
mpaladvogados.com.br

mpaladvogados.com.br




ÁREAS DE ATUAÇÃO 2

LOCALIZAÇÃO3

ESCRITÓRIO1



Com mais de 20 anos de existência e militância 

diária, o escritório Moreira do Patrocínio & 

Avelino Lana Advogados (MP&AL Advogados) 

atua com proficiência em diversas áreas do 

Direito, com ênfase no Direito Empresarial 

e Tributário, assessorando pequenas, médias, 

grandes empresas e pessoas físicas.

Nosso objetivo é a prestação de serviços 

personalizados, pautados pela observância 

de altos padrões éticos, visando a obtenção 

dos resultados almejados por nossos clientes, 

de forma célere, objetiva e eficiente.

ESCRITÓRIO 



Prestar serviços jurídicos de 

forma eficiente e personalizada, 

de acordo com as necessidades 

e objetivos do cliente, de forma 

ética, transparente e em 

conformidade com o Direito, 

zelando pela confiança 

e credibilidade.

VALORES 

Constante aprimo-

ramento técnico 

Sintonia e alinhamento 

com o cliente 

Atuação em equipe 

Visão e concepção 

jurídico-estratégicas 

MISSÃO 
HÁ MAIS DE 20 ANOS,
SOMOS PARCEIROS 
COMPROMETIDOS 
COM A QUALIDADE. 
E CREDIBILIDADE.



CONSTANTE 
APERFEIÇOAMENTO 
E ATUALIZAÇÃO 
TÉCNICA

O escritório MP&AL Advogados está 

em constante aperfeiçoamento e atualização 

técnica. É composto por profissionais que 

possuem especialização, mestrado, doutorado 

e pós-doutorado em tradicionais faculdades 

de Direito do Estado de Minas Gerais. 

São autores de livros e artigos científico, 

além de serem professores de cursos de 

graduação e pós-graduação em direito.



[ Consumidor

[ Contratos

[ Falência e 
Recuperação 
De Empresas

[ Família e 
Sucessões

[ Imobiliário

[ Licitações

[ LGPD

[ Direito 
e Tecnologia

[ Previdenciário

[ Societário

[ Trabalhista

[ Tributário

ATUAÇÃO 

PROFICIÊNCIA 
EM DIVERSAS ÁREAS 
DO DIREITO



Nossa equipe está ciente 

do dinamismo necessário 

neste ramo de atuação, bem 

como da necessidade de agir 

com o objetivo de concretizar

a negociação com o máximo 

de segurança possível.

Seguindo essas premissas, 

o escritório MP&AL Advogados, 

após 20 anos de vivência, está 

em condições de assessorar 

seus clientes na negociação 

e elaboração das diversas 

espécies de contratos.

CONTRATOS 

O dia a dia negocial de nossas 

empresas clientes exige atuação 

preventiva nas relações de 

consumo de modo a permitir 

uma atividade economicamente 

eficiente e lucrativa. Atuamos 

também em prol do consumidor.

CONSUMIDOR 

Emissão de pareceres 
preventivos para empresas

Ajuizamento de ações e 
apresentação de defesas 
em juizado especial 

Atrasos e cancelamento 
de voos

Extravio de bagagens 

Negativações indevidas 
em SPC e SERASA 

Questionamento 
de dívidas bancárias 

Atrasos de obras 

Pagamento de seguros

Representação 
Comercial

Franquia 

Mútuo 

Compra e venda e 
locação de imóveis 

Doação 

Prestação de serviços 

Marcas, patentes 
e direitos autorais. 



O planejamento sucessório familiar 

é imprescindível para aqueles 

que buscam consolidar o acervo 

patrimonial ao longo das gerações 

e anos futuros. Os entraves 

familiares mostram-se também 

presentes em nosso dia a dia. 

FAMÍLIA 

E SUCESSÕES
Nossos advogados se encontram 

preparados para assessorar 

o empresário na condução 

de ações de falência ou de 

recuperação judicial objetivando 

a superação de crises econômico-

financeiras enfrentadas por 

empresas.

FALÊNCIA 

E RECUPERAÇÃO 

DE EMPRESAS

Pedidos de falência 

Assessoramento na 
elaboração de planos 
de recuperação judicial 
de empresas 

Acompanhamento de 
pedidos de homologação 
de planos de recuperação 
extrajudicial

Atuação em ações 
judiciais visando a 
responsabilização dos 
sócios por obrigações 
da empresa 

Representação judicial 
de credores de empresas 
em recuperação judicial 

Recuperação de 
créditos em processos 
falimentares

Grupo empresarial

Inventários, divórcios 
e testamentos

Contrato e 
reconhecimento 
de união estável

Reconhecimento de 
paternidade e adoção

Interdição, guarda 
e alvarás judiciais 

Pensão e revisão 
de alimentos



A disputa de contratos outorgados 

pelo Poder Público exige que as 

empresas sejam assessoradas por 

profissionais familiarizados com a 

Lei de Licitações e jurisprudência 

específica. Nossa equipe conta 

com larga experiência nessa área, 

permitindo-nos agir de forma 

eficiente em defesa dos interesses 

de nossos clientes. 

LICITAÇÕES

Após 20 anos, alcançamos 

experiência e buscamos viabilizar 

operações envolvendo imóveis, 

visando antecipar e superar 

obstáculos de ordem 

administrativa, ambiental e 

tributária. A assessoria na área 

imobiliária tem como principal 

objetivo assegurar a conclusão de 

operações de forma segura e ágil.

IMOBILIÁRIO

Análise de Risco nas 
aquisições e vendas

Ações judiciais de 
despejo, renovatória, 
revisional de valores e 
de cobrança de aluguéis

Ações de reintegração de 
posse e reivindicatórias

Assessoria jurídica na 
elaboração e revisão de 
contratos.

Assessoria em 
processos de licitação

Licitações envolvendo 
empresas do Sistema 
“S” (SESC, SENAC, 
SEBRAE, SESI e SENAI) 

Questionamento 
administrativo e judicial 
em processos de 
licitação

Revisão judicial de 
contratos de licitação 
firmados com a 
Administração Pública.



As recentes transformações 

ligadas ao direito, inovação e 

tecnologia, exigem capacitação 

técnica adequada ao novo cenário 

jurídico e contratual, preventivo 

e contencioso envolvendo 

as startups.

DIREITO E TECNOLOGIA

A Lei 13.709/2018 (Lei Geral de 

Proteção de Dados) possui objetivo 

regulamentar o tratamento de 

dados pessoais. Os agentes de 

tratamento devem adotar medidas 

de segurança, técnicas e 

administrativas, aptas a proteger 

os dados pessoais de acessos não 

autorizados e de situações 

acidentais ou ilícitas de destruição, 

perda, alteração, comunicação ou 

qualquer forma de tratamento 

inadequado ou ilícito, que possam 

acarretar penalidades 

administrativas e processos 

indenizatórios.

LGPD 

Consultoria para 
tratamento de banco 
de dados

Identificação de dados 
sensíveis e anonimizados

Elaboração de práticas 
de governança

Confecção de códigos 
de conduta

Análise de planos 
de contingência

Realização de defesas 
administrativas em face 
da ANPD

Adequação dos contratos 
de trabalho de prestação 
de serviços

Contratos entre titular, 
controlador e operados 
de dados

Contratos de Investimento 
(opção de compra, mútuo 
conversível, nota 
conversível)

Locação Comercial ou 
Termo de Adesão de 
Coworking

Contrato de Trabalho 
tradicional (CLT)

Acordos de Propriedade 
Intelectual

Termos de Uso (T&C) 
e Política de Privacidade 

Acordos de Distribuição

Licenças de Software

Contratos de 
vesting e cliff

Memorando de 
entendimentos

Contrato de Advisor/Broker

Termos de 
Confidencialidade (NDA’s)



A complexidade das relações 

entre sócios e entre empresas 

tem se mostrado crescente. 

Neste cenário, o conhecimento 

da melhor forma para estruturação 

societária se constitui em um 

diferencial estratégico no campo 

empresarial. 

Prestamos consultoria 

previdenciária, preventiva 

e contenciosa, no âmbito 

administrativo e judicial, tanto 

para o segurado quanto para 

empresas, a fim de identificar 

eventuais contingências 

e contribuições recolhidas 

indevidamente. 

Auditoria legal objetivando 
aquisição de empresas

Reestruturação societária 
(sociedades holdings, 
subsidiárias integrais, 
sociedades de propósito 
específico, sociedades 
de conta em participação)

Assessoria jurídica para 
o registro, perante o Banco 
Central, de investimento 
estrangeiro direto

Repatriamento de 
investimento estrangeiro

Remessa de dividendos, 
juros sobre capital próprio 
e royalties

Assessoria na gestão 
estratégica do NTEP – Nexo 
Técnico Epidemiológico 
Previdenciário 

Elaboração de contestações 
e recursos administrativos 
perante o INSS

Ações judiciais de 
contestação do FAP 
atribuído às empresas

Defesas judiciais das ações 
regressivas acidentárias 
movidas pela União em face 
das empresas

Auxílio no requerimento 
e revisão de benefícios 
previdenciários

Elaboração de pareceres 
específicos, que permitem 
que o cliente planeje 
sua vida previdenciária 
e de sua família

Elaboração de acordos 
de acionistas, contratos 
e estatutos sociais

Operações de cisão, 
fusão e incorporação

SOCIETÁRIO PREVIDENCIÁRIO 



O conhecimento e a correta 

interpretação da legislação 

tributária podem resultar em 

grande economia na estruturação 

de operações empresariais. 

A complexidade das leis fiscais 

exige assessoria constante 

e especializada, a fim de que 

sejam afastadas contingências 

e para que sejam observados 

todos os deveres impostos 

aos contribuintes nos âmbitos 

municipal, estadual e federal. 

TRIBUTÁRIO 

Na área trabalhista, nossos 

serviços não se restringem 

apenas ao patrocínio de ações 

judiciais. Nossa atuação está 

voltada, primordialmente, 

na análise e orientação de 

procedimentos visando 

afastar contingências futuras.

TRABALHISTA Ações e defesas 
trabalhistas

Elaboração de contratos 
e opiniões legais

Operações de venda de 
empresas, fusões e 
aquisições

Análise de passivos 
trabalhistas

Assessoria empresarial 
em processos 
administrativos perante 
o Ministério Público do 
Trabalho e Ministério 
do Trabalho

Levantamento de 
passivo trabalhista por 
meio de auditoria 
preventiva e análise de 
riscos trabalhistas

Planejamento tributário

Contencioso 
administrativo e judicial

Consultivo e emissão 
de pareceres

Revisão fiscal objetivando 
recuperação de créditos 

IMAGEM



LOCALIZAÇÃO

O escritório MP&AL Advogados está 

situado em amplo e sofisticado espaço, 

de fácil acesso, no bairro Funcionários, 

ponto nobre de Belo Horizonte, em 

Minas Gerais. Possuímos escritórios 

correspondentes em diversas capitais 

do país e interior do Estado, o que nos 

permite atender, com proficiência, todas 

as necessidades de nossos clientes. 

BAIRRO FUNCIONÁRIOS, BELO HORIZONTE | MG
Rua Santa Rita Durão, nº 31, 7º andar | CEP: 30140-110

https://goo.gl/maps/k1iRTBmDb1dT3jY27




31 3227-8433 

Rua Santa Rita Durão, nº 31, 7º andar

Funcionários | Belo Horizonte / MG  

mpaladvogados.com.br

https://www.facebook.com/mpaladvogados/
https://www.linkedin.com/company/mpaladvogados/?originalSubdomain=br
https://www.instagram.com/mpal.advogados/?hl=pt
https://www.instagram.com/mpal.advogados/?hl=pt
https://goo.gl/maps/k1iRTBmDb1dT3jY27
https://mpaladvogados.com.br/

