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O que fazemos para Agregar Valor

Nosso  principal  negócio  é  prover  Serviços  Jurídicos  Completos  para  empresas  e 

investidores,  sejam estes estrangeiros no Brasil ou empresas brasileiras que visam 

internacionalizar-se, atuando de modo global, em diferentes regiões, destacadamente 

nos mercados europeu, americano e asiático. Na Área de Direito dos Negócios, além 

de serviços relacionados a  rotina  das empresas,  provemos,  também, serviços para 

projetos  específicos  e  especializados  nos  segmentos  econômicos  do  Mercado 

Financeiro e de Capitais,  Imobiliário,  de Tecnologia da Informação (IT),  Saúde e 

Ciências da Vida,  Alimentos e Agronegócios,  Artes,  dentre outros.  Visando ser os 

olhos jurídicos de nossos clientes, provemos serviços simples e complexos, sempre 

com alta qualidade técnica,  de modo permanente  (como assessoria mensal),  e em 

momentos especiais (como Fusões e Aquisições ou Project Finance). Nossa expertise 

é de Serviços Jurídicos Completos para Empresas e Investidores, especialmente nas 

áreas de Finanças, Societária, de Contratos Comerciais, Tributária, Trabalhista e de 

Litígios, por meio de um modelo focado na aquisição de resultados.

1. Apresentação

Fundado com o propósito de prestar serviços jurídicos altamente especializados nas 

Áreas  de  Direito  Empresarial  e  dos  Negócios,  com  foco  nos  ramos  de  Direito  

Societário,  Contratos  Comerciais,  Tributário  e  Litígios  Complexos,  Advocacia  e 

Consultoria  De  Conti  teve  suas  primeiras  atividades  na  elaboração  de  Pareceres 

Jurídicos,  montagem  de  Operações  Estruturadas,  Constituição  de   Empresas  e 

Sociedades não Empresárias, além de Patrocínio de Causas no Contencioso Judicial e 

Administrativo. De um modelo voltado para a alta especialização, expandiu-se, então, 

para um modelo que além de serviços altamente especializados  também provê os 

serviços jurídicos de rotina; por exemplo, de Venda e Compra de Empresas passou, 

também,  a  assessorar  o  dia-a-dia  destas.  Apenas  com  esta  dupla  vertente 

(especializada e geral) é que acreditamos propiciar um serviço jurídico personalizado, 

completo e, em razão da visão do Cliente como um todo, de resultado do ponto de 

vista estratégico.  Assim,  para aqueles  que já possuem um Departamento Jurídico, 

somos o microscópio necessário para visualizar e tratar as questões mais delicadas; e, 

para  aqueles  que  ainda  não  possuem tal  Departamento,  necessário  para  qualquer 

empresa, somos os olhos legais.

2. Relacionamento: nossa filosofia de negócios

Buscamos relacionamentos duradouros com nossos Clientes, sempre primando pela 

transparência,  prontidão  no  atendimento  e  constante  busca  pelos  resultados  mais 

eficazes.  Acreditamos  que  os  Clientes  são  nossos  verdadeiros  parceiros  e  seus 

problemas, antes de serem apenas mais alguns casos jurídicos a serem solucionados, 

são, também, nossos problemas e casos sempre especiais.

3. Valores & Valor 

Nossos  Valores:  Confidencialidade  e  Comprometimento;  Sinergia  com  o  Cliente; 

Ética nos Relacionamentos; Competitividade, Visão Estratégica & Eficácia; Foco em 

Resultados.  Nosso  Valor  é  gerado  por  intensa  vivência  profissional  e  constante 

trabalho  de  aperfeiçoamento  por  meio  de  pesquisas  de  ponta  e  de  formação 

acadêmica  de  excelência.  Nosso  Valor  é  resultado  de  nosso  compromisso  com a 

satisfação do Cliente - que é sempre único.

4. Presença :.

• Inteligência em networking |  América -  UE -  Ásia  |  Nossa Rede é global,  

incluindo países como EUA, Inglaterra, Bélgica, Países Baixos, Itália, India e 

China.

• TIC | Tecnologia da Informação e Comunicação | Priorizamos não apenas o 

relacionamento  personalizado  para  o  cliente,  e  de  pronto  atendimento; 

priorizamos,  também,  as  facilidades  trazidas  pela  tecnologia  da  informação, 

fazendo com que distâncias sejam reduzidas a um simples clique do mouse ou a  

uma conferência virtual.

•  Cooperação  Intelectual  |  em  Nível  Internacional  |  Estamos  engajados  na 

produção  e  realização  de  Workshops,  Palestras,  Cursos  Online  e  Artigos 

Técnicos com nossas conexões internacionais.

5. Método

Networking Estratégico  entre  pessoas  e  empresas  altamente  qualificadas, 

coordenadas por meios virtuais em micro ou médias estruturas auto-sustentáveis, 

independentemente da localização geográfica. As Vantagens de nosso Método: 

relacionamento estratégico que facilita modelagem de equipes multidisciplinares 

sob  medida  e  custo  estrutural  reduzido  por  meio  de  logística  aplicada  na 

prestação  dos  serviços.  De Conti  Law orquestra  as  pessoas  certas  no tempo 

certo. Logística, TI & Segurança: possuímos estruturas sofisticadas de TI para 

melhor atender nossos clientes e facilitar o trabalho dos Advogados envolvidos  

nos casos. Em nosso "Ambiente de Trabalho Virtual", o Advogado possui acesso 

a todas as ferramentas tecnológicas necessárias para aumentar a produtividade e 

eficácia  na  prestação  dos  serviços  jurídicos,  sendo  que  a  Política  de  TI  do 

escritório  garante a higidez e segurança no trato das informações e dados que 

nos são submetidos..

6. Técnica

Acompanhar os Mercados em que nossos clientes atuam, verificando o que se 

encontra na ordem do dia, mantendo constante contato por meio de Informativos 

Especiais,  Newsletters  e  Relatórios  Periódicos,  constituem  algumas  das 

ferramentas que utilizamos para o desenvolvimento de nossa técnica e as quais, 

ao mesmo tempo, corroboram a fidelização de nossos clientes e a excelência de 

nossos serviços.  Acreditamos, além disso, que o  bom Advogado não é apenas 

um especialista jurídico, uma pessoa ponderada e um homem ou mulher com 

bom relacionamento no meio em que atua; o bom Advogado, também, é um 

profissional erudito, com amplo conhecimento dos mais diversos assuntos; com 

sólida formação em Teoria do Direito, além de conhecimento em outras áreas 

fundamentais  do conhecimento humano,  como Economia,  Lógica,  Retórica  e 

Filosofia.

7. Fundador

Dr. Rafael De Conti

rdc@decontilaw.com.br  | Celular: (55 11) 7622-8413

Dr.  Rafael  De Conti  é  Advogado,  com prática  multidisciplinar  em Finanças,  

Societário,  Contratos,  Tributário  e  Litígios,  assessorando  empresas  e 

investidores  estrangeiros  no  Brasil,  bem  como,  empresas  e  investidores 

brasileiros  operando  internacionalmente.  Rafael  está  inscrito  na  Ordem  dos 

Advogados do Brasil, Secção de São Paulo, sob o número 249.808, e adquiriu o 

grau  de  Bacharel  em Direito  pela  Universidade  Presbiteriana  Mackenzie,  ao 

mesmo tempo que adquiriu o grau de Bacharel em Filosofia pela Universidade 

de São Paulo. Possui, também, o grau de Mestre em Ética e Filosofia Política, 

pela Universidade de São Paulo, tendo estudado a origem, o funcionamento e os 

limites do Estado. Membro fundador da Sociedade de Estudos Avançados em 

Direito  Societário  e  Autor  de  mais  de  4.500  páginas  em Direito,  Negócios,  

Filosofia, Ética, Política e Autoconhecimento. www.rafaeldeconti.com.br 
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Áreas  de Atuação

8. Direito Societário: a alma da empresa |  A Área de Direito Socieário, a 

dimensão estrutural de um negócio (a qual define, dentre várias questões, por 

exemplo,  o  capital  da  empresa  e  a  forma  de  participação  dos 

sócios/acionistas, bem como a administração e auditoria interna da empresa) 

é considerada por nós como a mais estratégica desde que é a área que opera 

com a  dinâmica  de  poder  dentro  da  empresa  a  partir  de  seus  elementos 

constitutivos. Em Direito Societário, assessoramos nossos Clientes provendo 

serviços  de  Constituição/  Incorporação/  Dissolução;  Racionalização  de 

Estruturas  Societárias  e  Holdings;  Desenho,  Análise  e  Negociação  de 

Documentos  Societários (Contratos/Estatutos  Sociais,  Acordos  de  Sócios/ 

Acionistas; Atas de Reuniões /Assembleias; Distrato Social; dentre outros.).

9.  Contratos:  a  prática preventiva  que minimiza  conflitos  |  A Área  de 

Direito Contratual, cuja importância reside na minimização de conflitos em razão 

de negócios mal feitos, porque pouco analisados e negociados do ponto de vista 

jurídico, torna-se cada vez mais complexa e sofisticada em mercados e operações 

que envolvem a conexão de vários contratos (contratos em rede).  Nesta Área de 

Atuação,  assessoramos  nossos  Clientes  desde  a  elaboração  de  Contratos 

Comerciais  isolados,  em  mercados  como  o  Imobiliário,  de  Tecnologia  da 

Informação,  Financeiro  e  de  Agribusiness,  até  Operações  Estruturadas  que 

envolvam a estruturação de redes de contratos, como operações de Project Finance 

e Contratos Turn-Key.

10.  Direito  Tributário:  planejamento  que  diminui  custos  |  A Área  de 

Direito Tributário possui sua essência estratégica na medida em que a alta carga 

imposta pelo Estado, sobre as atividades nacionais produtivas e de serviços, gera 

forte  impacto  na  receita  das  empresas.  Assessoramos  Clientes  na  área  de 

consultoria  tributária  elaborando  Planejamentos,  Pareceres  e  Opiniões  técnico-

legais para pessoas jurídicas, nacionais e estrangeiras, realizando a interpretação e 

aplicação de normas tributárias federais,  estaduais e municipais, concernentes a 

diversos impostos, contribuições e taxas, atuando, ainda, de modo multidisciplinar 

com  as  áreas  de  Societário  e  Contratos  em  operações  estruturadas  e  de 

reestruturação societária.

11.  Direito do Trabalho  | Assessoria  e  proteção  de  empresas  no  campo  do 

Direito  Trabalhista  Brasileiro,  visando  minimizar  o  impacto  dos  débitos 

trabalhistas, tanto extra-judicialmente quanto judicialmente.

12. Litígios: a arte de convencer | Seguir a lei, do modo mais preciso possível, 

ou,  quando  a  situação  o  exigir,  contestá-la,  por  todos  os  meios  possíveis,  

reinterpretando-a  e  buscando  suas  lacunas,  é  o  que  fazemos  para  defender  os 

interesses  de  nossos  Clientes.  Mas  não  é  apenas  por  estratagemas  processuais 

estruturados e por pesquisa de ponta que nosso contencioso é feito; acreditamos 

que o relacionamento com o Poder Judiciário e com a Instância Administrativa,  

dedicado a uma investigação profunda do modo de pensar e da experiência de cada 

julgador, é o que, em muito, acaba por trazer o ganho da causa. Por isto, para nós,  

sempre  portamos  conosco  três  pessoas:  nós  mesmos,  nossos  adversários,  e  os 

juízes  ("Unus  sustineo  tres  Personas;  mei,  adversarii,  et  judicis"  –  Cícero). 

Advogamos tanto na Esfera Administrativa (CVM, ANVISA, e outras Agências 

Reguladoras) quanto na Esfera Judicial (Estadual e Federal), com destaque para o 

Contencioso Societário e Tributário.

Setores  Especiais

13.  M&A/PE/VC:  Fechando  Negócios  |  Auditoria  Legal:  Verificar  a 

situação jurídica de Empresas/Projetos pela mensuração de riscos nas áreas de: 

(i)  Direito Societário;  (ii)  Contratos (com Bancos, Fornecedores,  Clientes e 

Outros  Contratos  Importantes);  (iii)  Direito  Imobiliário;  (iv)  Direito  do 

Trabalho;  (v)  Litígios  Comerciais;  (vi)  Direito  Tributário;  (vii)  Direito 

Ambiental  /  Sanitário;  (viii)  Propriedade  Intelectual;  dentre  outras  que  se 

mostrem  necessárias,  caso  a  caso.  Estruturação  e  Negociação  Contratual: 

Desenvolvimento /Análise /Negociação de Contratos em processos de M&A 

(Fusões e Aquisições),  objetivando adquirir as melhores condições jurídicas 

para  o  Cliente,  por  meio  de  uma  visão  global  que  considere  mecanismos 

jurídicos de proteção relativos a: (a) não-concorrência e questões envolvendo 

market  share;  (b)  relações com  fornecedores  e  serviços  de  terceiros;  (c)  

questões  relacionadas  a  clientela;  (d)  empregados;  (e)  responsabilidades 

tributárias;  (f)  impactos da operação de M&A nos contratos já existentes;  (g)  

proteções  jurídicas  sobre  veracidade  de  dados  contábeis  auditados;  (h) 

condições  de  fechamento  e  pagamento;  dentre  outros  mecanismos.  Private 

Equity (PE)  &  Venture  Capital (VC):  atuação  desde  a  estruturação  de 

mecanismos  que  garantam segurança  para  os  investidores  até  desenho  dos 

modos de saída do Empreendimento. 

14. Fundos de Investimento | Constituição e Alterações de Regulamentos e 

Prospectos, Análise e Negociação de Contratos com Terceiros, Divulgações de 

Informações  na  forma  das  normas  do  mercado,  Ofertas  Públicas  de 

Distribuição,  Atas  e  Assessoramento  em Assembleias  Gerais,  Liquidação  e 

Encerramento  de  Fundos,  Operações  de  Incorporação,  Fusão,  Cisão  e 

Transformação  de  Fundos  de  Investimento,  Defesa  de  Interesses  em 

procedimentos administrativos na CVM, Consultoria Jurídica para Mercado 

Financeiro e de Capitais.

15. TIC |  Provemos serviços altamente especializados em Políticas  de 

Privacidade,  Proteção  de  Dados,  Direito  Digital/Direito  Cibernético, 

questões  relativas  a  Nomes  de  Domínio,  Direitos  de  Software, 

Propriedade Intelectual, IT Start-up, IT M&A.

16. Mineração |  Estruturação de Negócios Minerários.  Serviços legais 

referentes a tributação e aspectos societários do Negócio de Mineração no 

Brasil,  bem  como,  serviços  relacionados  à  aspectos  registrais  e 

regulatórios.

17.  Negócios  de  Família  |  Provemos  assessoria  jurídica  desde  o 

estabelecimento de regimes de bens em casamentos até a formação de 

Holdings  para  Planejamento  Sucessório  e  Racionalização  Empresarial, 

visando, sempre, a proteção dos ativos da família.
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