Cavalcante
& Proença
Advocacia Empresarial

www.cavalcanteproenca.com.br

Quem Somos
A Cavalcante & Proença Advocacia Empresarial é um escritório de advocacia especializado
em tributos, consultoria e assessoria empresarial.
Temos como foco, dar suporte às classes empresarial, contábil, de advogados e demais
atividades que necessitem de precisão e segurança quanto aos procedimentos mais
adequados e econômicos dentro do universo jurídico.
Temos nos destacado no desenvolvimento de soluções para que as entidades operem
reduzindo riscos, custos e aumentando a eficiência de suas áreas operacionais. Entre
em contato com nossos consultores por telefone ou pelo site:
www.cavalcanteproenca.com.br

Missão, Visão e Valores
Missão

Visão

Valores

Trazer aos nossos clientes a
melhor solução para seu
negócio, com segurança e
praticidade para que
possam conduzir a empresa
rumo ao sucesso e
desenvolvimento. Formar
uma equipe competente e
unida, com plenitude e
satisfação profissional.

Virar referência no mundo
jurídico, sendo sempre alvo
de promissoras parcerias e
profissionais talentosos.
Sermos reconhecidos pela
excelência e
comprometimento de
nossas soluções jurídicoempresariais.

Transparência, ética,
seriedade e
comprometimento são
chaves às quais
consideramos essenciais
para toda ação.

Áreas de Atuação
Direito Tributário
Em conjunto com auditores e
contabilistas especializados,
desenvolvemos soluções em tributos
federais, estaduais e municipais,
compreendendo expedientes de
caráter tanto preventivo como
contencioso, administrativo ou
judicial, apresentados nas seguintes
modalidades de serviços:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Federal, Estadual e Municipal
Consultoria Preventiva
Planejamento Tributário
Compensação Tributária
Precatórios
Administração de Passivo Fiscal
Execução Fiscal
Recuperação de Créditos/Tributos
Parceria Jurídico x Contábil
Emissão de Teses e Pareceres
Transfer Princing - Preço de Transferência

Áreas de Atuação
Direito do Trabalho
Com ampla experiência e expertise no
setor, temos como foco nortear o
caminho dos nossos clientes no
universo do Direito de Trabalho, com o
intuito de reduzir passivo trabalhista
das empresas e propiciar aos
empresários a segurança jurídica
necessária para enfrentar os desafios
do mundo corporativo. Oferecemos
aos nossos clientes:

✓ Contencioso Trabalhista
✓ Defesa Administrativa-Ministério da
Economia/Trabalho
✓ Consultoria Preventiva
✓ Orientação e suporte ao RH / DP
✓ Emissão de Teses e Pareceres

Áreas de Atuação
Direito Civel
Temos como foco e vivência dar
assessoria e consultoria à classe
empresarial, oferecendo um leque de
soluções jurídicas, propiciando ao
empresário a tranquilidade necessária
para capitanear os seus negócios.
Entre em contato com nossos
consultores e saiba um pouco mais
sobre o que podemos lhe oferecer:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Contratos
Recuperação de Crédito
Responsabilidade Civil / Indenizações
Indenizações
Cobrança e Execução Judicial
Assessoria Jurídica
Societário
Recuperação Judicial / Falência
Direito do Consumidor
Débitos Bancos / Fornecedores

Áreas de Atuação
Direito Administrativo
Assessoria e consultoria jurídica
completa para suas tramitações e
demandas com órgãos públicos do
Poder Executivo:

✓
✓
✓
✓
✓

Defesas Administrativas
Licitação
Órgãos Fiscalizadores
Agências Reguladoras
Obtenção e regularização de Alvarás

Nossos Diferenciais
Com uma proposta de trabalho
moderna e inovadora, reunimos uma
equipe multidisciplinar, com expertise
e sensibilidade sobre os temas do
universo jurídico empresarial e
altamente capacitada em oferecer aos
nossos clientes as melhores soluções
de mercado, com uso de ferramentas
tecnológicas de Gestão e Operação.

✓ Profissionais multidisciplinares com mais de
20 anos de experiência no setor;
✓ Profissionais com vivência prática e
acadêmica;
✓ Utilização de Software em nuvem para
Gestão de Processos, atendimento e
relacionamento com clientes;
✓ Software próprio para apuração e
levantamento de créditos tributários.

Informativo Empresarial
Nosso painel de notícias é atualizado semanalmente com as principais novidades do universo jurídico.
Um conteúdo pesquisado cuidadosamente pelos nossos consultores e advogados, é separado e
disponibilizado em nosso site e redes sociais.
Semanalmente enviamos aos nossos clientes e parceiros nossa principal compilação da semana, clique
aqui e receba nosso conteúdo semanalmente, Gratuitamente!

❑ Ajude a melhorar nosso painel de notícias. Nos diga quais são os assuntos de seu
interesse! Envie um e-mail para: contato@cavalcanteproenca.com.br

Parceria
Devout Auditoria e Contabilidade
www.devout.com.br
contato@devout.com.br

Entre em Contato conosco:
+55 11 4040 7380
contato@cavalcanteproenca.com.br
www.cavalcanteproenca.com.br

www.facebook.com/cavalcanteproenca
www.instagram.com/cavalcanteproenca

