Apresentação

‘‘We've Got You Covered’’
A Promare é uma consultoria multidisciplinar, sediada
no Ceará e com atuação nacional e internacional,
fundada em 1999. Nossos serviços possuem uma
abordagem pragmática na consultoria empresarial
estratégica. Estamos focados em promover a liberdade
e segurança nas relações comerciais de nossos clientes,
fomentando negócios com a necessária
confidencialidade.
Nosso grupo possui portfólio abrangente de serviços,
permitindo o atendimento " full-service ", onde
realizamos gestão de recebíveis, consultoria jurídica
preventiva, bem como atuamos no contencioso
estratégico.
So m o s u m t i m e ú n i c o e c o m b a c k g ro u n d
diversificado, formado por profissionais de renome na
área de direito, economia, especialistas em comércio
exterior e administração de empresas, preparados para
identificar oportunidades e estrutrar operações
rentáveis e ética para nossos clientes.

Sumário

Prêmios

5

9

13

17

Prêmios
Global Leading Lawyer 2017
Shipping & Maritime Law Firm
of the Year - Brazil
Inúmeros prêmios e distinções foram conferidos à
Promare | Rabb Carvalho Advogados e sua equipe ao
longo dos anos, em decorrência da sólida reputação
construída pelo escritório na prestação de serviços
jurídicos.

Assim, diversos editoriais de relevância internacional
mencionam nosso escritório e nossos sócios entre
aqueles de maior admiração e relevância na América
Latina/Brasil, dentre eles:

Finance Monthly - Global Awards 2017
International Trade Lawyer of the Year
Finance Monthly - Law Awards 2017
Shipping & Maritime
Law Firm of the Year - Brazil

Chambers & Partners
Maritime Law
Latin America 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Global 2016 | 2017 | 2018

Global 100 - 2017
Maritime Law and Road Transport

Lawyer International | Legal 100 - 2017
Maritime Law

Whos Who International 2016 | 2017 | 2018
Maritime Law

Finance Monthly - Global Awards 2017
Features Lawyer in International
Trade Law (Larry Carvalho)
Finance Monthly Magazine - Law Awards 2017
Maritime and Port Law

Lawyer Montly - Legal Awards 2017
International Trade Law
Lawyer Montly Magazine 2017
Port Law
Lawyer Montly | International Trade Law
Law Firm of the Year – Brazil

5

Corporate Insider - Legal Awards 2017
Excellence in Maritime Law

6

Prêmios

Prêmios
Lawyers Worldwide Awards Magazine
Fiver Star Lawyers 2017
Maritime and Transport Law
Shipping & Maritime Law Firm of the
Year - Brazil

Lawyers Worldwide Awards Magazine
Innovative Lawyers
Innovative Lawyers of the Year
(Larry Carvalho)

Lawyer Issue 2017
Featured Lawyer in Maritime Law
- Larry Carvalho

Worldwide Financial Advisor Awards
Magazine - Continent Awards 2017
Shipping & Maritime Law Firm
of the Year - Brazil

Corporate Livewire
Global Awards 2012

Corporate LiveWire - M&A Awards 2017
Cliente Choise Awards
Excellence in Maritime Law and
International Trade Law

Intercontinental Finance Magazine
Global Awards 2012

Lawyers Worldwide Awards Magazine
Global Leading lawyer 2017
Maritime Law

ACQ Global Awards 2012

Client Choice Awards 2017
BRAZIL - SHIPPING AND MARITIME
LAW FIRM OF THE YEAR

M&A Today | Global Rankings 2017
Maritime Law
Shipping Law Firm of the Year - Brazil
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Brazil - Shipping and Maritime
Law Firm of the year

M&A Award Winner
Acquisition International 2012
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Nossa atuação visa orientar nossos clientes de maneira
holística à expansão estratégica e personalizada de seus
negócios para novos mercados, mediante a superação de
barreiras e máximização de oportunidades empresariais
com soluções tailor-made para cada projeto,
permitindo assim, que nossos clientes aumentem a
presença global de suas empresas.

Nosso foco é promover a liberação
de mercados e fomentar negócios

Solução corporativa para
negócios internacionais
Todos os dias, empresas de nacionalidades e domicílios
diferentes transpõem fronteiras, estabelecem negócios,
firmam contratos longe da pátria de origem ou do seu
domicílio, sob o amparo de leis estrangeiras, que se
aplicam por determinações da própria soberania local.
Portanto, a empresa do século XXI, que atua em uma
economia globalizada, deve estar preparada para
enfrentar problemas e questões que usualmente
ultrapassam as fronteiras domésticas.
A Promare é uma consultoria multidisciplinar, sediada
no Ceará com atuação internacional, fundada em 1999.
A Promare possui serviços com uma abordagem
pragmática na consultoria empresarial estratégica.
Estamos focados em promover a liberdade e segurança
nas relações comerciais de nossos clientes, fomentando
negócios com a necessário confidencialidade e discrição
requerida nas diferentes situações.
Somos um time único e com background diversificado,
formado por profissionais de renome na área de direito,
economia, especialistas em comércio exterior e
administração de empresas, preparados para identificar
oportunidades e estrutrar operações rentáveis a ser
realizadas em absoluto respeito a normas domésticas e
internacionais conhecidas apenas por experts na área.
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A consultoria possui domínio em direito econômico,
planejamento internacional, comércio internacional,
legislação aplicada e área regulatória com interface
governamental, visando uma maior segurança e
liberdade para nossos clientes. Afinal, o empreendedor
do século XXI não deve ser constrangido por fronteiras
e limitações estatais.
Durante os diversos anos de atuação na área
internacional, a Promare firmou alianças estratégicas
com diversos escritórios de advocacia e consultorias no
exterior, criando um network de correspondentes em
quase todas as grandes capitais do mundo, a fim de
fornecer aos nossos clientes um serviço
multijurisdicional, fazendo jus às suas demandas.
Através desta rede de contatos, também somos capazes,
com base na necessidade, de explorar o conhecimento e
identificar recursos e oportunidades rentáveis
disponíveis nos mais diversos países.
Somos obstinados na entrega de resultados positivos
para nossos clientes. Temos orgulho de prestar atenção
minuciosa a cada detalhe e de buscar constante
atualização das informações regulatórias e das
oportunidades para diversos setores da cadeia
produtiva. Com uma grande consciência de que
nenhuma empresa é igual, aprendemos todas as nuances
dos negócios de nossos clientes, nos permitindo
oferecer um serviço personalizado, que exceda as
expectativas. Nosso principal objetivo é alcançar a
satisfação do cliente por meio da entrega de um produto
consistente e superior. Somos apaixonados pelo
desenvolvimento de relacionamentos baseados na
confiança e no desempenho de qualidade. Cada cliente,
independentemente do tamanho da empresa ou do
escopo do projeto, é avaliado como parte integrante do
nosso negócio.
Na Promare, estamos empenhados em oferecer um
serviço ético, eficiente, eficaz e transparente.
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Passaporte para liberdade.
Você quer investir em outro país?

Torne-se um cidadão do mundo!
Estratégias: segunda residência
e segundo passaporte
Ter uma segunda residência em outro país é uma ótima
maneira de se diversificar longe de seu país de origem,
reduzir a carga tributária e possivelmente obter uma
segunda cidadania. Isso significa que você sempre terá
algum lugar para ir em casos de crises políticas,
institucionais e estatais.
Imagine quantas pessoas ao longo da vida gostariam de
ter uma opção de diversificação/protenção contra
congelamentos/confiscos arbitrários e crises políticas?
Imagine se você tivesse a opção de se
proteger de tais riscos?
Por exemplo: durante a Segunda Guerra Mundial,
milhares de judeus escaparam dos campos de
concentração na Europa e vieram para o Brasil, Chile,
Argentina entre outros países, graças à obtenção de uma
segunda cidadania.
Imagine se você possuísse a cidadania única de um país
em extrema crise política com uma inflação galopante
como a atual Venezuela ou o Brasil na década de 80/90,
no qual da noite para o dia o seu patrimônio pudesse
virar pó?

Nossos clientes são empresários, investidores e
empreendedores, pessoas que valorizam uma
abordagem nova e independente, com base em valores
tradicionais, tais como um serviço personalizado,
discreto e profissional.
Possuímos consultoria especializada em formação de
empresas no exterior, abertura de contas bancárias
internacionais e aquisição de dupla cidadania.
Representamos várias jurisdições na Europa, Caribe,
Ásia, América Central e Oriente Médio tanto para a
formação de empresas e abertura de contas bancárias
no exterior, como para aquisição de cidadania,
inclusive, em países com regimes tributários
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diferenciados ou cuja legislação interna não permita
acesso às informações relativas à composição societária,
o que permite a confidencialidade nas operações
estruturadas de nossos clientes.
Além disso, nosso portifólio engloba mais de 40 bancos
espalhados pelo mundo, que podem adequar os mais
diversos tipos de orçamentos. Possibilitamos assim,
q u e n o s s o s c l i e n t e s a s c e n d a m a o n í ve l d e
empreendedores multinacionais e garantam seu
passaporte para liberdade, podendo adotar o estilo de
vida NOMAD/EXPAT e a desenvolverem seus
negócios de forma global, e independente de sua
cidadania ou país de origem.

Afinal, o Brasil já viveu vários momentos turbulentos e a
história pode se repetir. Portanto, é melhor prevenir do
que remediar. É extremamente necessária a
diversificação para poder escapar do controle absoluto
de um único governo.
Obter residência não é difícil. Se você está procurando
cortar as amarras com seu país de origem, a residência é
um caminho acessível para um segundo passaporte.
Muitas vezes, a residência sequer é necessária.
A segunda cidadania também pode ser obtida por meio
de um investimento na economia do país (inclusive para
países com passapor te da UE) ou através da sua
ascendência. Você pode se qualificar para um segundo
passaporte no momento e nem mesmo sabê-lo.
Atualmente trabalhamos com pleito de dupla cidadania
e/ou visto permanente para investidor nas seguintes
jurisdições: Malta (Passaporte UE), Cyprus (Passaporte

UE), Portugal (Golden Visa), Bélgica, Reino Únido,
Estados Unidos, Canada, Antigua & Barbuda, St Kiss
& Nevis, Espanha (Golden Visa), Monaco, Suiça,
Grécia, Hungria, Búlgaria, Dominicana, Granada, St.
Lúcia, Aústralia, Hong Kong, Cingapura, Nova
Zelândia, Reino dos Países Baixos, Bahamas, Latvia,
Comoros, dentre outros.
Adquirir uma dupla cidadania é uma parte importante
na diversificação internacional. É a peça chave para que
nenhum governo detenha poder exclusivo sobre a sua
vida ou sobre o seu patrimônio. Se você é cidadão de um
único país, como a maioria das pessoas é, você está,
exclusivamente, à mercê de seu governo. Se o governo
decidir que vai mudar o regime ou confiscar seus bens,
isso significa que você está totalmente sujeito às
condições impostas por ele.
A constituição brasileira permite a obtenção de outras
cidadanias “em virtude de nascimento (jus soli) ou de
ascendência (jus sanguinis)”, sem que isso implique na
perda da nacionalidade brasileira.
Por outro lado, a constituição determina que um
cidadão brasileiro apenas perderá sua cidadania caso
manifeste formalmente esta vontade, através de
processo judicial. De qualquer modo, há possibilidade
de reversão do processo. Orientamos que, antes de
tomar qualquer decisão em relação à obtenção de uma
segunda cidadania, consulte um profissional habilitado
para examinar o seu caso.
Está com dúvida sobre como obter uma segunda
cidadania? Nós podemos te ajudar.
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Mova seu dinheiro para
um lugar seguro
Estratégias: bancos offshore e
cofres offshore
Podemos ajudá-lo a estruturar as estratégias mais
convenientes para seus interesses de investimento em
mercados nacionais e internacionais. Manter alguns de
seus recursos em bancos offshore e cofres offshore é o
primeiro passo importante para a internacionalização.

BVI, dentre diversas outras onde trabalhamos com
bancos que oferecem assistências aos clientes e
navegadores na internet para que estes façam toda a sua
operação bancária de forma on-line! Ficou interessado?
Consulte-nos.

Se todo o seu dinheiro estiver em um único país, ele
estará vulnerável ao confisco ou congelamento em caso
de crise política/institucional. Uma conta bancária no
exterior é uma forma de garantir que parte da sua
riqueza não corra risco algum de ser congelada ou
confiscada de forma indevida pelo governo.

Deixemos bem claro que a operação bancária internacional
não é sinônimo de esconder dinheiro do imposto de renda,
mas sim, uma forma de diversificar o capital de forma
LEGAL e devidamente declarado ao fisco.

Ter dinheiro em outro país também permite que você
reduza seu risco soberano com contas em múltiplas
moedas. Ter uma conta bancária no exterior é uma parte
fundamental da diversificação internacional.
Principalmente se levarmos em consideração a realidade
atual, quando controles cambiais e regulamentações
governamentais estão ficando cada vez mais
burocráticos.
Vamos imaginar na prática: como você se sentiria se
certo dia, ao acordar, seus cartões de crédito não
estivessem mais disponíveis e todas as suas contas
estivessem congeladas por tempo indeterminado sem
qualquer justificativa? É provável que levaria meses ou
até mesmo anos de audiências antes de receber o seu
dinheiro de volta. Além disso, como você pagaria um
advogado se suas contas bancárias estariam
impossibilitadas de uso?
Graças aos nossos contatos e relações com os bancos
estrangeiros, podemos facilitar a abertura de contas
remotas em vários países. Representamos várias
jurisdições, dentre elas Suíça, Luxemburgo, Áustria,
Letônia, São Vicente e Granadinas, Panamá, Belize,
Costa Rica, Hong Kong, Portugal, Reino Unido,
Cingapura, Dubai, Delaware (EUA), Nevis, Andorra,
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Ter uma conta bancária estrangeira é uma excelente
estratégia para plantar uma semente no exterior. Além
do mais, você terá acesso aos produtos que muitas vezes
não estão disponíveis nos bancos nacionais.

Torne-se um empreendedor global!
Estratégias: empresa offshore
Cidadãos de países onde os impostos e os custos para a
abertura de uma empresa são altos, bem como a
administração de uma estrutura jurídica, são atraídos
pela possibilidade de ter uma empresa no exterior.
Felizmente, pequenas empresas e profissionais liberais
também podem se beneficiar desta oportunidade.
Entre alguns benefícios podemos destacar:
- Baixa carga fiscal e facilidade na abertura de contas
bancárias no exterior;
- Proteção de bens e patrimônio;
- Conveniência e praticidade – você pode ter sua
empresa offshore sem ter que sair de casa;
- Facilidade e rapidez de estabelecer uma empresa,
especialmente quando comparamos com a
burocracia e custos de uma abertura no Brasil;
- Economia de custos administrativos;

O significado de offshore: É importante esclarecer um
equívoco envolvendo empresas offshore. Diferente do
que se pensa quando ouvimos a expressão “paraíso
fiscal”, uma empresa offshore não envolve sonegação
de impostos. Ela pode ser utilizada para a redução de
tributos ou isenção total da carga tributária, se for
propriamente estruturada. Defendemos a otimização
legal dos tributos, nunca a evasão fiscal.
Sendo possível, também, a realização de diversas
operações estruturadas como "double irish", sua
variante "double irish with a duthc sandwish", dentre
de diversas outras, dependendo da necessidade do
cliente.
A Promare permite ao empreendedor garantir sua
liberdade, independente de fronteira, soberanias e
limitações estatais. Constituímos empresas no exterior
sem nossos clientes precisarem ir pessoalmente na
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jurisdição escolhida para fazer a incorporação da sua
estrutura jurídica. A sua empresa pode ficar pronta em
menos de cinco dias úteis em algumas situações.
EXEMPLOS DE COMO UMA PESSOA FÍSICA
PODE SE BENEFICIAR COM UMA
ESTRUTURA JURÍDICA NO EXTERIOR?
- Facilitação para abertura de conta bancária, compra
e venda de patrimônio pessoal;
- Planejamento Sucessório (transmissão de herança
sem os custos, discussões e demoras absurdas de um
inventário);
- Proteção de Ativos;
- Planejamento Financeiro;
- Ambiente que garante sigilo, privacidade aos
negócios, segurança e isenções fiscais;
VEJA EXEMPLOS DE COMO AS PESSOAS
JURÍDICAS PODEM SE BENEFICIAR COM
UMA EMPRESA OFFSHORE:
Importação:
Empresa de importação e exportação, por exemplo,
pode atender aos pedidos de compradores de diversas
partes do mundo por meio de uma empresa offshore,
até aquelas que querem comprar ou arrendar os
direitos de uso de copyright, patente, marca
registrada ou tecnologia dos seus detentores
originais.
Planejamento Tributário:
É comum ser criada uma Holding offshore, que
controla todo o movimento de subsidiárias em

diversos países. Com essa opção, as subsidiárias
obtêm o benefício de deduções tributárias sobre os
juros pagos. Dessa forma, é possível uma empresa
capitalizar-se, além de pagar impostos mais baixos
gerados pela cobrança de royalties e dividendos.
Planejamento Societário e Empresarial:
Para os negócios realizados na internet, uma empresa
localizada em um paraíso fiscal oferece inúmeros
benefícios.
Como salientado ininterruptamente nos materiais
produzidos pela Promare, as estruturas jurídicas no
exterior, que são formadas corretamente e declaradas
junto à Receita Federal, não abrem lacunas para
ilegalidade perante à legislação brasileira. Enfatizamos
que o anonimato do sócio e diretor da empresa
permanece como um direito garantido em lei e
costuma ser utilizado principalmente para a proteção
das pretensões pecuniárias.
Aliado ao nosso produto "Passaporte para Liberdade",
também desenvolvemos as seguintes consultorias para
empreendedores que desejam investir ou captar
investimento no exterior:
- Oportunidades de Joint Venture;
- Orientação de investimento;
- Assessoria e Identificação de Financiamento;
- Análise da Estrutura Fiscal Apropriada;
- Parceiros locais para negócios, Auxílio jurídico e
Contábil;
- Novos canais de Distribuição.

A Promare se preocupa com a forma como os
afretamentos de embarcações são negociados e
processados. Com uma ampla gama de serviços,
incluindo análise de Charter Party e Demurrage,
estamos empenhados em melhorar a eficiência em
todas as transações, gerando, assim, resultados
positivos na cadeia produtiva de logística de nossos
clientes.
Nossa equipe fornece uma sólida e consistente
consultoria na verificação da performace de contratos
de afretamento e análise de legalidade de claims de
demurrage de forma precisa e econômica, no intuito de
maximizar a rentabilidade das operações de transporte
marítimo de nossos clientes.
Nossa intenção não é a de reinventar contratos de
afretamentos, apenas ajustar cláusulas já existentes,
garantindo um melhor retorno operacional.
Revisamos cartas partidas e cláusulas no intuito de
minimizar disputas, sempre levando em consideração
o entendimento atual das sentenças arbitrais proferidas
em Londres (LMAA) e Nova York (SMA) .

Consultoria no gerenciamento, negociação e mediação
de demurrage e claims, análise de contratos de
afretamento e assessoria em disputas, ou ainda, através
dos serviços da Promare Cobrança referente à cobrança
ativa com telemarketing experiente e treinado para
perseguir devedores de demurrage/frete.
Porém, em casos em que um acordo ou negociação não
seja possível, a RC Law | Rabb Carvalho Advogados
Associados, realiza tanto a defesa como a cobrança judicial
de afretadores e fretadores em claims de demurrage e
disputas em contrato de afretamento, além de orientações
proativos de como evitar o risco de arbitragem.

A Promare sabe onde estão as possíveis armadilhas em
contratos de afretamento. Nosso objetivo é prestarmos
consultoria para evitá-las.
De forma preventiva, realizamos planejamento
estratégico para ajudar nossos clientes a gerenciar
melhor a demurrage em suas futuras transações. Isso
inclui a análise de viagens anteriores para permitir a
elaboração de melhores termos contratuais e, assim,
aprimorar a forma como os afretamentos são
negociados e contratados.
O histórico comprovado da Promare na resolução
bem-sucedida de disputas de Laytime e Demurrage em
nome dos proprietários de navios, afretadores e
parceiros de comércio comercial, tem sido inigualável,
atuando neste segmento desde o ano de 1999.
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Segurança e redução de
custos em afretamento

Se, no entanto, os procedimentos de arbitragem forem
inevitáveis, possuímos ampla experiência na condução
e representação de nossos clientes, mediante a avaliação
de riscos e benefícios para concretização de acordos ou
de adoção de procedimentos simplificados ou
completo de arbitragem, nomeação de árbitro, além de
indicação e gerenciamento de escritórios locais.

Provemos assessoria em claims spot para clientes que
podem necessitar de assistências para cobranças
complicadas de demurrage ou resolução de disputas.

Ao longo dos anos, temos representado com sucesso
clientes em disputas de demurrage e contratos de
afretamento na Câmaras de Nova York (Society of
Mritime Arbitration) e Londres (LMAA - London
Maritime ArbitratorsAssociation).

A Promare fornece, também, serviços full service para
clientes-chave que terceirizam claims de demurrage e
frete em duas vertentes: por meio da Promare
Consultoria.

Por fim, realizamos curso In Company referente a
Contrato de Afretamentos, Laytime e Demurrage para
diversos proprietários de navios, afretadores e traders
visando o treinamento de equipe.
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As soluções para retirada de vistos de pessoas que desejam
morar no exterior são tidas como o primeiro passo para o
nosso programa "Passaporte para Liberdade". Podendo,
caso o cliente prefira, aplicar para uma cidadania ou visto
permanente como investidor. Para maiores informações,
verifique nosso programa "Passaporte para Liberdade".
Oferecemos, também, toda a assistência necessária para a
coleta de documentos de estrangeiros em consulados
brasileiros no exterior e todos os trâmites necessários para
a permanência legal do estrangeiro no Brasil, controle de
prazos de validade, até sua renovação, atuando de forma
singular na gestão da logística inerente à regularização de
estrangeiros que venham a trabalhar no Brasil, tanto
onshore quanto offshore.

Mobilidade Global para
você e sua empresa
Estratégia: Vistos no Brasil e no exterior
A Promare é especializada em mobilidade global, com
atuação nacional e correspondentes em praticamente
todas as grandes metrópoles do mundo. Visamos
conferir maior liberdade e segurança para nossos
clientes que transpõem fronteiras e realizam negócios
em diferentes jurisdições.
Nossa equipe é dedicada a suprir as principais demandas
e necessidades de nossos clientes, com atuação técnica
de competência multidisciplinar
Trabalhamos de forma integrada com os departamentos
de direito marítimo e empresarial da RC Law, o que nos
possibilita a apresentação de soluções full-service
confiáveis e exclusivas com elevado grau de segurança.
Nossos principais serviços são assistência e consultoria
para estrangeiros no que diz respeito a serviços de
imigração e autorizações de trabalho. Somos
especializados nos diferentes tipos de vistos de acordo
com o Ministério do Trabalho e Polícia Federal.
A Promare oferece ao mercado soluções integradas em
imigração, expatriação de brasileiros que desejam morar
no exterior e regulamentação do local.
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Além do Planejamento em imigração para operações
complexas, realizamos a adequação à regulamentação
local, incluindo proporcionalidadeda RN 72;
Entre nossos serviços de VISTOS BRASILEIROS
PARA ESTRANGEIROS, podemos destacar:
- Vistos temporários e permanentes em geral para
estrangeiros;
- Visto para Trabalho;
- Visto para AssistênciaTécnica;
- Abertura e legalizaçãode empresas no Brasil;
- Visto para estrangeiro que deseja investir no Brasil;
- Visto para Executivos;
- Visto para tripulantes;
- Transformaçãoe prorrogação de vistos;
- Visto Técnico – 90 dias (Rn100);
- Acordo Mercosul;
- AssistênciaConsular (Outbound);
- Residência Permanente, naturalização e reunião
familiar;
- Consulta Global de Vistos;
- Documentos brasileiros: CPF, carteira de trabalho e
carteira de motorista.
LEGALIZAÇÃO DE ESTRANGEIROS:
- Registro de vistos e outros documentos obtidos na
Polícia Federal;
- Coleção RNE;
- Extensão do protocolo de registro;
- Recepção em aeroportos (suporte para a equipe desde
a sua chegada ao país);
- Suporte Internacional.

Você vem sofrendo com restrições
comerciais impostas pelo governo?

Podemos ajudá-lo por meio de projetos e
implementação de estratégias para eliminar as barreiras
comerciais que estejam afetando seu negócio, dentre
algum de nossos serviços:

Você precisa de suporte
à OMC para seus clientes
e/ou associados?

- Avaliação setorial das existentes e potenciais barreiras
tarifárias e não tarifárias;
- Defesa Comercial (dumping, salvaguardas e subsídios);
- Determinação do Valor Normal;
- Análise Econômica de Dano e Causalidade;
- Requerimento do Status de Economia de Mercado;
- Suspensão de Medidas com Base em Argumentos
de Interesse Público;
- Negociação de Compromissos de Preços ou
Contratos de Suspensão;
- Estudos de Exclusão de Produto;
- Pedidos de Restituição;
- Simulação de Direito Antidumping;
- Facilitação de Comércio;
- Diplomacia Comercial;
- Antitruste / Concorrência;

Podemos fornecer aconselhamento sobre o sistema da
Organização Mundial do Comércio (OMC) e prestar
apoio nos processos de resolução de controvérsias.

Você vem sofrendo com
importações predatórias?

Insumos e importações
Podemos ajudá-lo a estruturar as alternativas mais
eficientes para importar os produtos desejados,
mediante as seguintes estratégias de utilização de
regimes especiais e ferramentas previstas na legislação:
- Reduções tarifárias permanentes (acordos comerciais);
- Reduções tarifárias temporárias;
- LETEC – Inclusão na Lista de Exceções da Tarifa
Externa Comum;
- Pleito por desabastecimento;
- Tarifas preferenciais;
- Programas especiais de importação e exportação;
- Negociação de isenções e reduções fiscais;
- Regimes aduaneiros especiais;
- OEA;

Podemos ajudá-lo a construir estratégias que protejam
seu negócio de seus concorrentes, mediante o pleito das
seguintes medidas de defesa comercial:
- Defesa Comercial;
- Dumping;
- Subsídios e Proteções;
- Determinação de Valor Normal;
- Comentários ao Monitoramento dos Preços da
Revisão de Meio Período;
- Suporte de Revisões Administrativas.
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Sua equipe precisa de treinamento?

Seu passivo com multas aduaneiras e
órgãos intervenientes está elevado?
Podemos lhe auxiliar na redução de passivo de
multas aduaneiras nas suas operações de
importação/exportação.
Com base na experiência adquirida nos vários projetos e
clientes atendidos ao longo de sua história, a Promare
oferece serviços de mapeamento de seus processos
aduaneiros com o objetivo de identificar a origem das
penalidades que estão sendo aplicadas rotineiramente
contra a empresa, permitindo aos nossos clientes uma
visão clara e consistente dos processos aduaneiros
internos.
A partir desta análise é possível identificar os pontos
críticos, validar sua aderência e as normas que devem ser
consideradas na execução (compliance aduaneiro), além
de otimizar os processos com objetivo de reduzir riscos e
custos.
O compliance aduaneiro é uma ferramenta
importantíssima para o gerenciamento de risco
aduaneiro nas importações. A Receita Federal em suas
fiscalizações e parametrização utiliza diversos fatores de
riscos por meio de cruzamento de dados com outros
sistemas.
Assim, o risco aduaneiro é fato preponderante à criação
de passivo aduaneiro, seja pela demora no desembaraço
aduaneiro da mercadoria, com as consequentes despesas
de demurrage e armazenagem, ou ainda, pela aplicação
de multas e abertura de Procedimento Especial
Aduaneiro.

exclusão da responsabilidade tributária por infrações, da
mesma forma, para que seja realizado o pedido de
restituição de tributos pagos a maior nas operações da
empresa.
Nossa equipe também possui vasta experiência na
elaboração de consulta à RFB sobre temas de COMEX,
Siscoserv, Classificação Fiscal e temas tributários. A
consulta eficaz, formulada antes do prazo legal para
recolhimento de tributo, impede a aplicação de multa
de mora e de juros de mora.
A Solução de Consulta, a partir da data de sua
publicação, tem efeito vinculante no âmbito da RFB e
respalda qualquer sujeito passivo que a aplicar,
independentemente de ser o consulente, sem prejuízo
de que a autoridade fiscal, em procedimento de
fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento.
A equipe da Promare, também, está altamente
qualificada para assessorar o contribuinte, incluindo
peritos, contadores e engenheiros, na elaboração de
defesas administrativas/impugnações até decisão final
proferida pelo CARF. Todas as impugnações são contra
autos de infração da Receita Federal ou órgãos
intervenientes no comércio exterior.

Curso In company
Dentre os profissionais da equipe Promare Consultoria,
possuímos mestres, professores de universidades e pós
graduações. Assim, aliando a experiência prática de
nossos profissionais com a vocação educacional que
possuem, desenvolvemos diversos Cursos In Company
que são ofertados aos nossos clientes. Já realizamos
Cursos In Company para diversos grupos empresariais
brasileiros e estrangeiros.
Os cursos oferecidos pela Promare podem ser
adaptados ou desenvolvidos conforme solicitação de
nossos clientes, desde que em nossa área de atuação, e
assim, formulamos grades de cursos presenciais de
acordo com as necessidades específicas de cada
empresa.
Dentre alguns cursos In Company ofertados pela
Promare podemos destacar:
- Introdução a Contratos de Afretamento

- Introdução a regulamentação do Transporte Marítimo
- Introdução a regulamentação Portuária
- Noções avançadas de Contratos de Afretamento
- Noções Introdutórias de Laytime e Demurrage
- Avançado em Laytime e demurrage
- Infrações e Penalidades Aduaneiras
- Valoração Aduaneira
- Gestão de Risco Aduaneiro
- Introdução a Legislação Aduaneira
- Noções avançadas da Legislação Aduaneira
- Transporte Multi modal e Regimes Legais
- Operações Estruturadas no Exterior
- Passaporte para Liberdade
- Reforma Trabalhista e seus impactos no setor Portuário
- Siscoserv
- Os impactos da NR 29 na atividade portuária
- Como lidar com as investigações aduaneiras
- Procedimento Especial Aduaneiro: E agora? O que fazer?
- Como evitar penalidades em Procedimento de Importação?
- Regimes Especiais Aduaneiros

Também prestamos ampla consultoria e compliance
para questões atinentes ao SISCOSERV e OEA, sempre
visando à redução do passivo/risco aduaneiro de nossos
clientes.

Nossa equipe possui profissionais experientes e com
atuação regular em diversos segmentos de mercado,
aptos a estudarem o histórico de importações das
empresas para detectarem os riscos aduaneiros da
operação. Somos especialistas em diversos backgrounds,
como operadores de comércio exterior, auditores,
tributaristas, contadores, advogados aduaneiros,
profissionais de Tecnologia da Informação e
classificadores fiscais.
Atrelado aos nossos serviços de Compliance Aduaneiro,
realizamos o levantamento de possível passivo e/ou
crédito tributário existente, para que seja possível o
ingresso de medidas de denúncias espontâneas visando a
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RC Law | Rabb Carvalho Advogados Associados
fornece serviço especializado em assessoria jurídica
para o ramo corporativo, primando sempre pela
advocacia preventiva, porém com ampla experiência
no contencioso estratégico e arbitragem, com foco nos
resultados. Atualmente contamos com diversas
premiações de organizações, institutos e editoriais
internacionais.
No ano de 2016, fomos premiados como o escritório
brasileiro de destaque em contencioso & arbitragem
pela Lawyer Monlthy.
Fornecemos serviços jurídicos agregando valor aos
negócios dos nossos clientes, atendendo suas demandas
com soluções tailor-made baseadas em sólido knowhow em direito e profundo conhecimento do mercado,
o que possibilita uma contribuição significativa para a
estratégia do negócio e para o crescimento empresarial,
aliado à segurança jurídica necessária para que nosso
cliente efetive uma decisão segura e embasada.
Somos um escritório dinâmico e moderno, apto a
atender as mais diferentes situações emergenciais de
nossos clientes.
Nossa equipe possui prática multidisciplinar que
nasceu da experiência em comércio internacional e se
expandiu para diversos setores como: Marítimo &
Offshore, Aduaneiro, Mineração & Siderurgia,
Agrobusiness, Commodities, Societários, Contratos &
Gestão de Patrimônio, Contencioso e Arbitragem,
Portos e Infraestrutura, Óleo Gás & Energia,
Ambiental, Varejo/Atacado, Têxtil,
Imigração
Empresarial, Trabalhista e Sindical, Tributário,
Compliance, Seguro e Resseguro, Licitações e Setor
Público.
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O escritório possui sede em local privilegiado da
capital cearense e filial em São Luiz do Maranhão com
atuação em abrangência nacional nas principais
cidades e portos brasileiros. Contamos ainda com uma
equipe de peritos e consultores independentes,
movidos por um permanente compromisso com os
mais elevados padrões de qualidade e ética no exercício
de nossas atividades profissionais para atender
situações emergenciais e sinistros.
Durante os diversos anos de atuação da nossa equipe no
comércio internacional, o escritório firmou alianças
estratégicas com inúmeros escritórios de advocacia no
exterior, criando um network de correspondentes
jurídicos em quase todas as grandes capitais do mundo,
a fim de fornecer aos nossos clientes um serviço
jurídico multi jurisdicional, como a natureza de seus
negócios assim demanda.
Por meio dessa vasta rede de contatos, também somos
capazes, de acordo com a necessidade, de explorar o
conhecimento jurídico e os recursos disponíveis em
todos os grandes centros empresariais. Atualmente,
atuamos com o gerenciamento de demandas
estratégicas e arbitragens em diversas jurisdições,
dentre elas: Londres, Nova York, Moscow, Grécia,
Cingapura, Noruega, Thailandia, China, Indonesia,
Japão, Curacao, Mumbai, Hong Kong e Dubai.
A RC Law investe em planejamento estratégico,
buscando sempre aprimorar a sua gestão com uma
política baseada na valorização dos seus profissionais e
na integração entre suas equipes, buscando apoio nos
princípios de excelência e comprometido com os
resultados de seus clientes.

Nosso Diferencial
A Criatividade é a arte de lidar com as
impossibilidades. Na RC Law tratamos operações
sofisticadas e complexas – usando a criatividade e
fazendo acontecer. Somos reconhecidos por ser uma
pro-business Law firm, trabalhando para viabilizar os
projetos de nossos clientes com a segurança jurídica
necessária. Estruturar e viabilizar operações e projetos
complexos está no nosso DNA, aliado a um profundo
conhecimento da dinâmica do setor de nossos clientes
com uma equipe multidisciplinar.
Nossa missão é a de sempre exceder as expectativas de
nossos clientes, fornecendo assessoria jurídica
diferenciada e segura, comprometida com a
manutenção do negócio e com os resultados. Somos
obstinados pela vitória, pautada em princípios éticos
no exercício da atividade profissional. Somos um
escritório focado na advocacia de negócios e na
valorização das pessoas.
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Comércio Internacional

A RC LAW conta com integrantes especializados em
demandas relativas a comércio exterior que e é
referência no Brasil, inclusive com diversas premiações
internacionais, representando produtores nacionais,
importadores e exportadores estrangeiros em questões
locais, regionais e multilaterais.
Localmente, nossos especialistas em comércio exterior
possuem experiência em processos de defesa comercial
atuando em questões relativas a:
- Anticircunvenção;
- Dumping;
- Interesse público;
- Investigações de origem para averiguar a
autenticidade de certificados ou se a mercadoria
importada cumpre os requisitos legais de origem;
- Salvaguardas;
- Subsídios.

Marítimo

O Escritório tem ampla experiência em procedimentos
de alteração permanente ou temporária da Tarifa
Externa Comum (TEC), em especial reduzindo a
alíquota do imposto de importação em razão da
ausência de produção de similar nacional (extarifários) ou por questões de desabastecimento
(Resolução GMC 08/08). Nossos especialistas
assessoram também em pedidos para inclusão ou
exclusão de produtos na Lista de Exceção à TEC e na
Lista de Elevação Temporária da TEC, que visam
remediar desequilíbrios temporários derivados da
conjuntura econômica internacional.
Regionalmente, nossos advogados especializados em
comércio exterior atuam particularmente na
representação de clientes dos mais diversos setores da
economia: em processos de defesa comercial em outras
jurisdições; na defesa do interesse de determinados
segmentos, em processos de negociação de novas regras
de acordos comerciais; e em consultoria relativa à
interpretação de dispositivos de Acordos Preferenciais
de Comércio (APCs).
A RC Law presta ainda assessoria jurídica em questões
abrangendo:
- Barreiras técnicas;
- Classificação tarifária;
- Controle de exportação ;
- Regime de licenciamento;
- Valoração aduaneira;
- Outros procedimentos de importação e exportação:
• Consultoria e assessoria jurídica e estratégica de
comércio exterior;
• Contratos internacionais.
• Representação em assuntos de comércio exterior
perante agências e tribunais brasileiros.

23

A RC Law e o sócio Larry John Rabb Carvalho,
responsável pelo Departamento de Shipping, são
reconhecidos nacional e internacionalmente como um
dos mais respeitados escritório e advogado no âmbito
do Direito Marítimo.
Nossa equipe jurídica fornece serviço de Emergency
Response em regime 24/7 para a armadores,
fretadores, afretadores, P & I Clubs, operadores
portuários, agentes marítimos, terminais portuários,
estaleiros, consignatários (donos de carga), dentre
outros.
Atuamos em casos de acidente e fato da navegação,
disputa de carga, preterição de janela de atracação,
retenção de mercadoria, arrestos, poluição, cargo
claim, cobrança judicial de frete e demurrage, avaria
grossa, detenção, embargo, incêndios, encalhe,
sinistros, clandestinos a bordo, arrestos assim como
em contencioso marítimo e arbitragem, com
experiência em representação perante o Tribunal
Marítimo.
Auxiliamos também em contratos de fretamentos,
compra e venda de navios e outros contratos
marítimos, além de licenciamento perante às agências
reguladoras e compliance regulatório.
O escritório, também ranqueado na Chambers &
Partners Latin America, é um dos principais no
seguimento Shipping da América Latina, sendo o “goto firm for shipping issues” no Norte Nordeste
brasileiro.
Ademais, o sócio Larry John Rabb Carvalho foi
escolhido pelo Who's International como um dos
advogados de maior renome na área de transpor te
marítimo do Brasil.
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WHO'S WHO INTERNATIONAL
BRASIL: SHIPPING 2017

CHAMBERS AND PARTNERS
LATIN AMERICA, 2018

CHAMBERS AND PARTNERS
LATIN AMERICA, 2017

“Dr Carvalho é comprometido em fornecer serviços
de qualidade que excedem expectativas internas e
externas, de maneira tempestiva e responsiva. Colegas
e clientes contam com a sua integridade de opinião e
com o seu fornecimento de informações valiosas
relacionadas a assuntos de shipping e comércio
internacional. ”

A equipe é conhecida por: o escritório-boutique
baseado em Fortaleza ativamente representa clientes em
uma vasta gama de mandatos. Destacada por sua
expertise em providenciar assessoramento em acidentes
de shipping e disputas relacionadas a carga. Muitas
vezes acionadas por P&I Clubs, bem como construtores
navais, operadores portuários e seguradoras.

“Conhecido por assessorar clientes em acidentes
ocorridos na região nordeste do país. Também
frequentemente acionado por uma ampla gama de
operadores de mercado, incluindo P&I Clubs,
construtores navais, e operadores portuários, bem
como seguradoras”.

Supervisionando as operações da firma, ele é
responsável por administrar e executar projetos
específicos, bem como fornecer a liderança necessária
para produzir resultados claros, mensuráveis e
detectáveis.
WWL diz: Especialista em shipping de alto nível Larry
John Rabb Carvalho dispõe de uma ótima reputação
no mercado por sua abordagem “responsiva e
pragmática”.
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Pontos fortes ressaltados pelos clientes: “O escritório
nos providencia excelentes serviços e tem um time
muito dedicado de profissionais”, acrescentando: “É o
único escritório que conhecemos no Nordeste do Brasil
com tamanha expertise em Direito Marítimo.”
Larry Carvalho é conhecido por sua experiência
representando clientes em litígios complexos
envolvendo Direito Marítimo.
Clientes enfatizam: “Ele dedica bastante atenção para
nossas demandas e oferece muito conhecimento em
matéria de shipping”, acrescentando: “trabalhar com ele
nos dá muita confiança”.

Pontos fortes ressaltados pelos clientes: “O escritório é
bem conhecido e um líder de mercado na região. Nossa
experiência com a equipe tem sido muito boa.”
CHAMBERS AND PARTNERS
LATIN AMERICA, 2016
“Este escritório boutique é ativo no espectro de
shipping. É considerado um 'go to firm for shipping
issues' em Fortaleza e arredores”.
Pontos fortes: “São advogados muito experientes e a
equipe tem uma forte atuação na área de shipping”.
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Portos e Infraestrutura

Nossa equipe de Portos e Infraestrutura presta
assessoria jurídica a diversos projetos, incluindo
operadores portuários e terminais, construção naval,
ferroviária, aeroportos, setores logísticos, entre outros.
A especialização da nossa equipe no setor portuário
iniciou poucos anos após a inauguração do Porto de
Pecém. A demanda por assessoria jurídica trabalhista e
portuária dos operadores portuários estimulou a
equipe de advogados a se destacar no Estado de Ceará e
demais Estados do Nordeste.
Além disso, prestamos serviços de Advocacia
Empresarial Portuária, principalmente para operadores
portuários, com ampla gestão jurídica de todos aspectos
da atividade de movimentação de carga, da utilização
da infraestrutura portuária e dos aspectos regulatórios e
trabalhistas envolvidos. Nossos advogados são
referência no setor e atuam em contencioso geral,
negociações coletivas do trabalho, dentre outros,
assessorando, além dos operadores portuários, diversas
empresas instaladas nos portos do país.
Entre algum dos serviços oferecidos pelo RC Law:
Casuality Emergency Response (equipe 24/7 em caso
de alguma eventualidade como acidentes/avarias
dentre outros), acompanhamento de fiscalização
anual junto a ANTAQ, acompanhamento de perícias
e defesa em casos de avaria durante a Operação
Portuária, acompanhamento em fiscalizações da
DRT, celebração de contratos de operação de
descarga, defesas em fiscalizações dos órgãos anuentes
e defesa em reclamações trabalhistas oriundas da
relação portuária.
Contamos com profissionais especializados em
assistência jurídica para assuntos regulatórios,
contratuais, corporativos, tributários, trabalhistas, de
seguros e de conformidade, bem como resolução de
disputas, por arbitragem ou meios judiciais.
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Aduaneiro
A equipe da RC Law é pioneira na assessoria jurídica em
Direito Aduaneiro no Brasil, possuindo diversos
prêmios de institutos internacionais.
Nossa prática é reconhecida por elaborar soluções
tailor-made para que nossos clientes usufruam de
benefícios e vantagens fiscais previstos em lei, de
regimes aduaneiros especiais e de normas mais
vantajosas. Possuímos também diversas teses tributárias
visando a redução de encargos incidentes na operação
de importação.
Além disso, despendemos nossos esforços na
consultoria preventiva de compliance aduaneiro e riscos
aduaneiros, no intuito de evitar prejuízos com
autuações fiscais e com a lentidão eventualmente
suportada no despacho de importação e exportação.
Realizamos revisão de operações aduaneiras, a fim de
verificar o melhor enquadramento (importação
própria, por encomenda e por conta e ordem de
terceiros).
Desempenhamos contencioso administrativo/judicial
com elaboração de defesas e estudos com relação a:
- Processos administrativos fiscais de perdimento de
mercadorias;
- Multas fiscais;
- Representações fiscais de inaptidão do CNPJ;
- Representação fiscal para cassação/suspensão do
registro de despachante aduaneiro;
- Representação fiscal para fins penais;
- Representação fiscal para suspensão/inabilitação do
Radar;

- Valoração aduaneira; regras de origem;
- Regimes aduaneiros especiais e licenciamentos de
importação;
- Ajuizamento de ações necessárias para liberação de
mercadorias retidas com aplicação de pena de
perdimento, em especial nos casos de erro na
classificação na nomenclatura (NCM);
- Subfaturamento;
- Dilação do prazo para desembaraço aduaneiro
superior a noventa dias e interposição
fraudulenta/ocultação do real adquirente;
- Consultoria e acompanhamento dos procedimentos
de fiscalização aduaneira da carga (IN/SRF
1169/2011) e da empresa (IN/SRF 228/2002);
- Contencioso aduaneiro judicial:
- Liberação de cargas apreendidas pela Receita Federal
do Brasil e/ou pelas Secretarias de Fazenda
Estaduais;
- Reabilitação do RADAR/CNPJ;
- Anulatórias de auto de perdimento;
- Habilitação no SISCOMEX de Radar Cassado ou
Suspenso (administrativo e judicial);
- Trade compliance:
- Adequação da prática comercial da empresa à
política de comércio exterior brasileira;
- Revisão aduaneira;
- Ex Tarifários;
- SISCOSERV;
- Drawback;
- OEA (Operador Econômico Autorizado);
- Registros de operações junto ao Banco Central do
Brasil;
- Investigação de origem e anticircunvenção.
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Mineração & Siderurgia

A prática da RC Law neste setor tem características
multidisciplinares, oferecendo serviços jurídicos
especializados para indústria de mineração &
siderúrgica.
Assessoramos nossos clientes em projetos, incluindo a
constituição de empresas de mineração, a obtenção de
autorização de pesquisa mineral, sua renovação e a
obtenção de concessão de lavra perante as autoridades
competentes. Nossa equipe realiza a avaliação jurídica
da situação legal de direitos minerários, permitindo aos
clientes um melhor entendimento dos ativos e de
possíveis estratégias a serem implementadas, além de
efetivar o acompanhamento de processos no
Departamento Nacional de Pesquisa Mineral (DNPM).
Atuamos ainda no âmbito contencioso, representando
nossos clientes em ações civis públicas e em processos de
servidão minerária e disputas com superficiários, dentre
outros temas de alta sensibilidade para o setor.
Prestamos orientação também em relação aos
instrumentos adequados para a aquisição de imóveis e
direitos imobiliários.
Orientamos nossos clientes no que diz respeito às
questões trabalhistas específicas da indústria de
mineração, tais como contratação e dispensa de

Junto com a nossa cobertura multijurisdicional,
também oferecemos a oportunidade de desenhar a
nossa especialização de longa data nos seguintes
mercados:
- Óleo
- Gás
- Carvão
- Poder
- Metais
- Agricultura e outras commodities soft
- Emissões
- Remessa
Entre em contato com nossa equipe da RC Law para
mais informações sobre o nosso serviço da empresa de
negociação de commodities start-up.

empregados e prestadores de serviços, incluindo
profissionais estrangeiros, bem como auditorias
trabalhistas (labor due diligence) e representação em
processos administrativos e judiciais no tocante às
questões laborais.
Da mesma forma, auxiliamos nossos clientes na
elaboração, negociação e análise de riscos de contratos
comuns ao setor, incluindo os contratos de compra e
venda, cessão e de arrendamento de direitos minerários,
construção, fornecimento de equipamentos,
distribuição, prestação de serviços diversos, entre
outros.
Também atuamos fortemente em questões tributárias e
aduaneiras relacionadas às peculiaridades das empresas
mineradoras e siderúrgicas.
A RC Law também presta assessoria completa com
respeito a:
- Análise de empecilhos socioambientais;
- Auditorias (due diligence) de licenças ambientais;
- Processo de licenciamento ambiental de
empreendimentos minerários;
- Representação em processos administrativos e judiciais
relativos às licenças e danos ambientais.

Commodities
Atuamos em todo o espectro da venda internacional de
mercadorias, incluindo soft commodities, petróleo e
gás, carvão, de aço e metais não ferrosos e preciosos.
Aconselhamos e representamos os clientes em toda sua
cadeia logística. Atendemos empresas do setor de
energia/combustível, do setor químico, minério,
tradings de soft commodities, seguradoras e
associações comerciais. Nosso foco é ajudar nossos
clientes a financiar, desenvolver e crescer seus negócios,
prestar orientação contra riscos, além de ajudá-los a
buscar acesso a novos mercados e resolver de maneira
mais célere as disputas, lidando da melhor forma com os
regulamentos internacionais em constante mudanças.
Um de nossos principais serviços é o da estruturação
societária e abertura de trading company para o
mercado de commodities.
Nosso serviço tailor-made para empresas que desejam
ou já atuam no mercado de commodities permite uma
melhor gestão no estágio de crescimento da empresa
para liberar recursos valiosos, apoiando os aspectos
legais internacionais de estabelecer e desenvolver a sua
empresa, incluindo:
- Estruturação societária e fiscal
- Operações de investimento de ativos
- Contratos de comércio, transporte e logística
- Condições de emprego e de incentivo
- Seguro
- Sanções
- Regulamento
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Agronegócio
A RC Law presta serviços jurídicos para o segmento de
Agronegócios com a elaboração e negociação de
contratos envolvendo os mais diversos tipos de
operação do setor, desde a compra e venda de insumos
agrícolas e de matérias-primas, parceria e
arrendamentos rurais, aquisição de terras, até a logística,
transporte, seguro, armazenamento, importação e
exportação da produção. Realiza, também, assessoria
em regimes aduaneiros para aquisição de insumos
(sementes, caixas de papelão, dentre outros) necessários
para o setor produtivo.
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Societário - Contratos e
Gestão Patrimonial
Nossa experiência em Societário abrange as atividades
de estruturação e negociação de operações, domésticas
ou internacionais, nos mais diversos segmentos da
economia.
A RC Law conta com uma equipe de advogados
orientados para negócios e especializados em atender
clientes em todos os tipos de contratos comerciais.
Amparados na competência jurídica e econômica dos
nossos especialistas, adotamos uma abordagem
interdisciplinar no processo de definição das estruturas
contratuais mais apropriadas às demandas individuais
de nossos clientes.

objetivo principal evitar ou minimizar disputas sobre o
patrimônio, além de buscar melhor eficiência do ponto
de vista tributário, permitindo assim, que as empresas se
perpetuem.
Realizamos assessoria na elaboração de testamentos e
instrumentos de doação de bens em vida para os
herdeiros (antecipação de legítima), bem como em
processos de inventário e arrolamento de bens, judiciais
ou extrajudiciais, em nome do Espólio, de um ou de
vários herdeiros.

Nossa equipe de contencioso e arbitragem está
qualificada para a elaboração de pareceres e opiniões
legais sobre questões relacionadas às disputas, além de
estudos sobre o posicionamento dos Tribunais acerca
de questões que digam respeito ou que possam afetar
diretamente os clientes, incluindo análise e valoração
de riscos associados a litígios em curso ou potenciais
como suporte para a tomada de decisões e definição de
preço em operações financeiras ou societárias.

Assessoramos clientes na escolha e implementação da
melhor estruturação jurídica a ser adotada de acordo com
o seu contexto e de seus negócios. Além disso,
elaboramos, por exemplo, atas de assembleias gerais de
acionistas ou reuniões de sócios, de conselho de
administração, diretoria, conselho fiscal, conselho
consultivo e pareceres sobre questões societárias em geral.

Por fim, visando a preservação do patrimônio familiar,
em empresas familiares, nossas equipes das áreas
societária e fiscal atuam em conjunto para buscar
soluções que atendam às necessidades dos clientes. As
operações de planejamento sucessório têm como
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Além das disputas judiciais, a equipe de contencioso
atua em arbitragens perante câmaras nacionais e
internacionais, representando diretamente os nossos
clientes ou atuando em parceria com escritórios
estrangeiros em arbitragens internacionais. Atuamos,
também, nos processos para homologação e execução
de sentenças judiciais e arbitrais estrangeiras que
devam ser cumpridas no Brasil.
Nossa atuação abrange tanto a condução de disputas
complexas quanto a solução para disputas rotineiras,
tendo em vista os detalhes e as necessidades específicas
de cada cliente para definir as melhores estratégias,
buscando sempre soluções que sejam práticas e
efetivas.

No s s a e q u i p e p o s s u i v a s t a e x p e r i ê n c i a e m
assessoramento e representação de clientes nacionais e
internacionais em todas as etapas dos processos de
negociação. Nossas atividades vão desde a confecção,
revisão e negociação de heads of agreements, term
sheets, contratos preliminares e memorandos de
entendimento, até a atuação integral em caráter pós
contratual como, por exemplo, no gerenciamento de
contratos, aditivos e rescisões e na resolução de conflitos.

Nossa equipe atua de forma integrada com nossa prática
de solução de controvérsias em conflitos societários
envolvendo disputas entre sócios minoritários e
majoritários, abuso de poder de controle, governança
corporativa, regulamento interno de diretorias e outros
temas correlatos.

Já fomos premiados como o escritório brasileiro de
destaque em contencioso & arbitragem pela Lawyer’ s
Monlthy no ano de 2016.

Óleo, Gás & Energia
Dedicada à assistência da indústria petrolífera, nossa
equipe de Óleo e Gás (O&G) está totalmente preparada
para oferecer serviços voltados para as licitações,
contratos de exploração e produção, procedimentos
juntos à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP) e questões relacionadas ao
conteúdo local e P&D.
Nossa equipe possui profundo conhecimento da
indústria de O&G com experiência em atendimento à
petroleiros nacionais e internacionais, prestadores de
serviços para campos de petróleo, associações
empresariais e um leque de fornecedores nos setores de
upstream, midstream e downstream. Nosso trabalho é
realizado em parceria com as equipes de
Marítimo/Offshore e Ambiental, garantindo serviços
mais eficientes para uma variedade de empresas do setor.
Prestamos assessoria jurídica, também, para empresas
que operam no setor de energia, com total assistência em
matérias regulatórias, contratuais, societárias e fiscais.
Atuamos em projetos relacionados a planejamento e
implementação de terminais de Gás Natural Liquefeito
(GNL) e seu transporte, parques eólicos e acordos de
compra e venda de óleo e gás.

Com experiência acadêmica e prática no exterior,
nossa equipe de arbitragem possui um longo histórico
de atuação em arbitragens internacionais.

Contencioso e Arbitragem
Atuamos na representação de clientes nacionais e
estrangeiros nas mais diversas esferas do Poder
Judiciário Federal e Estadual. Oferecemos assessoria
para prevenção, definição de estratégias e mediação em
situações pré-litigiosas, a fim de apresentar a melhor
solução dos conflitos aos clientes, buscando os
melhores resultados com o menor custo.

Representamos clientes em disputas judiciais e
arbitrais e em procedimentos administrativos de
agências governamentais. Atuamos frequentemente
em arbitragens nacionais e internacionais; larga
experiência na aplicação de regras arbitrais, tais como
LMAA, SMA, UNCITRAL, ICC, FGV, e ABDM;
assessoria na execução de decisões arbitrais
estrangeiras no Brasil.
A sólida reputação de nossa prática deriva do
entendimento das necessidades dos negócios de nossos
clientes, de modo a prover serviços jurídicos tailormade.
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Varejo
O varejo é uma indústria pulsante, com inúmeros
problemas e variáveis determinantes para o sucesso do
negócio. O setor é extremamente sensível às oscilações
econômicas do mercado e do cotidiano dos
consumidores. Portanto, o posicionamento jurídico das
companhias é estratégico e tem significativa relevância na
composição do preço final de venda e sucesso do negócio.
O RC Law tem uma equipe multidisciplinar composta
por profissionais que têm reconhecida vivência e
experiência em operações varejistas, com profundo
conhecimento das necessidades e dificuldades cotidianas
enfrentadas pelo setor. O papel de nossa equipe
especializada é de auxiliar na gestão de risco visando a
prevenção de perdas no varejo em decorrência da
indústria da indenização.

Tributário
Com atuação de profissionais das áreas Cível,
Consumidor, Trabalhista, Tributária e Societária,
desenvolvemos trabalhos estratégicos, integrados e
consistentes, que levam em conta todos os aspectos do
negócio do varejo e seus impactos na rotina das empresas.
A ousadia na criação de argumentos diferenciados, com
foco na solução dos problemas, somente é possível a
partir de uma atuação conjunta, extremamente próxima,
entre o departamento jurídico da empresa e o nosso
time. Esse alinhamento permite a compreensão técnica e
setorial de alta qualidade, com reflexos diretos nas
demandas judiciais ordinárias e estratégicas, bem como
nas respostas às consultas e na criação de novas teses.

Mobilidade global - Imigração Empresarial
Para atender à crescente demanda de importação de mão
de obra especializadaem setores estratégicosda economia
brasileira, a RC Law conta com uma área dedicada a
serviços de imigração empresarial.
Assessoramos nossos clientes de várias formas,
especialmente na:
- Obtenção de autorizaçõese vistos de trabalho
- Preparação da documentação exigida pelas autoridades
locais
- Elaboração de contratos

Quando um cliente tem contratos envolvendo
transferência de tecnologia, prestamos assessoria para o
registro perante o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI). Também assessoramos expatriados na
obtenção de documentos pessoais e em seus egistros
r
na
Polícia Federal.
A equipe da RC Law realiza toda a análise de risco nos
processos de importação de mão de obra especializada,
incluindo questões societárias, tributárias, trabalhistas e
de propriedade intelectual, definindo estratégias para
minimizar o risco de clientes empresariais quando eles
decidem pela contratação de trabalhadores estrangeiros
altamente qualificados. Para empresas brasileiras, o
escritório presta assessoria quando eles enviam seus
profissionaispara unidades de negócios no exterior.
Por meio de nossa filial em Brasília, nossa prática de
imigração mantêm interlocução direta com os órgãos e
autoridades responsáveis por processos de imigração.
Essa proximidade com os tomadores de decisão, baseados
na capital federal, garante que nossos clientes
corporativos recebam serviços de imigração ágeis,
eficientes e efetivos.
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Assessoramos pessoas físicas e jurídicas, atuando
preventivamente em questões tributárias e em aspectos
relacionados à administração cotidiana para fins de
apuração de impostos e contribuições, planejamentos
visando economia tributária e procedimentos voltados
para o contencioso fiscal, seja ele administrativo ou
judicial.
Os serviços prestados com base nesses aspectos podem
ser aplicados de maneira isolada com um viés
totalmente tributário ou em conjunto com as demais
áreas do escritório, em virtude dos efeitos tributários
que são gerados por operações de outras naturezas.
Assim, no intuito de prestar um serviço completo ao
cliente e atento às especificidades de cada setor
econômico atendido, o escritório atua nas áreas de
compliance, consultoria, planejamento, contencioso
administrativo, contencioso judicial e na obtenção de
incentivos fiscais.

Compliance
Percebendo a necessidade das empresas, dos mais
diversos segmentos, em se adequarem ao novo ambiente
econômico, social e legal instaurado, RC Law
estruturou um núcleo de compliance especializado.
Com uma forte base jurídica voltada para a gestão de
negócios, o núcleo oferece serviços de estruturação de
processos preventivos e implantação das boas práticas
de Compliance já experimentadas e consolidadas por
instituições do mercado financeiro e multinacionais. A
RCL visa a apoiar seus clientes no alcance de uma
governança corporativa consistente, protegendo não só
a empresa, seus sócios e seu patrimônio, mas o seu
negócio, garantindo, assim, a sua perenidade e valor de
mercado.
Nossa prática abrange um amplo leque de serviços, tais
como:
1. Consultoria na implementação e revisão de programa
de compliance;
2. Assessoria com treinamentos área;
3. Assessoria em due diligence;
4. Negociação e redação de cláusulas contratuais em
cumprimento a legislação anticorrupção;
5. Mapeamento e gestão de riscos de compliance;
6. Assessoria em investigações internas;
7. Assessoria na implementação de canais de denúncia;
A nossa equipe é composta por advogados com
experiência diversificada e capacitados para identificar e
lidar com as mais variadas questões jurídicas que
possam surgir nos projetos relacionados a integridade
corporativa.
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Seguros e resseguros

Oferecemos assistência jurídica a segurados,
seguradoras, corretores, resseguradores internacionais,
elaboração e revisão de contratos, pareceres jurídicos
sobre legislação aplicável, atuação em regulação de
sinistros e representação legal em disputas judiciais e
arbitrais.
Atuamos com destaque na regulação de grandes
sinistros, particularmente no segmento de riscos
operacionais/lucros cessantes, com enfoque em
avaliação de cobertura res/securitária, investigação
técnica das causas das ocorrências, auxílio na
mensuração de prejuízos indenizáveis e atuação em
demandas regressivas por sub-rogação.

Setor Público

Aconselhamos empresas que tabulam negócios com
administração pública resultantes de licitações,
concessões, autorizações ou contratos de adesão.
Nossos serviços englobam assistência na elaboração,
propostas de licitação e reclamações em quaisquer
disputas decorrentes da relação governamental.

Trabalhista | Sindical

O RCL é referência em serviços de consultoria para a
definição de estratégias preventivas, auxiliando nossos
clientes na adoção de melhores práticas trabalhistas.
Prestamos assessoria na elaboração de contratos de
trabalho e no exercício de retenção de executivos com a
implementação de planos de remuneração variável.
Atendemos às necessidades específicas de cada cliente,
por meio de forte atuação na assessoria empresarial
sindical.
Asseguramos eficiência e agilidade na realização de
auditorias jurídicas, por meio de atuação integrada com
diversas áreas do direito, buscando sempre as melhores
alternativas e soluções para os nossos clientes. Atuamos
ainda no plano contencioso tanto administrativo como
judicial.
Temos larga experiência na assessoria a empresas em
negociações coletivas, dissídios coletivos e greve com as
mais variadas entidades sindicais. Além disso,
prestamos assessoria a clientes em negociações de
contratos coletivos de trabalho.
Nossos advogados possuem sólida experiência na área
de litígio trabalhista e oferecem aconselhamento
especializado em assuntos relacionados à elaboração de
documentos, contratos de trabalho, contrato de
experiência, contratos de serviço, entre outros.

Também representamos nossos clientes em processos
de natureza contenciosa administrativa ou judicial
perante os mais diversos tribunais e instâncias,
inclusive os Tribunais de Contas, além de nossa
equipe possuir vasta experiência com o processo
normativo das agências reguladoras e revisão judicial
de decisões administrativas perante os tribunais
estaduais e federais.
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Shipping

A Promare Cobranças trabalha com serviços de gestão
de recebíveis e cobrança extrajudiciais. Dentre os anos
de 2015 a 2017, conseguimos recuperar um montante
superior a R$ 20 milhões nos mais diversos segmentos
(fornecedores, agências marítimas, operadores
portuários, prestadores de serviços, condomínios,
locação de máquinas, provedores de internet, dentre
outros).
Oferta uma moderna e ampla estrutura física e
intelectual de contact center, composta de profissionais
treinados e capacitados a realizar a melhor abordagem.
Periodicamente realizamos treinamento diferenciados
sobre negociação e conhecimento técnico do negócio
do contratante que garantem uma maior empatia com
o cliente.
Por meio de nossa estr utura, tecnologia e
planejamento, nós somos capazes de realizar serviços
de gestão de recebíveis em todo território nacional, o
que nos permite alcançar grandes índices de sucesso.
Além disso, trabalhamos com compromisso no que diz
respeito à segurança e à confidencialidade das
informações recebidas dos clientes.
Trabalhamos com as mais modernas ferramentas do
mercado, dentre elas:
- Ligações 100% gravadas;
- Pesquisa em bancos de dados de abrangência
nacional;
- Envio de carta e boleto integrados ao sistema de
gestão;
- Equipe de apoio para pesquisa cadastral;
- Célula receptiva exclusiva por contratante;
- Relatórios parametrizados de acordo com a
necessidade do cliente.
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Vantagens:
- Controle efetivo e diminuição da inadimplência;
- Garantia e eficiência nos resultados;
- Minimização do desgaste com as relações comerciais;
- Redução dos custos operacionais;
- Foco no core business da empresa;
- Transparência nas negociações;
- Rapidez e agilidade;
- Segurança e garantia;
A Promare Cobranças realiza gestão de contas a receber
e cobrança ativa para diversos segmentos da atividade
empresarial e industrial, além de condomínios e
prestadores de serviços.
Da mesma forma, possuímos equipe treinada e
preparada para realizar a recuperação de crédito no
segmento de logística internacional, especialmente
agentes de cargas, armadores, NVOCC, agentes
marítimos, fornecedores de navios e afretadores,
possuindo, assim, excelentes resultados nos
recebimentos de demurrage, detention, avarias
(claims), fretes, entre outros.
Participamos de diversas associações no âmbito da
cobrança de crédito internacional, Intentational Debt
Collection (Recuperação de crédito no exterior). No
segmento shipping, nós somos um dos únicos
escritórios do Brasil escolhidos para se associar à Ship
Arrested, o que nos possibilita identificar e gerir o
arresto de embarcações por créditos oriundo da
indústria da navegação em mais de 92 países distintos
nos seis continentes.
Por fim, realizamos, ainda, pesquisas, identificação e
investigação necessária para auxiliar nossos clientes e
seus advogados em possíveis ações de busca e
apreensão, reintegração de posse e cobranças judiciais.

A Promare Cobranças é especializada nos serviços de
gestão administrativa (faturamento e cobranças) para a
indústria marítima, tendo como principais clientes
armadores, agentes de cargas, NVOCC´s, agentes
marítimos e fornecedores a navios.
Sistema online de integração e gestão dos processos,
com alto rendimento no faturamento e cobrança,
visando a otimização do tempo de retorno dos
contêineres.
Possuímos também serviço diferenciado de controle de
descarga e devolução de contêineres, assim como
faturamento e cobrança de dívida ativa.
A Promare entrega soluções eficientes em faturamento
e cobranças de demurrage, detention de equipamentos
intermodais, otimizando, assim, o tempo de retorno
com um Ser viço Integral de Controle dos
Equipamentos Intermodais, aumentando assim a
rentabilidade financeira dos nossos clientes.
Nossa equipe possui excelentes resultados nos
recebimentos de Demurrage, Detention, Avarias
(claims), Fretes entre outros.
Somos uma empresa com total transparência,
confiança e credibilidade.
Efetuamos todo o trabalho pré arresto com a cobrança
extrajudicial de dívidas de fornecimento, prestação de
serviços, agent fees e disbursement account. Caso não
seja possível a recuperação na via administrativa,
efetuamos o monitoramento da frota do devedor e
auxiliamos nosso cliente na interposição de medidas de
arresto em jurisdições estrangeiras. Atualmente,
possuímos correspondentes em quase todo os portos
de maior relevância no globo.
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Educação
A Promare Cobranças é mais uma opção viável, barata e
eficaz quando diz respeito a alunos inadimplentes. Por
meio de negociações éticas, preservamos a sua
integridade e imagem. Contamos com eficiente sistema
de busca que abrange todo território nacional,
capacidade tecnológica e pessoas treinadas para o êxito
nas negociações e recuperação de crédito

Saúde
A Promare Cobranças tem um programa elaborado
especialmente para o relacionamento entre os
convênios de saúde e os seus conveniados, além de
programa elaborado para relação hospital/paciente.
Prezamos por um bom relacionamento e dedicamos
nossas habilidades para que este seja duradouro. Os
custos são subsidiados ao devedor, ocorrendo assim,
menor custo para o convênio.
Cobramos no êxito dos recebimentos. Se não
recebermos, não cobramos honorários. O risco é todo
nosso! Casos de insucesso são devolvidos sem custo.

Condomínios
Sabemos que ser síndico não é fácil. A falta de dinheiro
prejudica sua gestão e não permite melhorias, ao passo
que, em virtude da crise, a inadimplência sobe a cada mês.
A Promare Cobranças é uma opção viável e barata na
redução da inadimplência. Os custos são subsidiados ao
devedor, menor custo para o condomínio.
Cobramos no êxito dos recebimentos, se não
recebermos, não cobramos honorários. O risco é nosso!
Casos de insucesso são devolvidos sem custo.
Faça uma consulta sem compromisso e saiba quais as
vantagens de nossos serviços sem abrir mão da
administradora e do seu advogado.
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Empresas

A Promare Cobranças presta serviços na área de
cobrança e recuperação de crédito, zelando sempre pela
qualidade e atendendo ao cliente com respeito,
agilidade e confiabilidade.
Proporcionamos aos nossos clientes soluções almejadas:
- Cobrança extrajudicial de títulos de crédito
vencidos (duplicatas, notas promissórias, cheques,
contratos e outros);
- Também atuamos de forma ativa nos clientes
inadimplentes, dois dias após o vencimento de seus
títulos, objetivando a redução do Prazo Médio de
Recebimento (PMR).
Com a manutenção de crédito da sua carteira de clientes
ativos, é possível exercitar novas abordagens comerciais
para esse mesmo grupo e potencializar seus negócios.
Na busca pelos melhores resultados, a Promare
Cobranças se tornou uma referência dentre a
concorrência, com alto índice de recuperação de
créditos, de maneira dinâmica e prática, aplicando as
melhores ferramentas de enriquecimento e higienização
de dados.
Das diversas etapas da rotina de cobrança, é possível
destacar o enriquecimento da base de dados e
higienização dos cadastros, a localização dos devedores,
a abordagem através de envio de sms, e-mail,
correspondência impressa, fonado, URA reversa,
notificações cartorárias e comunicado de préajuizamento. Toda a rotina de cobrança é realizada por
equipe qualificada, que prioriza o bom entendimento e
esclarecimento do inadimplemento.
O cliente da Promare Cobranças tem a garantia de uma
relação de transparência e segurança.

Entre em contato e saiba como atuamos nessa
área e conheça os benefícios para sua empresa.
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