Escritório de advocacia que une
maestria, saber técnico, agilidade e alta qualidade. O
escritório busca, incansavelmente, oferecer serviços
jurídicos por meio de honorários justos e perfeitamente
condizentes com o mercado.
Fundado em 2011 pelo Prof. Dr.
Renato Ribeiro de Almeida, professor universitário e
doutor em Direito do Estado pela USP, o escritório se
destaca pela criteriosa prestação dos serviços jurídicos
e elaboração das melhores estratégias processuais em
casos de alta complexidade.
O escritório, com sede em São
Paulo, na Av. Paulista, 1765, 13o andar, optou por estar
perto dos clientes do interior, tornando o atendimento
ainda mais ágil. No caso, conta com escritórios
associados nas cidades de São José do Rio Preto,
Penápolis, Tupã e Vargem Grande do Sul.
Além
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Brasília-DF,

para

atender

espaços

casos

consiste na advocacia de primeira qualidade de
forma multidisciplinar, já que os membros da
equipe possuem formações amplas e abrangentes.
Sendo assim, trabalha-se com Direito Eleitoral,

para

atendimento local, a equipe conta com sala operacional
em

O outro serviço do escritório

de

Direito Administrativo, Direito Penal e Direito
Civil.

alta

complexidade que chegam aos tribunais superiores.

Em se tratando de clientes do
interior, é comum que o escritório também atue em

O escritório atua prioritariamente

parceria com advogados locais, da confiança e convívio

em dois tipos de atividades. A primeira consiste na

próximo dos clientes. Acreditamos que o advogado

advocacia na 2a instância e tribunais superiores.

local, que conhece e convite com o cliente há décadas,

Valendo-se da experiência do Prof. Dr. Renato Ribeiro

é peça fundamental para o sucesso dos nossos

de Almeida, são oferecidos serviços de entrega de

trabalhos, pois ele, melhor que ninguém, identifica as

memoriais aos julgadores e sustentação oral perante

particularidades do caso e os anseios do cliente. Essa

o Plenário. Em Brasília, o serviço é oferecido perante

parceria permite que todos os advogados envolvidos

STF, STJ, TSE e TST. Nos Estados, trabalha-se com

tenham suporte e segurança para a tomada das mais

TJ, TRE, TRF e TRT.

acertadas decisões. Com advocacia profissional,
técnica e ética, resultados favoráveis são conquistados
conjuntamente.
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