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PERFIL
PROFILE

Excelência profissional, versatilidade e absoluto
comprometimento com os clientes são os
elementos principais da rápida expansão de
Loeser, Blanchet e Hadad Advogados.
Professional excellence, versatility and absolute commitment to its
clients are the main factors which contributed to the rapid growth of
Loeser, Blanchet e Hadad Advogados.
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Quem somos
ABOUT US

Founded on May 05th, 1989, the Law firm Loeser,
Blanchet e Hadad Advogados was born with a
natural vocation to the Business Law practice, due
to the solid experience of its founder partners in the
practice of tax consultancy. Professional excellence,
versatility and absolute dedication with the clients
are the main elements of the quick growth of Loeser,
Blanchet e Hadad Advogados.
Besides acting in the most important Brazilian
legal and business centers, Loeser, Blanchet e Hadad
Advogados maintains a close relationship with
correspondent Law firms abroad.
The professional collaboration of the mentioned
international network of attorneys-at-law enables
Loeser, Blanchet e Hadad Advogados to render legal
services that fully meet the complex challenges of
globalization and to provide complete solutions
for the legal structuring of its clients’ businesses
in the world’s leading jurisdictions, ensuring its
professional independence and administrative and
corporate autonomy.
Allied with the natural talent of professionals
recruited from the best universities, Loeser, Blanchet
e Hadad Advogados invests in a constant professional
development program, including training and acting
abroad, in order to bring, develop and maintain a
qualified and motivated team of lawyers.

Fundado em 05 de maio de 1989, o escritório
de advocacia Loeser, Blanchet e Hadad Advogados,
nasceu com vocação natural para a área do Direito
Empresarial, em razão da sólida experiência de
seus sócios fundadores na prática de consultoria
tributária. Excelência profissional, versatilidade e
absoluto comprometimento com os clientes são os
elementos principais da rápida expansão de Loeser
e Portela Advogados.
Além de atuar nos mais importantes centros
jurídicos e empresariais brasileiros, Loeser, Blanchet
e Hadad Advogados possui estreito relacionamento
com correspondentes no exterior.
A colaboração profissional dessa rede
internacional de advogados possibilita Loeser,
Blanchet e Hadad Advogados prestar serviços
jurídicos alinhados com os complexos desafios
da globalização, proporcionando a seus clientes
soluções completas na estruturação legal de negócios
nas principais jurisdições do mundo, assegurando
sua total independência profissional, autonomia
administrativa e societária.
Aliado ao talento natural de profissionais
recrutados nas melhores universidades, Loeser,
Blanchet e Hadad Advogados investe em programa
de desenvolvimento profissional permanente,
abrangendo desde estrutura interna de treinamento
ao patrocínio de cursos de extensão profissional,
mestrados e doutorados para seus profissionais,
bem como treinamento e atuação no exterior, a
fim de atrair, desenvolver e manter em sua equipe
advogados capacitados e motivados aos desafios dos
seus clientes.
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In order to meet its objectives with the highest
standards of legal services in a modern and
computerized world, Loeser, Blanchet e Hadad
Advogados invests in up-to-date support technology,
as information systems for technology and
telecommunication processing, managing projects in
a secure, efficient and instant form.
The current demand of the corporate market for
specialized legal services, along with the continuous
growth of Loeser, Blanchet e Hadad Advogados
demands the maintenance of one of its main
distinguishing professional values: services tailored
made to client’s needs and characteristics. This
customized approach, along with firm’s constant
search for the best form of applying legal knowledge
to modern business dynamics, provides the basis
for the creative and innovative solutions that Loeser,
Blanchet e Hadad Advogados offers to its clients.
Loeser, Blanchet e Hadad Advogados’ clients
portfolio includes several local and international
clients, of a wide range of business sectors, such
as financial institutions, manufacturers, retail
companies, services in general, public utilities,
information technology and telecommunication,
served by professionals specialized in various fields
of practice.
As part of its main purpose of providing global
legal business solutions, Loeser, Blanchet e Hadad
Advogados has an inseparable commitment with its
clients’ business success.

Para cumprir seus objetivos em linha com o mais
elevado padrão de exigência na prestação de serviços
legais em um mundo moderno e informatizado,
Loeser, Blanchet e Hadad Advogados também
investe na mais atualizada tecnologia de apoio, como
sistemas informatizados de processamento de dados e
de telecomunicações, gerenciando projetos de forma
segura, eficiente e imediata.
A atual demanda do mundo empresarial por
serviços jurídicos especializados e o contínuo
crescimento de Loeser, Blanchet e Hadad Advogados
também exigem que seja mantido intacto um dos
principais valores que o distinguem em sua atuação
profissional: atendimento talhado às características e
necessidades do cliente. Essa abordagem personalizada,
associada à constante busca da melhor aplicação
do conhecimento jurídico à dinâmica empresarial
moderna, é a base de soluções criativas e inovadoras
que, com a devida solidez, Loeser, Blanchet e Hadad
Advogados assegura a seus clientes.
Loeser, Blanchet e Hadad Advogados
concentra em sua carteira de clientes diversas
empresas nacionais e multinacionais, representantes
dos mais variados segmentos empresariais, desde
indústrias em geral a instituições financeiras, bem
como empresas de distribuição e varejo, de serviços
em geral e sob concessão pública, de tecnologia da
informação e telecomunicações, atendidas por Loeser,
Blanchet e Hadad Advogados segundo o conceito de
alta especialização em áreas específicas do
Direito Empresarial.
Em seu propósito maior de prover soluções jurídicas
empresariais em contexto global, Loeser, Blanchet e
Hadad Advogados assume compromisso indissociável
com a busca do sucesso empresarial de seus clientes.
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A abordagem personalizada do escritório,
associada à constante busca da melhor
aplicação do conhecimento jurídico à dinâmica
empresarial moderna, é a nossa base de
soluções criativas e inovadoras.
Our firm’s customized client approach, combined with the constant
search for the best way to apply legal knowledge to modern business
dynamics, provides our basis for creative and innovative solutions.
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Áreas de atuação
OUR AREAS OF EXPERTISE

DIREITO TRIBUTÁRIO

TA X L A W

├├

Consultoria e assessoria tributária

├├

Consulting and Tax Advisory

├├

Pareceres jurídicos

├├

Legal Opinions

├├

Reorganizações societárias

├├

Corporate Restructuring

├├

Gestão da carga fiscal

├├

Tax Management

├├

Direito previdenciário

├├

Social Security Law

├├

Assessoria preventiva: revisão de procedimentos fiscais

├├

Preventive Advising: review on Tax Procedures

├├

Assessoria em processos de fiscalização

├├

Advisory on Monitoring Inspections

├├

Contencioso administrativo e judicial

├├

Administrative and judicial Litigation

├├

Due diligence fiscal

├├

Fiscal Due Diligence

DIREITO SOCIETÁRIO

C O R P O R AT E L A W

├├

Elaboração de atos societários

├├

Drafting of corporate documents

├├

Constituição de sociedades

├├

Incorporations of companies

├├

Acordos de Acionistas / Quotistas

├├

Shareholders / Quotaholders Agreements

├├

Secretariado

├├

Corporate Secretarial Services

├├

Governança corporativa

├├

Corporate Governance

├├

Reorganizações Societárias

├├

Corporate Reorganizations

├├

Pareceres

├├

Legal Opinions
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FUSÕES E AQUISIÇÕES

MERGERS AND ACQUISITIONS

├├

Memorandos de entendimentos

├├

Memorandums of understanding

├├

Acordos de confidencialidade

├├

Confidentiality agreements

├├

Contrato principal e instrumentos jurídicos acessórios

├├

Master agreements and ancillary legal documents

├├

Auditoria Jurídica

├├

Legal due diligence

├├

Planejamento e reestruturação societária: assessoria
pré e pós aquisição

├├

Corporate planning and restructuring: pre- and postacquisition assistance

├├

Assessoria ao processo de negociação

├├

Assistance on negotiation

├├

Estruturação de garantias

├├

Structuring of guarantees/collaterals

├├

Submissão de consultas e atos de concentração

├├

Antitrust filings

├├

Acompanhamento de processos judiciais e reclamações

├├

Monitoring of administrative claims and lawsuits

INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS

FOREIGN INVESTMENTS

├├

Legislação cambial

├├

Foreign exchange legislation

├├

Planejamento tributário e de fluxo de capitais

├├

Tax planning and capital flow planning

├├

Registro e regularização de capitais estrangeiros

├├

Empréstimos em moeda estrangeira e conversões de
créditos em investimento

├├

├├

├├
├├

Remessa de lucros e repatriamento de capital
Contencioso e procedimentos administrativos junto ao
Banco Central do Brasil (Bacen)

├├
├├
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Registration and resolution of registrations of
foreign capital
Foreign currency loans and conversion of credits into
foreign investment
Remittance of profits and capital repatriation
Litigation and administrative procedures with the
Brazilian Central Bank (Bacen)

Áreas de atuação
OUR AREAS OF EXPERTISE

INFRAESTRUTURA
├├

├├

INFRASTRUCTURE

Assistência jurídica em licitações nacionais e
internacionais, incluindo para a concessão e
permissão de serviço público

├├

Estruturação de parcerias público privadas - PPPs
para os órgãos do governo ou empresas privadas

├├

Legal assistance in domestic and international public
biddings procedures, including with reference to
concessions and permissions of public services
Structuring of Public private partnerships, either
assisting, the Government, public-owned companies
or private companies

├├

Negociação e elaboração de contratos administrativos

├├

Direito Regulatório

├├

Negotiation and drafting of administrative agreements

├├

Direito Marítimo

├├

Regulatory Law

├├

Elaboração de pareceres jurídicos

├├

Maritime Law

├├

Acompanhamento de projetos de lei

├├

Legal opinions

├├

Assistance in projects of Statutes and regulations

FINANCIAMENTO DE PROJETOS

PROJECT FINANCE

(PROJECT FINANCE)
├├

Contratos de Financiamento/Empréstimo

├├

Loan and financing agreements

├├

Contratos de garantia e demais documentos correlatos

├├

Guarantee agreements and related documents

├├

Opiniões legais

├├

Legal reports

├├

Corporate acts required for financing implementations

├├

├├

├├

├├

Atos societários necessários à implementação
do financiamento

├├

Registros da operação junto ao Banco Central do
Brasil (Bacen)

├├

Assessoria pós-fechamento no acompanhamento da
operação de financiamento

├├

Assistência em projetos financiados pelo BNDES, BID e
Banco Mundial
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Registration of financial transactions at the Brazilian
Central Bank (BACEN)
Post-closing assistance during the financing process
Assistance in projects financed by BNDES, BID and
the World Bank

DIREITO IMOBILIÁRIO
├├

├├

R E A L E S TAT E L A W

Contratos imobiliários relacionados a imóveis urbanos
e rurais

├├

Estruturação de empreendimentos imobiliários,
incluindo shopping centers e incorporações imobiliárias

├├

Real estate contracts related to urban and
rural properties
Structuring of real estate enterprises, including
shopping centers and property incorporations

├├

Contratos de financiamento e garantias imobiliárias

├├

Financing and guarantee/collaterals agreements

├├

Operações de leasing imobiliário

├├

Real estate leasing operations

├├

├├

Estruturação de garantias reais às operações de
investimentos e de financiamento

├├

Financiamento imobiliário

├├

C O N T R AT O S
├├

├├

├├

Structuring of security interests regarding
investment and financing operations
Real estate financing

CONTRACTS

Elaboração e negociação de contratos nacionais
e internacionais

├├

Compra, venda, representação comercial, fornecimento,
distribuição, franquia

├├

Contratos de comércio eletrônico e contratos
de internet

Drafting and negotiation of domestic and
international agreements
Purchase, sale, commercial agency, supply,
distribution, franchise agreements

├├

E-commerce and internet agreements

├├

Contratos de transporte e de afretamento

Transportation contracts and charter agreements

├├

├├

Contratos de fornecimento, cost sharing, turn key

Supply, Cost Sharing and Turn-key agreements

├├

├├
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Áreas de atuação
OUR AREAS OF EXPERTISE

CONTENCIOSO JUDICIAL

J U D I C I A L A N D A D M I N I S T R AT I V E

E A D M I N I S T R AT I V O

L I T I G AT I O N

├├

Todas as áreas de atuação

├├

All areas of expertise

├├

Supremo Tribunal Federal

├├

Federal Supreme Court

├├

Superior Tribunal de Justiça

├├

Superior Court of Appeals

├├

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)

├├

Administrative Council of Tax Appeals (CARF)

├├

Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional

├├

National Financial System Appeals Council

├├

Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

├├

Securities Commission (CVM)

Em seu propósito maior de prover soluções jurídicas empresariais em
contexto global, o escritório assume compromisso indissociável com a
busca do sucesso empresarial de seus clientes.
As part of its objective of providing global legal business solutions, the firm has an inseparable commitment to
pursuit its clients’ business success.
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PROTEÇÃO DE DADOS
├├

Extraterritorialidade e lei aplicável à proteção de dados

├├

Regulação geral e setorial de proteção de dados

├├

Elaboração e/ou revisão de contratos-chave

├├

Compliance de proteção de dados e governança digital

├├

Treinamentos e revisão de práticas de proteção de dados

├├

Relacionamento com órgãos de controle e fiscalização

D ATA P R O T E C T I O N
├├

├├

├├
├├

Extraterritoriality and the laws applicable to
data protection
General and industry-specific data protection
regulations
Drafting and/or review of key-agreements
Compliance with data protection and
digital governance

├├

Training and review of data protection practices

├├

Interface with relevant authorities

G O V E R N A N Ç A C O R P O R AT I V A ,

C O R P O R AT E G O V E R N A N C E , C O M P L I A N C E

COMPLIANCE E ÉTICA EMPRESARIAL

A N D C O R P O R AT E E T H I C S

├├

Estruturação de conselhos consultivos, de
administração e fiscais

├├

├├

Constituição de comitês de apoio ao conselho e à gestão

├├

Elaboração de códigos de conduta e ética

├├

Discussão e elaboração de acordo de sócios/acionistas

├├

├├

Constituição de conselho de família

├├

├├

├├

Implementação de programas de integridade
(compliance)
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Establishment of advisory board, board of directors
and supervisory board
Incorporation of committees to support the board and
the management
Drafting of codes of conduct and codes of ethics
Drafting and negotiating shareholders/quotaholders’
agreements

├├

Incorporation of family councils

├├

Implementation of integrity programs (compliance)

Endereços
OUR OFFICES

S Ã O PA U L O

CAMPINAS

Av. Francisco Matarazzo, 1.400, 15º andar
Torre Milano | Cep 05001 903
Tel. + 55 [11] 3879 2800 | Fax + 55 [11] 3879 2801
lpadv_sp@lpadv.com.br

Rua José Pires Neto, 314, Cj. 61
Piazza Affari | Cep 13025 170
Tel. + 55 [19] 3295 5201 | Fax + 55 [19] 3295 5424
lpadv_cam@lpadv.com.br

RIO DE JANEIRO

BRASÍLIA

Rua do Russel, 804, 6º andar
Ed. Manchete | Cep 22210 907
Tel. +55 [21] 2210 3138 | Fax + 55 [21] 2516 4391
lpadv_rj@lpadv.com.br

SH | Sul, Ed. Business Center Tower
Q. 06, Cj. “A”, Bl “C”
Salas 1.312 e 1.313 | Cep 70316 000
Tel. + 55 [61] 3321 6021 | Fax + 55 [61] 3226 9420
lpadv_bsb@lpadv.com.br
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