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Desde 1991 prestando serviços jurídicos

A Teixeira Filho Advogados atua no ramo do Direito 
Empresarial e tem como suas principais especializações a 
área de Licitações Públicas, Direito Administrativo, Direito 
Tributário, Direito Penal Tributário e questões relacionadas 
com as Normas Anticorrupção.  

Sua proposta de trabalho é oferecer aos seus clientes 
agilidade e eficiência na solução dos problemas, 
constituída por advogados com sólida formação jurídica 
e experiência em grupos empresariais de projeção 
nacional, contando ainda com qualificado pessoal de 
apoio operacional.

O escritório iniciou suas atividades em 1991 e tornou-se 
uma referência na advocacia empresarial da região.

Com sede em Joinville o escritório ainda atua em todo o 
território nacional, por meio de correspondentes e 
escritórios parceiros de reconhecida idoneidade.
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Direito Empresarial
Constituição, fusão, incorporação e cisão de empresas
Estatutos, Contratos Sociais, Alterações e Acordos de Sócios
Holdings e planejamento sucessório
Constituição e alteração de Consórcios
Retirada , exclusão de sócios e dissolução de sociedades
Assessoria na compra e venda de Empresas
Due Diligence para aquisições, fusões e incorporações
Elaboração e análise de contratos comerciais
Assessoria e elaboração de contratos de Naming Rights
Cobrança e recuperação de créditos
Construção civil, incorporações e negócios imobiliários
Revisão e discussão de contratos bancários e comerciais
Assessoria e defesa trabalhista patronal
Assessoria para entidades de classe, sindicatos e associações 
Assessoria em Termos de Ajustamento de Conduta (TAC)
Violação de direitos autorais e de imagem
Violação de direitos na internet

Licitações Públicas
Análise do Edital de Licitação
Organização dos documentos para apresentação na licitação
Constituição de Consórcios para licitações
Assessoria em todas as fases da licitação
Recursos e defesas contra concorrentes
Recursos contra inabilitação ou desclassificação do cliente
Ações judiciais relacionadas com licitações
Denúncias ao Tribunal de Contas e MP
Assessoria e treinamento de pessoal para gerenciamento de contratos 
Assessoria em pedidos de revisão de equilíbrio econômico-financeiro
Assessoria em pedidos de reajustes
Cobrança de valores não pagos pelo órgão público
Assessoria para obtenção de atestados de capacidade técnica
Gerenciamento de registros cadastrais
Assessoria para regularização de pendências impeditivas de participação 
em licitações (fiscais, trabalhistas e outras)
Palestras e cursos sobre licitação, in company ou abertos ao público.
Assessoria para órgãos públicos e entidades privadas licitantes
Defesa de administradores públicos
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Direito Tributário e Crimes Fiscais
Consultoria tributária
Pareceres tributários
Contestação judicial de tributos
Levantamento de créditos a recuperar
Defesas administrativas (Conselhos de Contribuintes, CARF etc)
Defesas em Execuções Fiscais
Acompanhamento de fiscalizações nas empresas
Defesas em processos de sonegação fiscal e demais crimes fiscais
Acompanhamento em Inquéritos Policiais e perante o Ministério Público

Direito Administrativo
Defesa em Ações Civis Públicas
Defesa em Ações Populares
Defesa em Ações de Improbidade Administrativa
Defesa perante Tribunais de Contas dos Estados e da União
Servidor Público: Defesa em Sindicâncias, inquéritos e processos disciplinares
Servidor Público: Garantia de direitos assegurados em leis e Estatuto 
(remuneração, licenças etc)
Concursos Públicos

Normas Anticorrupção e Compliance
Consultoria preventiva frente a Lei Anticorrupção
Assessoria para revisão ou implantação de programas de integridade 
(compliance)
Treinamento e palestras in company 
Defesa da empresa em Processos Administrativos da Lei Anticorrupção
Assessoria em Acordos de Leniência (Cade, Controladorias Gerais)
Assessoria em gestão de risco (programas de compliance)
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Miguel Teixeira Filho
Advogado OAB/SC 8983-B | Graduado em 1987 pela Faculdade de Direito de 
São Bernardo do Campo/SP | Especializações em Direito Tributário e Direito 
Empresarial | Atuou como consultor jurídico de grupos empresariais de 
projeção nacional, coordenando Departamento Jurídico | Também atuou 
como coordenador de Consultoria Jurídica de entidade da administração 
indireta, notadamente em contratos administrativos e processos de licitação 
pública | Presidente da OAB Joinville 2010/2012 - Conselheiro da OAB/SC 
2007/2009 | Fundador e Diretor da Revista Eletrônica OAB Joinville | Palestrante.

Cristiano de Oliveira Schappo
Advogado OAB/SC 10.959 | Graduado em 1996 pela Faculdade de Direito da 
ACE Joinville | Especializações em Direito Empresarial e Direito Tributário | Vice-
Presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Joinville 2010/2012  
Membro Julgador da Junta de Recursos Administrativos Tributários do 
Município de Joinville 2003/2014. 

Grasiela Michelutti
Advogada OAB/SC 31.346 | Graduada em 2010 pela Universidade da Região 
de Joinville – Univille | Especializanda em Direito Processual Civil | Coordenou 
Setor de Licitações e Contratos de empresa da Administração Pública indireta 
do Município de Joinville 2003/2008 | Atuou como membro de Comissão de 
Licitação e de Processos Disciplinares da Administração Pública | 
Coordenadora Eventos Jurídicos OAB Joinville 2010/2012.

Advogados Sócios
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Rua Henrique Meyer 280 - 18º andar - conj 1809
Edifício Helbor Offices
89201-405 – Joinville – SC
51 (47) 3433-4686

www.teixeirafilho.com.br
contato@teixeirafilho.com.br

OAB-SC 465/99
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