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Garcia Landeiro Carvalho Moraes Advogados Associados tem por 

objetivo oferecer aos seus clientes respostas rápidas e criativas às 

necessidades corporativas. Nossos clientes podem contar com uma 

equipe de especialistas capacitados para lidar com questões empre-

sariais complexas, sempre com atuação pautada em rigoroso com-

promisso ético. Nossa equipe de advogados possui conhecimento 

complementar em Engenharia, Gestão Ambiental, Segurança do 

Trabalho e Contabilidade. O escritório conta ainda com vasta rede de 

advogados correspondentes em diversas cidades do país.

O ESCRITÓRIO / The Firm

Garcia Landeiro Carvalho Moraes Advogados Associados aims to o�er its clients 

quick and creative solutions to corporate needs. Our clients can count on a team of 

specialists able to deal with complex business issues, always in accordance with 

high ethical standards. Our team of lawyers has complementary knowledge in 

Engineering, Environmental Management, Occupational Safety and Accounting. 

The firm also has a vast network of correspondent lawyers in several cities 

throughout the country.



DIREITO TRIBUTÁRIO 
Tax Law

• Atuação em processos fiscais administrativos e judiciais; 

• Planejamento Tributário para redução da carga tributária 

  incidente sobre a atividade empresarial; 

• Assessoria jurídica à controladoria e orientação fiscal para 

  sustentação de lançamentos contábeis; 

• Solicitações de regimes especiais e benefícios fiscais; 

• Consultoria especializada na tributação das cooperativas; 

• Consultoria em operações internacionais, com ênfase em 

  preços de transferência, tratados de bitributação, royalties, 

  dentre outros.

ÁREAS DE ATUAÇÃO  
Areas of Practice

• Direito Tributário / Tax Law

• Direito Ambiental / Environmental Law

• Direito Previdenciário 

   Social Security Law

• Direito Empresarial / Corporate Law

• Propriedade Intectual 

   Intellectual Property

• Direito Trabalho / Labor Law

• Investimentos Estrangeiros

   Foreing Investments

• Direito Minerário / Mining Law

• Planejamento Patrimonial 
  e Sucessão Familiar

  Family and State Planning Asset

• Tax Planning on reducing tax burden on businesses;

• Advising on cooperatives' taxation; 

• Legal advice on international tax law, with an emphasis  

  on transfer pricing, double taxation treaties, royalties, 

  among others.
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DIREITO EMPRESARIAL 
Corporate Law

• Elaboração e negociação de atos constitutivos societários e acordos 

  de sócios/acionistas; 

• Assessoria em projetos de aquisição de empresas, fusão, incorporação 

  e reorganização societária, compra e venda de participações 

  societárias e na transferência de ativos; 

• Elaboração, negociação e revisão de contratos comerciais, tais como 

  contratos de afretamento, distribuição, joint venture, franquia, prestação 

  de serviços, compra e venda de mercadorias, transportes, locação, 

  arrendamento; 

• Atuação integral em caráter pós-contratual como, por exemplo, no 

  gerenciamento de contratos, aditivos e rescisões e na resolução 

  de conflitos.

• Drafting and negotiation of articles of organization, bylaws and shareholders 

  agreements; 

• Advising on projects for the acquisition of companies, merger and corporate 

  reorganization, full structuring of equity purchase and sale transaction and 

  transfer of assets; 

• Drafting, revising, and negotiating common commercial contracts, including: 

  a�reightment, distribution, joint venture, franchising, services, supply, 

  transport, lease, and confidentiality agreements; 

• Full post-contractual advice such as contract. management, dispute 

  resolution, amendments, and terminations.

DIREITO AMBIENTAL
Environmental Law

• Assessoria consultiva para atendimento às leis de proteção ambiental; 

• Atuação no contencioso administrativo e judicial 

  (Autos de Infração, Ações Civis Públicas, Ações Indenizatórias); 

• Adoção de medidas judiciais contra embargos/suspensão 

  de obras ou atividades; 

• Auxílio na obtenção de licenças, alvarás, autorizações, permissões, 

  cadastros e registros governamentais; 

• Negociação de acordos com órgãos públicos, tais como Termos 

  de Compromisso Ambiental (TCA) e Termos de Ajustamento 

  de Conduta (TAC); 

• Negociação e acompanhamento de planos de remediação 

  de passivos ambientais.

• Legal assistance to compliance with environmental laws; 

• Legal assistance in obtaining licenses, permits and other 
  governmental approvals; 

• Representation in both administrative and judicial proceedings; 

• Legal action against suspension/ cancelation of work and activities; 

• Negotiation of agreements with the Prosecution O�ce and other bodies; 

• Negotiation and follow up of remedies for environmental liabilities.
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DIREITO TRABALHO 
Labor Law

• Atuação no contencioso administrativo e judicial; 

• Assessoria em auditorias trabalhistas voltadas para eliminação ou 

  redução de eventuais contingências; 

• Assessoria em fiscalizações trabalhistas realizadas pelo Ministério 

  do Trabalho e Emprego e Ministério Público do Trabalho; 

• Assessoria na criação e na implementação de planos de 

  remuneração variável;

• Assessoria empresarial sindical, especialmente em negociações 

  coletivas de trabalho e conflitos de greve.

• Representation in both administrative and judicial proceedings; 

• Representation in the event of labor inspections by the Ministry of Labor 

  and Employment, including negotiation of remedial measures and other 

  settlements with labor authoritie; 

• Advising on labor inspections conducted by the 

  Ministry of Labor and Employment; 

• Legal assistance in creating and implementing variable remuneration plans; 

• Advising on union aspects, such as collective bargaining 

  agreements and strikes.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
Social Security Law

• Atuação em processos fiscais previdenciários administrativos e 

  judiciais; 

• Auditoria de procedimentos relativos à contratação prestadores 

  de serviços e a correspondente retenção de contribuição 

  previdenciária;

• Realização de diligências legais;

• Assessoria na área de previdência social.

• Representation before Brazilian Judicial and Administrative Courts; 

• Audit procedures with respect to independent contractor´s hiring and 

  its corresponding social security withhold tax;

• Carrying out legal steps;

• Assistance in the area of   social security.
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INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS 
Foreing Investments

• Assessoria jurídica completa para realização de investimentos 

  estrangeiros diretos, aquisição de participação societária, 

  repatriamento de capital e remessa de dividendos ao exterior; 

• Registro das referidas operações junto ao Banco Central do Brasil; 

• Auxílio a investidores estrangeiros para implementação do negócio 

  no Brasil em observância da legislação tributária, previdenciária e 

  trabalhista; 

• Assessoria jurídica a empresas nacionais e internacionais que 

  objetivem a transferência de profissionais estrangeiros ao Brasil.

• Full legal advice on foreign direct investments in Brazil, including acquisition 

  of equity interest, repatriation of capital and remittance of dividends abroad;  

• Registering of said operations with the Brazilian Central Bank;  

• Legal assistance to foreign investors on implementing businesses in Brazil 

  in compliance with tax, social security and labor legislation; 

• Legal advice to national and international companies that aim to transfer 

  foreign professionals to Brazil.

PROPRIEDADE INTECTUAL 
Intellectual Property

• Assistência jurídica para proteção do capital intelectual da 

  empresa (marcas, patentes, nomes de domínio, direitos 

  autorais, softwares, dentre outros);

• Elaboração e análise de contratos de transferência 

  de tecnologia;

• Realização de diligências legais;

• Elaboração e negociação de contratos de franquia,  

   licenciamento e cessão de marcas.

• Legal assistance in connection with the registration and protection of 

  intellectual property assets (trademarks, patents, domains, copyrights, 

  softwares, among others); 

• Preparation, review and registration of technology transfer 

  agreements;

• Carrying out legal steps;

• Drafting and negotiation of franchise contracts,

   licensing and assignment of trademarks.



PLANEJAMENTO PATRIMONIAL
E SUCESSÃO FAMILIAR
Estate Planning

• Assessoria para a partilha de bens em vida, por meio de adiantamento  

  de legítimas ou doações da parte disponível, com ou sem cláusulas 

  restritivas (impenhorabilidade, incomunicabilidade, inalienabilidade e 

  reversão), visando à prevenção e redução de conflitos familiares; 

• Assessoria para a estruturação, conservação e reorganização 

  patrimonial familiar, com objetivos sucessórios, de planejamento 

  tributário ou de conservação do patrimônio; 

• Análise tributária quanto ao imposto de renda e o imposto sobre 

  a transmissão de bens em relação à doações, recebimento de 

  herança e instituição de usufruto; 

• Elaboração e acompanhamento de inventários judiciais e extrajudiciais.

• Drafting of living wills, powers of attorney, and other documents to facilitate 

  the transfer and management of property after death; formation of 

  Revocable, Irrevocable and Charitable Trusts;

• Advice on structuring, conservation and reorganisation of family assets;

• Tax and asset protection advice for beneficiaries;

• Drafting of extrajudicial wills and filing for judicial wills.

DIREITO MINERÁRIO
Mining Law

• Auxílio na implementação de empreendimentos minerários; 

• Obtenção e renovação de autorização de pesquisa mineral e 

  de concessão de lavra; 

• Avaliação jurídica de direitos minerários.

• Legal assistance in incorporating mining companies; 

• Obtaining and renewing mineral research permit 

  as well as mining concessions; 

• Legal evaluation of mineral rights.
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Desde o ano de 2015, o escritório buscou mudar seus 

processos para torná-los mais eficientes e sustentáveis. 

A nova sede foi concebida com a utilização de materiais 

derivados de fontes renováveis, adotou-se procedimen-

tos para a destinação apropriada de resíduos e medidas 

para a economia expressiva de água e energia elétrica. 

As mudanças refletiram também no dia a dia da equipe, 

com a sistematização dos processos, otimizando o 

tempo, e o engajamento na separação e reciclagem do 

lixo gerado, bem como a reutilização de materiais, como 

o papel.

Since the year 2015, the firm has sought to change its processes 

to make them more e�cient and sustainable. The new 

headquarters was designed with the use of materials derived 

from renewable sources, procedures were adopted for the 

appropriate disposal of waste and measures for the expressive 

saving of water and electricity. The changes also reflected in the 

team's day-to-day work, systematizing processes, optimizing time, 

and engaging in the separation and recycling of waste generated, 

as well as the reuse of materials such as paper.

INICIATIVAS
SUSTENTÁVEIS
Sustainable initiatives



Luiz Fernando Garcia Landeiro

• Advogado pela Universidade Salvador  (UNIFACS).

• Engenheiro Químico pela Universidade  Federal  

  da Bahia (UFBa). 

• Especialização (lato sensu) em Processamento  

  Petroquímico pela Universidade Federal da   

  Bahia/Petrobrás.

• Membro da Comissão de Assuntos Fiscais e  

  Tributários da Federação das Indústrias do 

  Estado da Bahia.

• Bachelors of Law, Universidade de 

  Salvador (UNIFACS). 

• Bachelor of Science in Chemical 

  Engineering, Universidade Federal da 

  Bahia (UFBa). 

• Post-graduation in Petrochemical 

  Processing, Universidade Federal da 

  Bahia/ Petrobrás. 

• Member of the Federation of Industries 

  of the State of Bahia´s Committee on 

  Fiscal and Tax A�airs.

Ana Clara de Carvalho Polkowski

• Advogada pela Universidade Salvador    

  (UNIFACS).

• Mestre em Direito pela Universidade de  

  Coimbra.

• Pós-graduada em Direito do Ambiente e do  

  Urbanismo pela Universidade de Coimbra.

• Pós-graduada em Gestão e Tecnologias  

  Ambientais (MBA-EAD) pela Universidade  

  de São Paulo (USP).

• Vice-presidente da Comissão de  

  Responsabilidade Social da Ordem dos  

  Advogados do Brasil, Seção Bahia.

• Bachelors of Law, Universidade de Salvador 

  (UNIFACS). 

• Masters of Law, Universidade de Coimbra. 

• Post-graduation in Environmental and 

  Urbanism Law, Universidade de Coimbra. 

• Post-graduation in Environmental 

  Management and Technologies (MBA-EAD),  

  Universidade de São Paulo (USP).

• Vice-President of the Social Responsibility 

  Committee of  Brazilian Bar Association 

  in Bahia. 

SÓCIOS
Partners
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Matheus Moraes Sacramento

• Advogado pela Universidade  

  Federal da Bahia (UFBa).

• Pós-graduado em Direito  

  Processual Civil pela Pontifícia  

  Universidade Católica de São  

  Paulo (PUC/SP).

• Bachelors of Law, Universidade 

Federal da Bahia (UFBa). 

• Post-graduation in Civil Procedure, 

Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo (PUC/SP).

Sara Alexandrina dos Santos Carvalho

• Advogada pela Universidade  

  Estadual de Santa Cruz (UESC). 

• Pós-graduada em Direito do  

  Trabalho pela Universidade  

  Federal da Bahia (UFBA). 

• Bachelors of Law, Universidade 

Estadual de Santa Cruz (UESC). 

• Post-graduation in Labor Law, 

Universidade Federal da Bahia 

(UFBa).
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Luiz Fernando Sande Mathias

• Advogado pela Universidade  

  Federal da Bahia (UFBa). 

• Especialista em Direito Tributário  

  pelo Instituto Brasileiro de  

  Estudos Tributários (IBET). 

• Graduando em Ciências  

  Contábeis pela Universidade  

  Estácio de Sá.

• Bachelors of Law, Universidade 

  Federal da Bahia (UFBa). 

• Post-graduation in Tax Law, Instituto 

  Brasileiro de Estudos Tributários (IBET).

• Bachelor in accounting, Universidade 

  Estácio de Sá.

Ticiana Castro Garcia Landeiro

• Advogada pela Universidade Federal  

  da Bahia (UFBa). 

• LL.M. em Direito Societário pela New  

  York University (NYU). 

• Pós-graduada em Direito Empresarial  

  pela Universidade Anhanguera-Uniderp.

• Pós-graduada em Direito Processual  

  Civil pela Faculdade Baiana de Direito.

• Bachelors of Law, Universidade Federal 

  da Bahia (UFBa). 

• Masters of Law (LL.M.) in Corporate Law, 

  New York University (NYU). 

• Post-graduation in Corporate Law, 

  Universidade Anhanguera-Uniderp.

• Post-graduation in Civil Procedure Law,  

  Faculdade Baiana de Direito. 
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SÓCIOS
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CONTATO
Contact

Escritório / O�ce

71 3414.9254  |  3414.9255

contato@glcm.com.br

Av. Tancredo Neves, n 2539, Edf. CEO 

Salvador Shopping, Conjunto 2901, Torre 

Londres - Caminho das Árvores, Salvador, 

Bahia, Brasil, CEP: 41820-015.

www.glcm.com.br
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