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O ESCRITÓRIO
Com mais de vinte anos de atuação, Jefferson Ramos Ribeiro Advogados
Associados esteve e está presente em todos os cenários jurídicos-econômicos. A
estrutura é pautada em governança corporativa com adoção de medidas e soluções
legais para os casos e pelo desenvolvimento de trabalho preventivo visando eliminar
e ou minimizar problemas e impactos negativos de toda natureza.
O fundador Dr. Jefferson Ramos Ribeiro e sua equipe, prestam serviços de
assessoria e consultoria jurídica na área do direito tributário, societário, regulatório,
cível, trabalhista, marítimo, ambiental, falimentar, penal e da propriedade intelectual.
O sucesso conquistado ao longo de mais de vinte um anos se pauta na expressão
“excelência” no que tange a transparência, visão preventiva e repressiva, alta
qualidade no atendimento ao cliente por todo seu corpo jurídico e administrativo
no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, além das parcerias em todo Brasil, no exterior
e investimentos na qualificação em instituições de ensino de âmbito nacional e
internacional.
A inovação permite que o escritório de advocacia Jefferson Ramos Ribeiro
Advogados Associados possa neste momento partir para terceira década de
existência e compartilhar de toda experiência e visão globalizada em assessoria e
consultoria jurídica.
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THE FIRM
With over twenty years in the market, Jefferson Ramos Ribeiro Advogados
Associados has been present in all legal and economic areas. The structure is guided
by corporate governance with the adoption of legal measures and solutions for cases
and through the development of preventive work, with the intention of eliminating
and/or mitigating problems and negative impacts of any kind.
Founder Jefferson Ramos Ribeiro and his team provide legal advisory and
Consulting services in the tax, company, regulatory, civil, labor, environmental,
maritime, bankrupcty, criminal and intellectual property law areas.
The success garnered over twenty years is based on the term “excellence”
regarding transparency, preventive and repressive foresight, high-quality customer
service throughout its legal and administrative personnel in Rio de Janeiro, São
Paulo and Brasília, along with partnerships throughout the country and abroad and
investments in qualification at national and international teaching institutions.
Innovation allows the Jefferson Ramos Ribeiro Advogados Associados law firm
to enter its third decade of existence sharing all the experience and global vision for
legal advisory and consulting.
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MISSÃO
Oferecer segurança jurídica,
tendo o aprimoramento e
a inovação uma premissa
constante.

MISSION
Offering legal security, with
enhancement and innovation
being constant factors.

VISION

VISÃO
Ser um escritório de advocacia
reconhecido pelas soluções
eficientes e visão jurídica
globalizada.
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Being a law firm acknowledged
due to its efficient solutions and
globalized legal vision.

valores

VALUES

Ética
Qualidade
Comprometimento
Espírito de equipe
Lealdade
Sustentabilidade
Transparência

Ethics
Quality
Commitment
Teamwork
Loyalty
Sustainability
Transparency.
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DIFERENCIAIS
O diferencial do escritório Jefferson Ramos Ribeiro Advogados Associados está
pautado em mais de duas décadas de experiência. Atendendo a pessoas jurídicas
(indústria, comércio, serviços, entidades filantrópicas, terceiro setor, associações
de classes e outras) e pessoas físicas em geral, inclusive as respectivas entidades
de classes e advocacia de apoio. Todas nas áreas do direito tributário, societário,
regulatório, cível, trabalhista, marítimo, ambiental, falimentar, penal e da propriedade
intelectual.
Nossa estrutura conta com um programa na nuvem com atos e processos
digitalizados.
Além de uma equipe destinada a assessoria e consultoria jurídica, há o controller
jurídico para informações e acesso direto aos sócios.

ADVANTAGES
The advantage of the Jefferson Ramos Ribeiro Advogados Associados firm is its
experience of over two decades. Serving legal entities (industry, commerce, services,
philanthropic entities, the third sector, class associations and others) and individuals
in general, including respective class entities and support attorneys. All of them in
the areas of tax, company, regulatory, civil, labor, maritime, environmental law,
bankrupcty, criminal and intellectual property law areas.
Our structure includes a cloud-based program with digitized acts and
proceedings.
Besides a team destined for legal advice and consulting, there is a legal controller
for information and direct access to partners.
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especialidades

DIREITO TRIBUTÁRIO
1. Questionamento e Recuperação de Tributos (Devolução em Espécie e Compensação)
– Via Administrativa e Judicial
1.1 Tributos Federais;
1.2 Tributos Estaduais;
1.3 Tributos Municipais.
2. Planejamento Tributário
2.1 Forma lícita de redução da carga fiscal sem risco para o contribuinte;
2.2 Forma lícita de proteger bens dos sócios e da empresa mediante planejamento
preventivo e repressivo mesmo para empresas com grandes passivos.
3. Defesas e Recursos Administrativos e Judiciais – Auto de Infração – Execução
Fiscal e Embargos a Execução – ação visando cancelar o débito sem penhora de bens
3.1 Esfera Federal – Receita Federal do Brasil (IRPJ, CSL, COFINS, PIS, IPI, IOF,
Contribuições Sociais para o INSS e outros);
3.2 Esfera Estadual – ICMS, IPVA, imposto de transmissão e outros;
3.3 Esfera Municipal – ISS, IPTU, imposto de transmissão e outros.
4. Projeto de Reestruturação
4.1 Regularização da sociedade visando obtenção de certidões para concorrências
públicas. Redução de custo em geral;
4.2 Sugestão para outros mercados de acordo com atividade (interno e externo).
5. Análise da Legislação
5.1 Consultas;
5.2 Pareceres;
5.3 Tratamento tributário adequado e legal a atividade;
5.4 Área Aduaneira – Importação e Exportação – classificação, pena perdimento,
procedimentos aduaneiros, autuações, defesas e recursos administrativos, medidas
judiciais, projeto de incentivos fiscais, tributação interna e internacional, tratados e
convenções.
Faça a consulta com o especialista da área tributária.
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specialties

tax law
1. Tax Challenge and Recovery (Return in Cash and Compensation) – Administrative
and Court Path
1.1 Federal Taxes;
1.2 State Taxes;
1.3 Municipal Taxes.
2. Tax Planning
2.1 Legal form of tax burden reduction without risks for the taxpayer;
2.2 Legal form of protecting partner and company goods through preventive and
repressive planning, even for companies with greater liabilities.
3. Administrative and Judicial Defenses and Appeals – Tax Assessment – Tax
Enforcement and Stays of Execution – lawsuit aiming to cancel debt without pledging
goods
3.1 Federal Level – Brazilian Federal Revenue Service (IRPJ, CSL, COFINS, PIS, IPI, IOF,
Social Contributions for INSS and others);
3.2 State Level – ICMS, IPVA, transmission tax and others;
3.3 Municipal Level – ISS, IPTU, transmission tax and others.
4. Restructuring Project
4.1 Company regularization aiming to obtain certificates for public bids. General cost
reduction;
4.2 Suggestion for other markets according to the activity (internal and external).
5. Legislation Analysis
5.1 Consultations;
5.2 Opinions;
5.3 Legal and adequate tax treatment for the activity.
5.4 Customs Area – Importing and exporting – classification, seizing, unclaimed,
customs procedures, infraction notices, judicial defense and administrative appeals,
judicial measures, tax incentive project, internal and international taxation, treaties
and conventions.
Consult with the tax area specialist.
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especialidades

Direito Societário
1. Direito Societário
1.1 Transformações:
1.1.1 Cisão;
1.1.2 Cisão Parcial;
1.1.3 Fusão;
1.1.4 Incorporação;
1.1.5 Transformação LTDA em Sociedade Anônima;
1.1.6 Transformação Sociedade Anônima em LTDA.
1.2 Modelos Societários:
1.2.1 Constituição de Limitada;
1.2.2 Constituição de Sociedade Anônima;
1.2.3 Constituição de SPE – Sociedade de Propósito Específico;
1.2.4 Constituição EIRELI;
1.2.5 Redação de atas.
1.3 Questões Societárias:
1.3.1 Litígios Societários Judiciais e Administrativos “Juntas Comerciais, Cartório de
Registro Civil e CVM”;
1.3.2 Prestação de contas;
1.3.3 Dissolução e liquidação de sociedade;
1.3.4 Consultas e pareceres em questões societárias, inclusive de capital aberto.
1.4 Compra e Venda de Empresas:
1.4.1 Avaliação de empresas;
1.4.2 Assessoria e Consultoria visando a compra e ou venda de empresas (due
diligence);
1.4.3 Elaboração do protocolo de intenções, contrato de compra e venda, alterações
de contrato e outros.
Faça a consulta com o especialista da área societária.
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specialties

company law
1. Company Law
1.1 Transformations:
1.1.1 Demerger;
1.1.2 Spin-off;
1.1.3 Merger;
1.1.4 Consolidation;
1.1.5 Transformation from LLC into a Public Limited Company;
1.1.6 Transformation from a Public Limited Company into an LLC.
1.2 Company Models:
1.2.1 Constitution of a Limited Liability Company;
1.2.2 Constitution of a Public Limited Company;
1.2.3 Constitution of an SPC – Specific Purpose Company;
1.2.4 Constitution of an EIRELI;
1.2.5 Minutes writing.
1.3 Company Matters:
1.3.1 Judicial and Administrative Company Litigation before “Boards of Trade, Civil
Registry Offices and SEC”;
1.3.2 Accountability;
1.3.3 Company dissolution and liquidation;
1.3.4 Consultations and opinions on company matters, including publicly traded
companies.
1.4 Company Acquisitions and Selling:
1.4.1 Company assessment;
1.4.2 Advisory and Consulting aiming to acquire or sell companies (due diligence);
1.4.3 Preparation of the intention protocol, purchase and sale contract, contractual
amendments and others.
Consult with the company area expert.
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especialidades

Direito Regulatório
1. Análise e interpretação da legislação constitucional, federal, estadual, municipal,
atos normativos, decretos, tratados internacionais e acordos internacionais bilaterais,
órgãos reguladores internos e externos, defesas e recursos administrativos e
judiciais, modelo societário, tratamento tributário, incentivos e outros nas áreas de:
1.1 Energia;
1.2 Telecomunicações;
1.3 Mineração;
1.4. Petróleo e Gás Natural;
1.5 Transporte;
1.6 Investimento estrangeiro no Brasil e no exterior;
1.7 Portos e Aeroportos;
1.8 Defesa;
1.9 Outros.
Faça a consulta com o especialista da área regulatória.
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specialties

regulatory law
1. Analysis and interpretation of constitutional, federal, state and municipal laws,
normative acts, decrees, international treaties and bilateral international agreements,
internal and external regulatory authorities, administrative and judicial defenses and
appeals, company model, tax treatment, incentives and others in the following areas:
1.1 Energy;
1.2 Telecommunications;
1.3 Mining;
1.4. Oil and Natural Gas;
1.5 Transportation;
1.6 Foreign investment in Brazil and abroad;
1.7 Ports and Airports;
1.8 Defense;
1.9 Others.
Consult with our regulatory area expert.
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especialidades

Direito Civil
1. Reparação Civil
1.1 Dano moral;
1.2 Dano material;
1.3 Dano estético;
1.4 Lucro cessante;
1.5 Dano por ilícito tributário;
1.6 Outros.
2. Imobiliário
2.1 Revisão de aluguel;
2.2 Ação de despejo;
2.3 Ação renovatória;
2.4 Ação de consignação;
2.5 Contratos de locação;
2.6 Assessoria em compra e venda de
imóveis;
2.7 Possessórias;
2.8 Outros.
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3. Relação Comercial
3.1 Contratos em geral;
3.2 Cobranças e Execuções.
4. Família
4.1 Sucessão;
4.2 Inventário;
4.3 Alimentar / Paternidade / Divórcio.
5. Assessoria em Direito do Consumidor
5.1 Cobrança e negativação indevida
(SPC e SERASA);
5.2 Indenização por danos morais e
materiais;
5.3 Nulidade de cláusula contratual;
5.4 Propaganda enganosa.
Faça a consulta com o especialista da
área civil.

specialties

civil law
1. Civil Compensation
1.1 Pain and suffering damages;
1.2 Material damages;
1.3 Aesthetic damages;
1.4 Lost profits;
1.5 Damage due to illegal tax acts;
1.6 Others.
2. Real Estate
2.1 Rent review;
2.2 Eviction;
2.3 Lease renewal;
2.4 Consignment;
2.5 Lease contracts;
2.6 Advisory on property purchase and
sale;
2.7 Repossession;
2.8 Others.

3.2 Charges and enforcements.
4. Family
4.1 Succession;
4.2 Inventory;
4.3 Food pension / Paternity / Divorce.
5. Consumer Law Advice
5.1 Undue charges and negative entries
(SPC and SERASA);
5.2 Compensation for pain and suffering
damages and material damages;
5.3 Contract clause invalidity;
5.4 Misleading advertising.
Consult with our civil area expert.

3. Commercial relations
3.1 General contracts.
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especialidades

Direito Trabalhista
1. Trabalhista Judicial
1.1 Reclamado, também denominado Réu:
1.1.1 Elaboração de defesas (reclamações trabalhistas, rescisórias, revisionais,
mandados de segurança, embargos de terceiro, ações civis públicas e etc.);
1.1.2 Interposição de recurso trabalhista;
1.1.3 Impugnação a cálculos e recursos;
1.1.4 Gestão de contencioso judicial trabalhista.
1.2 Reclamante, também denominado Autor:
1.2.1 Ajuizamento de ação trabalhista;
1.2.2 Interposição de recursos trabalhistas;
1.2.3 Elaboração de cálculos, execução, razões de impugnações e recursos.
2. Trabalhista Administrativo
2.1 Consultoria preventiva:
2.1.1 Orientação para cumprimento das regras trabalhistas;
2.1.2 Orientação para cumprimento das regras da DRT e outros;
2.1.3 Elaboração de pareceres;
2.1.4 Consultas trabalhistas preventiva e repressiva (pessoa jurídica, física e sindical);
2.1.5 Gestão de contencioso trabalhista administrativo;
2.1.6 Orientação em acordos coletivos e outros.
Faça a consulta com o especialista da área trabalhista.
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specialties

labor law
1. Judicial Labor Law
1.1 Respondent, also referred to as Defendant:
1.1.1 Elaboration of defenses (labor complaints, termination, review, injunctions, third
party stays, public civil lawsuits and etc.);
1.1.2 Filing of labor appeal;
1.1.3 Rejection of calculation and appeals;
1.1.4 Management of labor judicial litigation.
1.2 Complainant, also referred to as Plaintiff:
1.2.1 Labor lawsuit filing;
1.2.2 Filing of labor appeals;
1.2.3 Preparation of calculations, enforcement, reasons to reject and appeals.
2. Administrative Labor Advice
2.1 Preventive consulting:
2.1.1 Orientation for compliance with labor laws;
2.1.2 Orientation for compliance with DRT rules and others;
2.1.3 Preparation of opinions;
2.1.4 Preventive and repressive labor consultations (legal entity, individual and union);
2.1.5 Management of administrative labor litigation;
2.1.6 Orientation in collective agreements and others.
Consult with our labor area expert.
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especialidades

Direito Ambiental
1. Consultivo envolvendo procedimentos administrativos juntos aos Órgãos de
Controle e Fiscalização Ambiental, a saber:
1.1 Estudo de impacto ambiental (EIA/RIMA/RAP);
1.2 Obtenção de licenças de instalação e operação (LI/LO);
1.3 Plano de recuperação de área degradada (PRAD);
1.4 Levantamento e monitoramento de fauna e vegetação (LMFV);
1.5 Acordos e TAC – Termos de Ajuste de Conduta.
2 Consultivo envolvendo procedimentos administrativos juntos aos Órgãos
Investigativos, inclusive Ministério Publico Federal e Estadual, de Controle e
Fiscalização Ambiental e Contencioso Judicial (ação cível pública, medidas cautelares,
mandados de segurança, ação anulatória, ação revisional, defesas, recursos,
inquérito civil, e acompanhamentos em investigações e outros em todas as esferas e
instâncias), senão vejamos:
2.1 Processos Judiciais;
2.2 Processos Administrativos;
2.3 Inquéritos Civis;
2.4 Due Diligence Ambiental (aquisição de empresas, associações, atividades em
geral e outros);
2.5 Consultas e pareceres (legislação, doutrina e jurisprudência administrativa e
judicial);
2.6 Projetos de lei e emenda constitucional (análise e reflexos na atividade empresária).
Faça a consulta com o especialista da área ambiental.
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specialties

environmental law
1. Consulting advice involving administrative procedures before the Environmental
Control Authorities, to wit:
1.1 Environmental impact study (EIA/RIMA/RAP);
1.2 Acquisition of installation and operation licenses (LI/LO);
1.3 Degraded area recovery plan (PRAD);
1.4 Assessment and monitoring of fauna and flora (LMFV);
1.5 Agreements and TAC – Terms of Conduct Adjustment.
2 Consulting advice involving administrative procedures before Investigating
Authorities, including the Federal and State Attorney’s Office, Environmental Control
and Judicial Litigation (civil public lawsuit, cautionary measures, injunctions, invalidity
lawsuit, review lawsuit, defenses, appeals, civil inquiry, investigation follow-up and
follow-up in all levels and instances), including:
2.1 Judicial Lawsuits;
2.2 Administrative Lawsuits;
2.3 Civil Inquiry;
2.4 Environmental Due Diligence (company acquisition, associations, general
activities and others);
2.5 Consultations and opinions (legislation, administrative and judicial case law and
doctrine);
2.6 Law projects and constitutional amendment (analysis and reflections in company
activity).
Consult with our environmental area expert.
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especialidades

Direito Marítimo
1. Consultivo e execução de procedimentos administrativos junto aos Órgãos de
Controle e Fiscalização, pareceres, adoção de medidas preventivas e repressivas
ativa e passiva no âmbito judicial, escolha e orientação no campo arbitral nacional e
internacional, envolvendo:
1.1 Navio, carga, frete, sobrestadias, avaria grossa e particular;
1.2 Recuperação de créditos marítimos;
1.3 Arresto, embargo e detenção de navio e/ou carga;
1.4 Acidentes de navegação: colisão, abalroamento, incêndio, encalhe – Tribunal
Marítimo e Capitania dos Portos;
1.5 Contratos de afretamento e conhecimento de transporte;
1.6 Contratos de construção e financiamento de embarcações;
1.7 Contratos de reboque, assistência e salvamento;
1.8 Compra e venda de embarcações;
1.9 Hipoteca naval;
1.10 Constituição de empresa de navegação;
1.11 Registro de armador e de embarcações junto ao Registro Especial Brasileiro
(REB);
1.12 Legislação marítima e aduaneira;
1.13 Convenções e acordos internacionais, bem como atos administrativos dos órgãos
reguladores da navegação;
Faça a consulta com o especialista da área marítima.
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specialties

maritime law
1. Consultation and execution of administrative procedures before the Control
Authorities, opinions, adoption of preventive and repressive measures, actively and
passively, in the judicial sphere, choice and guidance in the national and international
arbitration fields, including:
1.1 Ship, cargo, freight, overstays, grievous private damage;
1.2 Recovery of maritime credits;
1.3 Sequester, embargo and detention of the ship and/or cargo;
1.4 Navigation accidents: collision, ramming, fire, beaching – Maritime Court and Port
Captainship;
1.5 Freight contracts and transporter bill of lading;
1.6 Construction contracts and ship funding;
1.7 Towage, assistance and rescue contracts;
1.8 Ship purchase and sale;
1.9 Ship mortgage;
1.10 Establishment of navigation companies;
1.11 Ship owner and ship registration before the Brazilian Special Registry (REB);
1.12 Maritime and customs law;
1.13 International agreements and covenants, as well as administrative actions for
navigation regulating authorities;
Consult with our maritime expert.
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especialidades

Direito Falimentar
1. Jefferson Ramos Ribeiro Advogados participou de forma ativa no aprimoramento
da nova Lei de Falências (Lei nº 11.101/05) e da Lei Complementar nº 118/05 através
de sugestões legislativas. O escritório possui potencial para criar soluções inovadoras
em questões que envolvam falência, recuperação judicial e extrajudicial, sem
desconsiderar as demais áreas do escritório com suas respectivas especialidades, a
saber:
1.1 Soluções visando compra e venda de sociedades em dificuldades financeiras;
1.2 Métodos decorrentes de experiência para recuperação e obtenção de créditos
(recuperação ou falência);
1.3 Constituição de sociedades destinadas à representação dos credores em comitês
e assembleias de credores;
1.4 Modelo linear de negociação e renegociação de passivos bancários, de
fornecedores e análise de abusos;
1.5 Desenvolvimento de planos e de estratégia de recuperação judicial e extrajudicial;
1.6 Análise e acompanhamento de todo processo falimentar em todas suas
ramificações, inclusive esfera criminal;
1.7 Os anos de experiência possibilitam a consultoria e a assessoria jurídica em
todas as fases dos processos de falência, de concordata e de recuperação “judicial e
extrajudicial”, tanto para o devedor quanto para os credores.
Faça consulta com o especialista da área de Falências, Concordatas, Recuperação
Judicial e Extrajudicial.
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specialties

bankruptcy law
1. Jefferson Ramos Ribeiro Advogados participated actively in the improvement
of the new Bankruptcy Law (Law No. 11,101 / 05) and Complementary Law No.
118/05 through legislative suggestions. The office has potential to create innovative
solutions in matters involving bankruptcy, judicial recovery and extrajudicial, without
disregarding other office areas with their respective specialties, namely:
1.1 Solutions to buying and selling of companies in financial difficulties;
1.2 Methods resulting from experience for recovery and crediting (recovery or
bankruptcy);
1.3 Incorporation of companies intended for representation of creditors in committees
and meetings of creditors;
1.4 Linear model of negotiation and renegotiation of bank liabilities, suppliers and
abuse analysis;
1.5 Development of plans and judicial and extrajudicial recovery strategy;
1.6 Analysis and monitoring of all bankruptcy proceedings in all its branches, including
the criminal sphere;
1.7 Years of experience enable consulting and legal advice at all stages of bankruptcy
proceedings, bankruptcy and "judicial and extrajudicial" recovery, both for the debtor
and for creditors.
Make appointment with the specialist from Bankruptcy, Concordats, Judicial and
Extrajudicial Recovery.
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especialidades

DIREITO PENAL
1. Jefferson Ramos Ribeiro Advogados conta com uma equipe especializada em
Direito Penal. O escritório está em sintonia com todo cenário político, econômico,
legislativo e jurisprudencial em matéria criminal. Que dentre as atividades podemos
citar:
1.1 Assessoria consultiva e preventiva às empresas por seus representantes para
adequar às leis vigentes nas esferas federal, estadual e municipal (Política de
Compliance);
1.2 Atuação em inquéritos civis junto ao Ministério Público, inquéritos policiais,
denúncias e ações penais (defesas, recursos e habeas corpus), promovendo a defesa
das pessoas jurídicas por seus representantes e de pessoas físicas em geral no
âmbito criminal;
1.3 Assistência em crimes ocorridos no âmbito empresarial, tais como: crimes
contra o meio Ambiente; crimes contra a ordem tributária; crimes contra a ordem
previdenciária; crimes contra o sistema financeiro; crimes contra as relações de
consumo; crimes contra a ordem econômica; crimes contra o mercado de capitais;
crimes contra a propriedade intelectual; lavagem de dinheiro; crimes contra a
Administração Pública; crimes falimentares; crimes contra a organização do trabalho;
crimes contra a saúde pública; entre outros crimes previstos no Código Penal e na
Legislação Extravagante.
1.4 Auxílio às empresas na investigação, na repressão e na política de combate às
fraudes;
1.5 Auditoria legal no âmbito criminal.
Faça consulta com o especialista da área Criminal.
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specialties

criminal law
1. Jefferson Ramos Ribeiro Advogados has a team specialized in criminal law. The
office is in tune with the whole political, economic, legislative and case law scene in
criminal matters. That among the activities we can mention:
1.1 Consultative and preventive advice to companies by their representatives to
conform to the laws in force at the federal, state and municipal levels (Compliance
Policy);
1.2 Expertise in civil investigations by the public prosecutor, police investigations,
complaints and criminal actions (defenses, appeals and habeas corpus), promoting
the protection of legal entities by their representatives and individuals in general in
the criminal field;
1.3 Assistance in crimes committed in the business context, such as crimes against the
Environment; Crimes against the tax segment; crimes against social security; crimes
against the financial system; crimes against consumer relations; crimes against
the economic order; crimes against the capital markets; crimes against intellectual
property; money laundry; crimes against the public administration; bankruptcyrelated crimes; crimes against the organization of work; crimes against public health;
among other crimes provided for in the Penal Code and Extravagant legislation.
1.4 Aid to companies under investigation, in repression and fraud combat policy;
1.5 Due diligence in the criminal context.
Make appointment with the specialist of the Criminal area.
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especialidades

DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
1. Jefferson Ramos Ribeiro Advogados presta consultoria e assessoria jurídica na
área de Propriedade Intelectual, com ampla experiência nacional e internacional. Tais
serviços consistem:
1.1 Registro e acompanhamento, no Brasil e no exterior, de marcas, patentes, desenhos
industriais, obras científicas, literárias, artísticas, programas de computador, bem
como assuntos relacionados a marketing e merchandising, nomes de domínio e
outras questões relacionadas;
1.2 Promoção de medidas judiciais e defesas cíveis e criminais na proteção intelectual
de marcas e patentes;
1.3 Negociação e elaboração de contratos relacionados a direitos de propriedade
intelectual, tais como contratos de licenciamento, cessão, uso, distribuição, franquia,
marketing, transferência de tecnologia e outros;
1.4 Atuação em processos administrativos no âmbito do INPI, CONAR, CADE e
ANVISA;
1.5 Realização de diligências legais (due diligence).
Faça consulta com o especialista da área de Propriedade Intelectual.
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specialties

intellectual property law
1. Jefferson Ramos Ribeiro Advogados provides consulting and legal advice in the
Intellectual Property area, with wide national and international experience. These
services consist of:
1.1 Registration and monitoring, in Brazil and abroad, of brands, patents, industrial,
scientific, literary and artistic designs, computer programs, as well as issues related
to marketing and merchandising, domain names and other related issues;
1.2 Promotion of judicial measures and civil and criminal defenses in intellectual
protection of trademarks and patents;
1.3 Negotiation and drafting of contracts related to intellectual property rights, such
as licensing, assignment, use, distribution, franchising and marketing agreements,
technology transfer and others;
1.4 Acting in administrative proceedings under INPI, CONAR, CADE and ANVISA;
1.5 Performance of due diligence ().
Make appointment with the specialist of the Intelectual Property area.
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Responsabilidade Social
Toda a equipe jurídica e administrativa desenvolve um papel muito importante
para as instituições beneficentes com apoio técnico. Captando novos pares e
conscientizando a sociedade da essencialidade deste comportamento que pode e
deve ser uma virtude compartilhada por todos.
Instituições:
Ação Cristã Vicente Moretti
Casa Sorriso da Criança
Instituição Favo de Mel

Social Liability
The entire legal and administrative team has an important part in charitable
institutions with technical support. Gathering new peers and making society aware
of the essential nature of this behavior that can and should be a virtue shared by all.
Institutions:
Ação Cristã Vicente Moretti
Casa Sorriso da Criança
Instituição Favo de Mel
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