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O ESCRITÓRIO

Temos uma atuação de âmbito nacional e focada exclusivamente em áreas do direito em que somos 
capazes de prestar serviços de indiscutível qualidade técnica, independentemente da complexidade ou 
magnitude da demanda. 

Indo na contramão do que se tem praticado na advocacia tradicional, nosso time de advogados preza 
pela pessoalidade no atendimento e pela manutenção de trabalho em equipes enxutas, especializadas e 
conhecedoras de cada detalhe e necessidades dos clientes. 

Ao invés de buscar o crescimento a qualquer custo, por meio da atuação em toda e qualquer área do 
direito, nosso crescimento é realizado de maneira sustentável, focado no aperfeiçoamento contínuo dentro 
das nossas áreas de especialização. 

Prezamos pela ética na prestação dos serviços, na valorização dos nossos profissionais e na manutenção 
das relações interpessoais com o mercado e com os clientes.
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MISSÃO
Prestar serviços jurídicos personalizados e alinhados com os interesses dos nossos clientes por meio de 
uma atuação ética, comprometida, responsável e de indiscutível qualidade técnica.

VISÃO
Fortalecer o nome do escritório entre os melhores do país nas áreas de Contencioso Cível, Trabalhista e 
Tributário; aumentar ainda mais o grau de especialização dos nossos profissionais nessas áreas do Direito. 
desenvolver e reter talentos; solidificar parcerias estratégicas e incentivar a valorização da advocacia.

VALORES
- Conduta ética
- Transparência nas relações interpessoais
- Alto nível de qualidade técnica
- Valorização e respeito às pessoas
- Busca constante pela excelência e pelo conhecimento.
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CONTENCIOSO E
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
Com atuação de grande destaque em litígios envolvendo autos de infração de natureza municipal, estadual 
e federal, bem como, ações judiciais questionando a legalidade e a constitucionalidade da cobrança de 
tributos, o escritório é reconhecido por ser um dos principais escritórios especializados em contencioso 
tributário no país.
 
Nossa banca de advogados está apta a assessorar pessoas físicas e jurídicas, nacionais e estrangeiras, 
nas mais diferentes situações, entre as quais destacam-se:
 
·        Ações judiciais questionando a legalidade e a constitucionalidade da cobrança de tributos;
·        Ações judiciais visando a recuperação de tributos municipais, estaduais e federais pagos 
indevidamente ou a maior;
·        Defesa e acompanhamento de autos de infração de natureza municipal, estadual e federal;
·        Administração de passivo tributário judicial e administrativo;
·        Defesa em processos e procedimentos que envolvam a desconsideração da personalidade jurídica 
empresarial e/ou direcionamento da cobrança tributária aos sócios;
·        Planejamento tributário nacional e internacional;

Diante da complexa legislação tributária brasileira, o escritório também presta serviços de consultoria 
jurídica acerca de qualquer relação em que nossos clientes estão envolvidos - seja com o Fisco ou com 
terceiros -, de forma a proporcionar não só a correta interpretação e cumprimento da lei tributária, mas, 
sobretudo, a fim de preveni-los contra autuações fiscais e pagamento indevido ou a maior de tributos.
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DIREITO CIVIL E COMERCIAL

A Starck de Moraes possui vasta experiência em assessorar empresas em negociações contenciosas 
e pré-contenciosas na esfera do direito civil e comercial em questões que envolvem, especialmente, os 
seguintes assuntos:
 
• Relações contratuais bancárias;
• Interpretação de cláusulas contratuais e a sua aplicabilidade;
• Validade de relações jurídicas de natureza privada;
• Decadência e prescrição de direitos;
• Responsabilidade civil de pessoas físicas e jurídicas;
• Direito imobiliário, incluindo litígios sobre a posse e propriedade de bens;
• Indenizações;
• Execução e cobrança de títulos de créditos;
• Ações possessórias;
• Ação de exigir contas;
 
No âmbito contencioso, o grande destaque de atuação do escritório é o patrocínio dos interesses de insti-
tuições financeiras, administradoras de cartões de crédito e grandes prestadoras de serviços nacionais e 
multinacionais, onde atuamos em todo o país. Já o trabalho desenvolvido pelo escritório na área pré-con-
tenciosa inclui a prestação de serviços de consultoria jurídica, pontual ou permanente, objetivando sempre 
a prevenção de litígios e a resolução extrajudicial de conflitos.
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DIREITO DO TRABALHO

Demandas que envolvem direitos individuais e coletivos dos clientes da Starck de Moraes são 
atendidas de forma totalmente estratégica. 
 
Oferecemos não apenas um serviço técnico-processual de qualidade no contencioso administrativo e 
judicial, mas também assessoramos as empresas a respeito da correta formação de provisão de riscos e 
contingências judiciais oriundas de demandas trabalhistas.
  
A relevante experiência de nossa banca de advogados na gestão de contencioso trabalhista para pessoas 
jurídicas de todos os portes permitiu a criação de uma metodologia própria de provisão de riscos e 
contingências que pode ser consultada pelos nossos clientes em tempo real.
 
Tal metodologia leva em consideração a extensa base de dados (decisões judiciais) que o escritório possui, 
o que permite uma maior assertividade na composição correta da formação do risco. Além disso, contamos 
com uma equipe de advogados e peritos especializados que fornecem, a cada nova decisão do processo, 
uma atualização no valor do risco calculado para cada tipo de caso.
 
Essa metodologia nos diferencia de outras bancas igualmente especialistas na área, pois prestamos 
assessoria não só ao departamento jurídico interno de nossos clientes, mas também às áreas de 
controladoria, compliance e financeira.
 
Dentro da área trabalhista do escritório, destaca-se ainda a grande experiência em negociações com 
sindicatos (mesa redonda) e na definição de estratégias para a realização de acordos coletivos 
e individuais.

11





GESTÃO DE ATIVOS JUDICIAIS 
E PRECATÓRIOS
Desde sua fundação, a Starck de Moraes vem atuando em grandes causas envolvendo direitos 
creditórios e precatórios judiciais, especialmente processos que envolvem crédito em face das 
Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal, bem como, movidos contra grandes empresas 
nacionais.
 
Nossa ampla expertise e conhecimento prático na gestão judicial de direitos creditórios e precatórios 
nos tornou referência de mercado no tocante à prestação de serviços de auditoria legal processual 
para fundos de investimentos, investidores e empresas que tenham interesse em negociar tais 
ativos.  
 
O serviço de auditoria legal oferecido tem o intuito de validar a higidez dos direitos creditórios 
adquiridos, os procedimentos adotados para a correta homologação da cessão de direitos e todos 
os demais aspectos processuais e extraprocessuais que envolvem a cessão de precatórios e 
direitos creditórios, a fim de que, ao final, o negócio jurídico envolvendo os ativos seja realizada com 
segurança e transparência.

O escritório também presta serviços de consultoria jurídica pontual que versam sobre a aquisição, 
compra, venda e intermediação de ativos judiciais em geral, além de ser contratado para fazer parte 
do conselho (“board”) de administração de inúmeras empresas para aconselha-las em relação ao 
mercado de compra e venda de ativos judiciais.
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RELAÇÕES DE CONSUMO

Com o aperfeiçoamento das relações de consumo por meio do Código de Defesa do Consumidor, o 
volume de litígios consumeristas passou a ter maior importância no âmbito empresarial.

Nessa esfera, a Starck de Moraes patrocina um grande volume de demandas judiciais e 
administrativas (PROCON, ANVISA, Ministério Público, etc.) para grandes e médios prestadores de 
serviços, instituições financeiras, indústrias e outros fornecedores de produtos e serviços nacionais.
 
A maior demanda de litígios judiciais envolvendo Direito do Consumidor patrocinada pelo escritório 
está relacionada aos seguintes temas:
 
• Reparação de Danos;
• Responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços pelo fato ou por vício do produto ou serviço;
• Práticas abusivas;
• Cobranças indevida e negativação do nome do consumidor;
• Cláusulas abusivas;
• Contratos de adesão.
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EQUIPE

O corpo jurídico da Starck de Moraes é tradicionalmente composto de advogados especialistas em 
suas respectivas áreas de atuação, formados nas melhores escolas de direito do país.
 
Visando a otimização do serviço jurídico prestado, nossa equipe interna é responsável pelo 
atendimento direto ao cliente e pela execução das rotinas contenciosas e consultivas, enquanto a 
equipe externa tem entre suas responsabilidades a realização de reuniões, diligências e audiências.
 
Nosso time de advogados está sempre em constante aperfeiçoamento prático e teórico.  Por 
acreditamos que uma das melhores formas de valorizar o profissional é proporcionando o 
aperfeiçoamento contínuo em conhecimento, adotamos como política permanente de investimento 
o oferecimento de bolsas de educação aos nossos profissionais, nas mais diferentes áreas do 
direito. Tal atitude é fundamental para que possamos atingir o nosso maior objetivo, que é sermos 
lembrados como primeira opção dos clientes.

17



CONTATO

Av. Juscelino Kubitschek, 
nº. 1700, 7º Andar, Cj. 71 
Vila Nova Conceição, 
São Paulo/SP.

Tel: +55 11 3266.7620

contato@smsa.adv.br
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