Estratégias para relacionamento positivo com
os entes públicos
Tributário
• Contencioso tributário administrativo e judicial
em todos os entes públicos e Tribunais
Superiores;
• Elaboração de defesas, requerimentos e de
Recursos, inclusive perante o CARF;
• Informações atinentes à legislação tributária
aplicável às mais diversas operações.
• Planejamento tributário

Financeiro e Bancário
• Consultoria ampla na relação e no trato do
Direito Bancário e Financeiro;
• Contencioso envolvendo serviços, contratos e
produtos bancários;
• Elaboração de defesas em procedimentos
administrativos e judiciais (individuais e
coletivos);
• Atuação junto à Febraban, entidades
particulares e aos Tribunais Superiores.
Contratos
• Elaboração, atualização e revisão de contratos,
em suas mais diversas espécies e variações;
•Atuação consultiva relativa a contratos
empresariais.
Comércio Internacional
• Elaboração de pareceres e consultoria voltada
à celebração de contratos internacionais;
• Assessoria em operação de importações e
exportações.

Ambiental
• Informação e defesa de pessoas físicas e
jurídicas em procedimentos e processos com
objeto relacionado a danos ambientais (civis e
criminais);
• Orientação e acompanhamento para pessoas
físicas e jurídicas na obtenção de licenças
ambientais perante os órgãos reguladores, nas
mais variadas esferas (área administrativa);
• Defesa de pessoas jurídicas em ações civis
públicas que tenham por objeto apuração e
quantificação de dano ambiental.

Propriedade Industrial e Intelectual
• Atuação consultiva e efetiva para registro de
marcas e patentes;
• Atuação judicial ou extrajudicial na efetivação
de tema relativos a direitos de propriedade
intelectual.

Trabalhista
•Soluções
e
orientações
preventivas
e
antecipativas no desenvolvimento das relações
trabalhistas para garantir a prevenção de
conflitos ;
• Soluções preventivas para melhores condições
na contratação ;
• Realização de auditorias internas, revisão de
processos e procedimentos;
• Atuação junto à esferas sindicais e
representantes de classe para facilitar acordos e
convenções;
• Atuação nas esferas administrativas e judiciais
para dirimir conflitos ou apresentar defesa cujo
objeto sejam relações trabalhistas.
Mercado de Capitais
• Atuação em procedimentos administrativos e
judiciais sobre operações estruturadas;
• Consultorias para procedimentos judiciais,
operações de câmbio e do mercado de
derivativos.

Contencioso e Arbitragem
• Representação dos clientes em procedimentos
arbitrais;
• Consultoria voltada à confecção/celebração de
contratos com cláusula compromissória;
• Auxílio na homologação e execução de
sentenças arbitrais estrangeiras;
• Representação dos clientes em contencioso de
massa e estratégico, nas mais variadas áreas do
direito;
•Representação dos clientes em Ações Civis
Públicas e Ações Coletivas em geral.
Recuperação de Créditos
• Experiência em procedimentos disponíveis à
recuperação de créditos;
• Capacitação de equipe de advogados
negociadores especializada em realização de
acordos e cobrança extrajudicial.
Eleitoral
• Atuação em processos eleitorais;
•
Prestação de consultoria em processos
de cassação de mandato;
• Assessoria parlamentar.

Econômico e Concorrencial
• Assessoria jurídica em procedimentos para
apuração de práticas comerciais abusivas;
• Assessoria em procedimentos envolvendo a
apuração de concorrência desleal;
• Atuação na defesa de empresas cuja atividade
seja afetada ou suscetível de variações
decorrentes de pacotes
econômicos ou
salvaguardas estatais;
• Falência e Recuperação Judicial;
• Representação de empresas e credores em
processos de recuperação judicial e falências;
• Acompanhamento em planejamento e
recuperação de empresas e reestruturação de
dívidas;
• Acompanhamento na busca de alternativas
para a venda de empresas ou de ativos de
empresas em processo de recuperação.

Família e Sucessões
•Atuação
nos
processos
judiciais
ou
composições amigáveis para tratar todos os
temas de direito de família: divórcio, cautelares,
alimentos, guarda, interdição etc.;
• Informações, elaboração e revisão de pactos
antenupciais;
• Planejamento Sucessório;
• Atuação em procedimentos administrativos e
judiciais relacionados ao direito sucessório.
Relações de Consumo
• Atuação em Ações Coletivas que tenham por
objeto o Direito do Consumidor;
• Atuação e gestão de contencioso de massa
envolvendo relações de consumo;
• Atuação junto ao Ministério Público e Poder
Judiciário para celebração de acordos e Termos
de Ajustamento de Conduta (TAC´s).

Imobiliário
• Elaboração e consultoria de variadas espécies
de contratos imobiliários;
• Atuação em procedimentos administrativos ou
judiciais
cujo objeto seja relacionado a
propriedade imóvel;
• Atuação jurídico-administrativa em procedimentos de regularização de incorporação de
edificações;
• Atuação em procedimentos judiciais e arbitrais
que cuidam de (des)cumprimento de contratos.;
• Soluções e acompanhamento de tramites
notariais;
Responsabilidade Civil
• Atuação em procedimentos judiciais (de massa
eestratégico) que tenham por objeto a apuração
de
responsabilidade
civil
contratual
e
extracontratual;
• Assessoria consultiva e preventiva com o
objetivo de minimizar o risco civil de pessoas
físicas e jurídicas;
• Elaboração e revisão de contratos suscetíveis à
apuração de responsabilidade civil.

Seguros e Previdência
• Defesa de interesses na esfera judicial e
administrativa que envolvam o mercado
securitário;
• Atuação consultiva e de planejamento para
decisão securitária.
Criminal
• Atuação em procedimentos de inquéritos
administrativos e apuração e formação de
provas;
• Defesa dos interesses dos constituintes
(pessoas físicas ou jurídicas), em ações cujo
objeto envolva o direito e o processo penal;
• Atuação em procedimentos de inquéritos
administrativos com orientação técnica e
estratégica para apuração e formação de provas
destinadas à instrução de procedimentos e
processos na área criminal.
• Larga experiência em defesas de crimes
ambientais e tributários
• Atuação especializada em tribunal do júri

Societário
• Aconselhamento legal para a constituição de
sociedades personificadas perante os órgãos
governamentais;
• Assessoria jurídica em procedimentos
(administrativos e judiciais) de dissolução
societária;
• Elaboração de Due Diligence destinada à
valoração de passivo judicial;
•
Atuação
em
procedimentos
de
desconsideração da personalidade jurídica e de
responsabilidade civil dos sócios.
Franquias
• Confecção e revisão de contratos na esfera
consultiva;
• Assessoria especializada para Franqueadores
e Franqueados em razão da relação;
• Dissolução judicial e extra judicial.

Desde 2001, o MOUZALAS, BORBA &
AZEVEDO desenvolve soluções e estratégias
direcionadas às áreas de atuação empresarial e
pessoal.
O escritório acompanha de perto as
necessidades
administrativas,
judiciais,
financeiras e técnicas de corporações nacionais
e internacionais, na esfera contenciosa e
consultiva. Também atua na prevenção de litígios
e na implantação de medidas que visam à
segurança e ao desenvolvimento das operações
mercantis e societárias, apresentando respostas
a questionamentos com rapidez, eficácia e
refinamento técnico.
Para
o
suporte
necessário
aos
constituintes, a equipe disponibiliza atendimento
pessoal, online e telefônico, inclusive em idiomas
estrangeiros, e também aplica o método de
inteligência antecipativa e coletiva.
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