PORTFÓLIO

QUEM SOMOS
A R.L. Ambrósio é especializada em Consultoria
Jurídica Empresarial, para micro e pequenas
empresas e sociedades cooperativas.
Prestamos serviços jurídicos de forma
disruptiva, atuando como um parceiro de
negócios, agregando valor e fomentando o
desenvolvimento da atividade empresarial de
nossos clientes.

NOSSO DIFERENCIAL
Nosso diferencial está na metodologia de
atendimento da Consultoria, que se inicia com o
mapeamento dos riscos jurídicos, que
envolvem
o
negócio,
posteriormente
apresentamos um plano de ação, para
implantação. Por fim acompanhamos os
resultados, sempre com o propósito de ofertar
segurança jurídica para nossos clientes.
Do mesmo modo, no gerenciamento do
contencioso atuamos de forma estratégica e
corretiva, visando ajustar os processos com o
objetivo de diminuir a judicialização.

NOSSAS SOLUÇÕES
ATUAÇÃO PREVENTIVA
A Consultoria Jurídica Preventiva é instrumento de
mitigação de riscos, redução de prejuízos e diminuição da
judicialização
das
questões
pertinentes
ao
desenvolvimento da atividade empresarial.

ATUAÇÃO CONTENCIOSA
Gerenciamos a demanda contenciosa de nossos clientes,
traçando estratégias de atuação, visando a redução do
passivo e de eventuais prejuízos, que poderiam afetar o
desenvolvimento da atividade empresarial.
Contamos com uma rede de especialistas, advogadas e
advogados parceiros,atendimento.

COOPERATIVAS
Prestamos
consultoria
em
Direito
Cooperativo,
respeitando a especificidade de cada atividade econômica
desenvolvida pelas Cooperativas e aos princípios do
Cooperativismo, de modo a atendê-las de forma eficiente,
em:
Consultoria em constituição de Cooperativas;
Análise e elaboração de atos constitutivos,
regimentos e políticas internas;
Assessoria e consultoria em processos assembleares;
Consultoria em contratos;
Governança Cooperativa;
Cursos, Palestras e Treinamentos em Cooperativismo.

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
Prestamos consultoria e gerenciamento jurídico, para as
micro e pequenas empresas, suportando a tomada de
decisão, promovendo a segurança jurídica no
desenvolvimento da atividade empresarial de nossos
clientes, em:
Gestão Jurídica Estratégica;
Consultoria e assessoria em contratos;
Acompanhamento de Projetos.;
Consultoria em Licitações ;
Recuperação de Crédito Judicial e Extrajudicial;
Renegociação de Dívidas;
Consultoria para constituição e dissolução
sociedades;
Consultoria e assessoria trabalhista.

de

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Sócia fundadora da R.L. Ambrósio, advogada, especialista em
Direito Empresarial, Tributário e Direito e Gestão dos Serviços
Sociais Autônomos. Capacitada em Compliance Oficcer, pela LEC Legal Ethics Compliance e em Gestão de Departamento Jurídico,
pelo INSPER. Com 20 anos de experiência, atuou em escritórios de
advocacia e nos últimos 11 anos, em entidade do Sistema “S”.
Coordenou o departamento jurídico, desenvolveu habilidades de
Liderança, Gestão de Equipe, Governança Corporativa. Sempre em
busca da troca de conhecimento, participou do VI Foro
Internacional de Aspectos Legales del Cooperativismo. Los Nuevos
Desafíos del Derecho Cooperativo en América Latina, na
Universidad Nacional de Rosario - Argentina, em 2014 e da IV
Cumbre Cooperativa de Las Américas (Montevideo), em 2016. Teve
a honra de participar do livro, “O Pensamento Feminino na
Construção do Direito Cooperativo”, publicado pela Editora Vincere.
Membro da Comissão Especial do Cooperativismo da OAB/SP.

NOSSOS CONTATOS
11 98108-1547
www.rlambrosio.com.br
contato@rlambrosio.com.br
Facebook: @rlambrosioconjur
Instagram: @r.l.ambrosio.adv

