www.ferreiranetoadvogados.com

Fundado em 2009, o escritório Ferreira Neto Advogados consolida, ano após ano, seu diferencial:
estar ao lado do cliente, fornecendo soluções jurídicas para o desenvolvimento de seus negócios,
em momentos de crise ou de tranquilidade, de fartura ou de escassez. Com foco em negócios,
nosso escritório possui atuação nas áreas do direito empresarial, tributário, ambiental, administrativo, trabalhista e cível. Nossa sede é bem estruturada física e tecnologicamente, e está localizada na
Enseada do Suá, na vizinhança de importantes órgãos jurisdicionais e administrativos.
Em 2018, o escritório e seu sócio fundador, Osly Ferreira Neto, foram indicados dentre os 500 mais
admirados do Brasil pelo maior e mais relevante levantamento realizado do mercado jurídico brasileiro, o anuário Análise Advocacia 500.
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Áreas de atuação
Empresarial
Constituição e reorganização de sociedades empresárias, com
foco na otimização da atividade econômica;
Aprimoramento de rotinas societárias, orientado pela governança
corporativa e prevenção de riscos;
Negociação e acompanhamento de contratos empresariais com
clientes, fornecedores e sócios;
Defesa em litígios perante o Poder Judiciário envolvendo sócios,
fornecedores ou clientes;
Registro e defesa de direitos vinculados à propriedade intelectual,
incluindo marcas e patentes.

Tributário
Análise e recuperação de tributos pagos indevidamente;
Aprimoramento de rotinas tributárias com foco na prevenção de
riscos;
Planejamento tributário de operações econômicas envolvendo
pessoas físicas e jurídicas;
Defesa do contribuinte em litígios judiciais e administrativos
envolvendo o pagamento de tributos e penalidades.

Ambiental
Licenciamento ambiental de atividades empresariais;
Defesa em litígios administrativos e judiciais envolvendo questões
ambientais.

Administrativo
Acompanhamento de processos licitatórios e contratos administrativos, incluindo concessões de serviços públicos;
Defesa em litígios judiciais e administrativos envolvendo a Administração Pública direta e indireta.

Trabalhista
Defesa em litígios judiciais decorrentes de relações de trabalho;
Aprimoramento de rotinas trabalhista com foco na prevenção de
riscos;
Acompanhamento de fiscalizações trabalhistas.

Cível
Negociação e cobrança de contratos;
Planejamento sucessório, inventários e divórcios;
Litígios judiciais e arbitrais.
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Advogados
Osly Ferreira Neto
osly@ferreiranetoadvogados.com
Doutor em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(PUC/SP). Mestre em Direito Processual pela Universidade Federal do Espírito
Santo (UFES). Professor Conferencista da Pós Graduação em Direito Tributário do
Instituto Brasileiro de Estudos Tributários (IBET) e da Faculdade de Direito de
Vitória (FDV). Autor do livro "Ações tributárias coletivas" e de diversos artigos
jurídicos.

João Rafael Delboni
joao@ferreiranetoadvogados.com
Pós-graduação em Direito Societário pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) em
andamento. Graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV).
Autor de artigos jurídicos e coautor do livro "Temas de Direito Empresarial".
Membro da Associação Brasileira de Propriedade Industrial (ABPI).

Edna Lemos Schilte
edna@ferreiranetoadvogados.com
Pós-graduação em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Universidade
Anhanguera (UA). Graduada em Direito pela Universidade Federal do Espírito
Santo (UFES). Autora de artigos jurídicos.
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Carolina Avelar De Oliveira
carolina@ferreiranetoadvogados.com
MBA em Gestão Tributária e Sucessória pela Fucape Business
School. Graduação em Direito pela Faculdade de Direito de Vitória
(FDV). Graduação em Relações Internacionais pela Universidade de
Vila Velha (UVV). Membra da Comissão Especial de Estudos Tributários da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/ES).

Consultores
Giulio Cesare Imbroisi
gimbroisi@gmail.com
LL.M em Direito Corporativo pelo Instituto Brasileiro de Mercado de
Capitais (IBMEC/RJ). Pós-graduação em Direito Societário pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV). Pós-Graduação em Direito Civil e
Processual Civil pela Universidade Gama Filho/RJ. Diretor Tesoureiro da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/ES). Presidente das Comissões
de Relações Internacionais e Direito Minerário da OAB/ES. Presidente
do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados (CESA/ES).
Organizador e coautor dos livros "Temas de direito empresarial" e
"Advocacia transnacional e o novo Código de Processo Civil".

Aloizio Munhão Filho
aloizio@munhaoadvogados.com.br
Advogado e contador. Mestrado em Planejamento Tributário pela
Fundação Instituto Capixaba de Pesquisa em Contabilidade, Economia
e Finanças (FUCAPE) em andamento. Pós-graduação em Auditoria
Contábil pela Universidade de Vila Velha (UVV). Pós-graduação em
Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro
(FGV/RJ). Pós-graduação em Direito Processual Civil pela Faculdade
de Direito de Vitória (FDV). Pós-graduação em Direito Público pela
Faculdade de direito de Vitória (FDV), Pós-graduação em Direito
Tributário pela Estácio/CERS. Pós-graduação em Perícia Contábil pela
Universidade Candido Mendes (em andamento). Autor de artigos
jurídicos e cursos nas áreas tributária, contábil e econômica.
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