Bem-vindo
Welcome

O material contemplado neste book foi desenvolvido para convidá-lo a conhecer
um pouco mais do Portela, Lima, Lobato & Colen Advogados ou, como gostamos
de falar, do PLC Advogados.
O PLC Advogados nasceu da vontade dos sócios Humberto Rossetti Portela e Júlio
de Carvalho Paula de Lima de desenvolver um trabalho diferente, que deslocasse
o foco do próprio Escritório para o cliente e seu negócio. Aos sócios fundadores,
juntaram-se os sócios Milton Eduardo Colen e Igor Goes Lobato.
Agradecemos aos nossos colaboradores e parceiros, que são os verdadeiros responsáveis pela evolução constante do PLC Advogados. Agradecemos aos nossos
clientes por abrirem suas portas, compartilharem conosco seus projetos e sonhos
e confiarem na força do nosso trabalho. Nos orgulhamos de ser reconhecidos
como um Escritório com atuação abrangente, que mantém intocável a vontade de
crescer, mas que jamais perdeu a sua essência: atender ao cliente e contribuir para
que ele alcance seus objetivos.
The content presented in this book was developed to invite you to discover a little more about
Portela, Lima, Lobato & Colen Law Firm, or as we prefer to say, PLC Law Firm.
PLC Law Firm was born out of our partner’s Humberto Rossetti Portela and Júlio de Carvalho
Paula de Lima desire to develop a differentiated work, taking the focus out of the office and into
the clients and their businesses. Joined by the founding partners, were Milton Eduardo Colen and
Igor Goes Lobato.
We would like to thank our employees and partners who are the real people responsible for the
constant evolution of PLC Law Firm. We thank our clients for opening their doors to us, sharing
their projects and dreams, and trusting the power of our work. We are proud to be recognized as a
law firm with extensive performance and real desire for growth, never losing its essence: to serve
the clients and to contribute so they can always reach their goals.

Quem Somos
About Us
Fundado em 2006, o Portela, Lima, Lobato & Colen dispõe de um corpo de advogados criteriosamente selecionado, com vasta especialização em seus segmentos
específicos e experiência em operações nacionais e internacionais.

Founded in 2006, Portela, Lima, Lobato & Colen Law Firm relies on a carefully selected team of
lawyers with high degree of specialization, expertise and experience in their specific fields, nationally and internationally.

Com sedes em Belo Horizonte, Fortaleza, Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo, o
Escritório atua em todo o território nacional e de forma abrangente em diversos
setores da economia.

Its offices are located in the cities of Belo Horizonte, Fortaleza, Manaus, Rio de Janeiro and São
Paulo and provide legal services related to several business sectors throughout Brazilian territory
in an all-encompassing way.

Fundamentado por valores sólidos, o propósito maior do Escritório é entender
a cultura e a necessidade de cada cliente e, assim, entregar serviços eficazes,
céleres e completos, sustentados por alto padrão de excelência e que contribuam
para a obtenção dos resultados almejados.

Based on solid values, the main commitment of our staff has always been to understand the
cultural background and needs of each client to offer effective, straightaway and full services
according to our high standard of excellence, which’s required to attaining the most expectedly
expedient results.

Missão
Mission
Entender o negócio e os objetivos de nossos clientes
para prestar serviços jurídicos com excelência, completos, consistentes, customizados, ágeis e que contribuam para que os resultados almejados sejam superados.
To understand the business and goals of our clients to be able to
offer customized, full, consistent, excellent and fast legal services that may allow us to achieve and even exceed the expected
results.

Visão
Vision
Ser reconhecido pelo mercado como referência na prestação de serviços jurídicos especializados.
To be acknowledged as a reference on the specialized legal service market.

Valores
Values
Ética | Conhecimento | Pessoas | Meritocracia | Agilidade | Simplicidade | Inovação
Ethics | Knowledge | Personnel | Meritocracy | Promptitude | Simplicity | Innovation

Equipe

Áreas de Atuação

Team

Practice Areas

A banca de advogados do Escritório é formada por profissionais altamente especializados, com ampla experiência em suas áreas, tanto no cenário brasileiro quanto
no internacional, em países da Europa e nos Estados Unidos. Além disso, possuem
também consistentes conhecimentos da área jurídica como um todo e estão em
constante aperfeiçoamento.
À frente da equipe, o Portela, Lima, Lobato & Colen conta com quatro sócios que
somam sólida formação jurídica e gerencial, grande experiência na área e engajamento em projetos e associações que permeiam o universo do Direito.
Our team is formed by highly specialized professionals with broaden experience in their areas in
domestic and international context, in European countries and in the USA. Furthermore, they also
have solid knowledge in the juridical field as a whole, and have always been trained and developed.
Portela, Lima, Lobato & Colen has been led by a board of directors with solid juridical and managerial solid education, large experience in the legal area, engagement of projects and associations
that permeate the Law World.

Escritório
Office

Ambiental

Environmental

Consumidor

Consumers

Contencioso Cível e Arbitragem

Civil e Arbitration

Contencioso Trabalhista

Labor-Related Litigations

Contratos Comerciais

Commercial Agreements and Contracts

Imobiliário

Real Estate

Infraestrutura e Regulatório

Infrastructure and Regulatory Matters

Operações Financeiras

Financial Operations

Previdenciário

Security Law

Público

Public

Recuperação de Crédito

Credit Recovery

Recursos Naturais

Natural Resources

Shopping Centers

Shopping Center / Mall

Societário e Mercado de Capitais

Corporate Law and Stock Market Regulation

Tributário e Fiscal

Tax Law and Tax Inspection

Queremos mesclar a solidez de nossa
história com inovações focadas na
melhoria do atendimento e dos serviços
oferecidos aos nossos clientes.
We aim to merge the solidity of our history with
innovations focused on improvements of the
services offered to our customers.
Sala de Estudo
Study room

Escritório de
Belo Horizonte
Escritório de Belo
Horizonte

Belo Horizonte / MG
+55 31 2513-7550
Avenida Raja Gabáglia, 1.686,
3º andar, Gutierrez,
CEP 30.441-194

Fortaleza / CE
+55 85 3181-6900
Rua Marcos Macedo, 1.333,
conj. 2.205, torre 2, Aldeota,
CEP 60.150-190

Rio de Janeiro / RJ
+55 21 4042-1471
Av. José Paisagista Silva de
Azevedo Neto, 200, salas 411/412,
bloco 6, Barra da Tijuca,
CEP: 22.775-056

São Paulo / SP
+55 11 3853-2022
Alameda Campinas, 802,
9º andar, Jardins,
CEP 01.404-001

w w w. p l c a d v o g a d o s . c o m . b r
contato@plcadvogados.com.br

Escritório
Office

Manaus / AM
+55 92 3877-8898
Avenida Mário Ypiranga, 315,
conj. 403/405, Adrianópolis,
CEP 69.057-000
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