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NOSSO PROPÓSITO

"Praticamos a advocacia de forma humanizada,
com delicadeza e atenção a cada cliente e a cada
detalhe. Não buscamos quantidade, mas sim
cuidado e qualidade na entrega de soluções
jurídicas de forma descomplicada e próxima à
realidade do cliente."

O ESCRITÓRIO

Desenvolvemos uma atuação intensa frente a
empresas de pequeno e médio porte. Nosso
trabalho visa a proporcionar a prevenção e a
resolução ao âmbito empresarial e também para
as pessoas que sustentam o negócio. Diante
disso, oferecemos assessoria desde as questões
empresariais,
contratuais,
patrimoniais
e
tributárias da empresa até soluções jurídicas
pessoais nas questões familiares, sucessórias e
previdenciárias.

+ 03 anos de atuação;
+ 400 clientes atendidos;
+ 600 casos assessorados;

Mantendo o objetivo inicial, o escritório físico foi
planejado e desenvolvido com vistas a um ambiente
singular e confortável. Sediados no Bairro Centro
da Cidade de São Leopoldo/RS, dispõe de fácil
acesso, de profissionais especializados e de
ambiente amigável.

Além disso, a tecnologia nos permite manter
nossa atuação sem limitação de fronteiras.

O ESCRITÓRIO

Nos últimos 03 anos de atuação atendemos
clientes de diversas localidades.

+ Vale dos Sinos
+ Porto Alegre;

+ Canadá

+ Chile;

+ Serra Gaúcha;
+ Rio de Janeiro;

+ Santa Catarina
+ Itália;

+ China;

Caroline Bortolini Santos

AS SÓCIAS

Advogada, inscrita na OAB/RS sob o nº 105.432,
graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela
Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS e
Pós Graduanda em Advocacia Corporativa pela FMP.
Membro da CJA da OAB São Leopooldo.
Especializada em empresas de pequeno porte, atua de
forma preventiva em temas de interesse das
empresas, assim como em questões envolvendo a
elaboração e revisão de contratos para os mais
diversos setores profissionais.
Além do âmbito empresarial, possui grande
experiência na resolução de conflitos e demandas
ligadas ao direito familiar e sucessório. Através de
uma visão sensível e multidisciplinar, atua em
demandas extrajudiciais e judiciais, a depender das
peculiaridades do caso concreto.

Letícia Fontana Steinmetz

AS SÓCIAS

Advogada, inscrita na OAB/RS sob o nº 100.240,
graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela
Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS.
Pós-graduada em Gestão de Tributos pela Fundação
Getúlio Vargas - FGV. Membro da CJA da OAB São
Leopooldo.
Especialista na área do direito tributário, tanto no
consultivo, através da análise do melhor regime
tributário e demais questões preventivas, bem como
recuperação de tributos pagos a maior.
Atua amplamente também na área de previdenciário,
com
experiência
com
todos
os
tipos
de
aposentadorias, benefícios por incapacidade e
assistenciais, assim como revisões administrativas e
judiciais, sempre realizando análise prévia e
aprofundada para busca do benefício mais favorável
ao cliente.

ÁREAS DE ATUAÇÃO

O
Escritório
Bortolini
&
Steinmetz Advocacia (OAB/RS
7.642),
possui
atuação
multidisciplinar e estratégica,
abordando “Cliente + Problema”
com atenção às peculiaridades
de cada caso.

ÁREAS DE ATUAÇÃO

ESCRITÓRIO
ESPECIALIZADO
PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

EM

As pequenas e médias empresas mostram-se carentes
de uma assessoria jurídica especializada, e que visa
além da solução jurídica de problemas já existentes.
Nosso foco é por meio do direito e da gestão auxiliar
essas empresas a se manterem fortes no mercado e
acompanhar seu crescimento, oferecendo soluções
objetivas e personalizadas tanto para a empresa quanto
para os seus sócios e administradores.

ADVOCACIA EMPRESARIAL:
01. Estudo, planejamento e constituição de
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empresas;
02. Contratos Sociais e Acordo de Sócios;
03. Dissoluções de Sociedades Empresariais;
04. Proteção a propriedade industrial e intelectual;
05. Proteção patrimonial dos sócios;
06. Recuperação judicial e extrajudicial de empresas;
07. Falência.

DIREITO TRIBUTÁRIO:
01. Planejamento tributário de pessoas físicas e
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jurídicas;
02. Reorganizações tributárias das empresas;
03. Recuperação de tributos pagos indevidamente;
04. Ações judiciais para redução da carga
tributária;
05. Defesas judiciais e administrativas;
06. Atuação em Execuções Fiscais;
07. Consultoria sobre aplicação da legislação
tributária.

DIREITO CIVIL:
01. Análise e confecção de contratos;
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02. Recuperação de créditos: cobranças
judiciais e extrajudiciais;
03. Atuação judicial, consultiva e preventiva
nas relações entre fornecedores e
consumidores de produtos e serviços;
04. Ações Indenizatórias.

DIREITO DE FAMÍLIA:
01. Divórcios Extrajudiciais e Judiciais;
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02. Dissoluções de União Estável Extrajudiciais e
Judiciais;
03. Ações de Alimentos (pedidos e alterações);
04. Ações de guarda e adoção de menores;
05. Regulamentação de convivência familiar
(visitas);
06. Consultoria e contratos pré-nupciais;
07. Planejamento Matrimonial;
08. Planejamento Sucessório;
09. Inventários Extrajudiciais e Judiciais;
10. Elaboração de minutas de Testamentos;

DIREITO DAS SUCESSÕES:
01. Inventários Extrajudiciais e Judiciais;
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02. Elaboração de minutas de Testamentos;
03. Planejamento sucessório para diminuição dos
custos e/ou prevenção de conflitos entre herdeiros;
03. Doações e Cessões de bens;
04. Criação de Holding;

DIREITO PREVIDENCIÁRIO:
01. Planejamento Previdenciário;
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02. Cálculo de Aposentadorias;
03. Aposentatorias Especiais,
04. Aposentadorias por Idade e por Tempo de
Contribuição;
05. Consutoria Previdenciária;
06. Benefícios por Incapacidade;
07. Processos Administrativos;
08. Processos Judiciais para concessão de
benefícios.

PARCEIROS MULTIDISCIPLINARES

DOUTI CONTABILIDADE INTEGRADA;
LESSTEX - CÁLCULOS TRIBUTÁRIOS

PSICOMED - PSICOLOGIA E SAÚDE;
MARINA LANFERMMAN - PSICOLOGIA;
ANA LUCIA DUPKE GLUGER MEDIADORA DE CONFLITOS
VANESSA BOLL - ADVOCACIA
TRABALHISTA
TIAGO TAVARES - ADVOCACIA
CORPORATIVA

Serviços em
Destaque
Durante o período de atuação das nossas
advogadas, muitos foram os serviços prestados,
portanto, mês a mês destacaremos as principais
soluções levadas para as empresas:
Constituição de Empresas;
Planejamento Sucessório;
Registro de Marcas;
Blindagem Patrimonial;
Planejamento Tributário;
Contratos de Prestação de Serviços para
Arquitetos e Urbanistas;
Planejamento Previdenciário;
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Rua Marquês do Herval, nº 1236, sala
401, Centro, São Leopoldo, CEP
93010-200
(51) 3783-1097 (51) 98030-9816
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