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M. BIASIOLI ADVOGADOS é um sólido escritório de advocacia, com mais de vinte 

anos de militância jurídica e reconhecida experiência e especialização nas áreas que 

tratam do Direito do Terceiro Setor e do Direito Empresarial. 

Sua vocação está direcionada à consultoria legal em prol das funções, inclusive de apoio, 

associações, organizações religiosas e empresas, especialmente aquelas que buscam o 

fortalecimento por meio da responsabilidade social – visando contribuir com o seu 

desenvolvimento. 
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ORGANIZAÇÃO LEGAL E CERTIFICAÇÕES PÚBLICAS 

Nesta área atuamos desde o aconselhamento da vocação social das entidades sem fins 

econômicos, como também das empresas que planejam investir socialmente, até o 

pleno e regular exercício da atividade social. Nossa atuação consiste nos seguintes 

serviços: 

a) Aconselhamento na eleição de Entidades que deverá ser criada ou mantida para 

atender a finalidade proposta; 

b) Criação e atualizações estatutárias, elaboração de regimentos internos, obrigações 

acessórias e registros públicos; 

c) Busca de registros e certificações públicas como: Declarações de Utilidade Pública nos 

âmbitos Federal, Estadual e Municipal, Certificação de Organização Social, OSCIP’S 

(Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) ou Certificado de Entidade 

Beneficente de Assistência Social – CEAS, sempre visando à conquista de benefícios 

fiscais e captação de recursos públicos e privados; 

d) Assessoria na elaboração das prestações de contas aos organismos públicos de 

âmbito Federal, Estadual, Municipal e internacionais, tais como: Ministério da Justiça, 

INSS, Receita Federal, CNAS, Tribunais de Contas, CONSEAS, COMAS, CONDECA, CMDCA, 

Fundos Públicos, BID, BIRD, UNESCO e outros. 

e) Elaboração de contratos em geral afetos à rotina da Entidade/Empresa. 
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ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA 

O departamento tem como missão tutelar as organizações religiosas, contribuindo 
desde a elaboração das constituições, estatuto e seus regimentos internos, de acordo 
com o direito interno e externo, inclusive o canônico. Atuamos de forma direta, 
orientando na formação da estrutura jurídica da entidade religiosa, organizando e 
solenizando as relações com os religiosos, empregados, prestadores de serviços, 
voluntários e administradores. Contribuímos para a legalização da relação religiosa e 
civil dos integrantes da vida consagrada, desde a admissão e formação até a inserção no 
quadro social, bem como dos mecanismos legais do sustento do mister religioso e dos 
peculiares direitos previdenciários. Zelamos pelo correto tratamento fiscal defendendo 
a imunidade/isenção tributária, e assessoramos a legalização da atividade meio (escola, 
hospitais, comércio, bazares, dízimos, sorteios filantrópicos e demais eventos). 
Orientamos a organização do patrimônio visando a segregação ou desmembramento 
dos bens da vida consagrada para com as atividades de natureza civil. 

 

LEGALIZAÇÃO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS NACIONAIS 

E INTERNACIONAIS 

Neste departamento prestamos assessoria no enquadramento legal dos projetos, 
adequando-os às exigências dos órgãos competentes, a fim de viabilizar a captação de 
recursos públicos e/ou privados para execução dos projetos sociais e culturais, inclusive 
cinematográficos. Prestamos também assessoria quanto as questões legais que 
envolvem eventos, campanhas, ações e atividades meio (bazares, comércios, sorteios 
filantrópicos, importação/exportação e outros), destinadas à captação de recursos pelas 
Entidades. Assessoramos, ainda, na formalização das relações contratuais, por meio de 
convênio, auxílios, subvenções, parcerias, cooperações técnicas, exploração de marca, 
franchising social, patrocínios, apoios, repasse de fundos públicos. Na seara externa, 
atuamos como agente facilitador, assessorando juridicamente nas questões que 
envolvem a realização do investimento social internacional (regularização de doações, 
fiscal, contratual e prestação de contas), possibilitando, assim, facilitar o ingresso de 
recursos internacionais no Brasil, como também favorecer o acesso pelas Entidades 
nacionais a esses recursos provenientes dos Institutos, Fundações, Órgãos e Organismos 
internacionais. 
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REGULAÇÃO FISCAL 

Atuamos de forma preventiva e contenciosa. A área preventiva visa assistir tanto as 

entidades como as empresas socialmente responsáveis. Em favor das entidades, 

nossa atuação estará centrada na economia fiscal legal decorrente de suas 

atividades, visando conquistar e / ou manter a imunidade / isenção fiscal, e por via 

de consequência no aconselhamento legal das prestações de contas obrigatórias. A 

meta da assessoria preventiva empresarial tem por objetivo orientar e otimizar sua 

atuação de âmbito social, inclusive quanto ao correto aporte de recursos e a 

consequente obtenção de incentivos fiscais. O contencioso se subdivide em: 

(a) Passivo: Tem a função de refutar eventuais lançamentos fiscais de todo gênero 

e de autoria do Fisco: Federal, Estadual ou Municipal, em sede administrativa ou 

judicial. 

(b) Ativo: O principal objetivo visa buscar guarida judicial para o estado de 

imunidade/isenção tributária das entidades sociais, bem como em demanda para 

recuperação de tributos pagos indevidamente.  

Desenvolvemos também auditorias legais visando à aferição de passivos tributários 

à guisa de sustentar eventuais processos de transformação, cisão, fusão e 

incorporação, bem como para atender os anseios de segurança da direção e do 

conselho fiscal. 
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PATRIMÔNIO 

Este departamento tem por função impedir a vulneração fiscal e pessoal, regularizar e 

zelar pelo patrimônio material (móveis e imóveis) e imaterial (direitos sobre nome, 

marcas, patentes, autorais) das Entidades sociais. Recuperamos o patrimônio derivado 

de inadimplências e / ou embaraços de qualquer ordem. A extensão deste 

departamento atende as Entidades sociais quanto à assessoria legal na movimentação 

patrimonial (venda / compra / doação / locação / comodato / arrendamento / sucessão 

e outros), e os peculiares registros públicos. Assessoramos também a mudança da 

estrutura jurídica da Entidade social no que tange a legalização da transferência de 

patrimônio. Defendemos a imunidade / isenção tributária do patrimônio, por meio da 

via administrativa ou judicial. 

 
LEGALIZAÇÃO DE PESSOAL 
 
Nessa área objetivamos salvaguardar as Entidades e as Empresas por meio de suas 

fundações / instituições, tanto na área preventiva como na contenciosa, nos assuntos 

relacionados com a legalização de pessoal do Terceiro Setor. Na área preventiva, 

contribuímos com a legalização do pessoal: celetista, religioso, cooperativado, 

terceirizado, voluntário, pessoas portadoras de necessidades especiais, da direção e 

associados, com o objetivo de minimizar as vulnerações e confusões patrimoniais, bem 

como produzir economia de encargos sociais, além de atuar nas relações sindicais e 

obrigações acessórias. Quanto à área contenciosa, atuamos de forma proativa na defesa 

de reclamações trabalhistas e eventuais autuações dos órgãos fiscalizatórios. 
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PROPRIEDADE INTELECTUAL  

Este departamento tem por missão: 0 Assessoramento em todos os procedimentos para 

registro e proteção de marca, inclusive social, patente, software, direito autoral, nome de 

domínio, desenho industrial e indicação geográfica no Brasil e exterior; elaboração, análise, 

negociação e averbação de contratos envolvendo licença e cessão de direitos de propriedade 

intelectual; elaboração, análise, negociação e averbação de contratos envolvendo 

transferência de tecnologia, prestação de serviços técnicos e franquia; contratos envolvendo 

licença de uso de imagem, som e nome, assim como licença de uso de "conteúdos"; análise 

de práticas de competição desleal e suporte administrativo e judicial; inteligência 

competitiva: elaboração de estratégias judiciais e extrajudiciais a fim de proteger e defender 

direitos de propriedade intelectual; assistência completa e acompanhamento de medidas 

administrativas e medidas civis ou criminais a respeito de infrações a direitos de propriedade 

intelectual, tais como falsificação, pirataria e plágio. 

 

PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE POR MEIO DO TERCEIRO SETOR 

Considerando a importância constante dos assuntos relativos ao Meio Ambiente, que 

integram, inclusive a agenda da responsabilidade social empresarial, e que as principais 

iniciativas visando sua preservação tem partido de Organizações não Governamentais – 

ONG’s, desenvolvemos um departamento que tem como meta assessorar legalmente esta 

missão. A assessoria consiste na legalização da Instituição e de seu funcionamento, bem como 

na tutela de sua sobrevivência, por meio da orientação legal para facilitar a mobilização de 

recursos: públicos e privados, nacionais e internacionais, em prol de causas ambientais. 

Também assessoramos a legalização de projetos sócio-ambientais desenvolvidos por 

empresas, com ou sem fins lucrativos. 
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CULTURA 

A missão deste departamento consiste na Legalização e busca das certificações públicas 
de projetos culturais junto as Secretarias Estaduais e Municipais e ao Ministério da 
Cultura; Viabilização legal para a captação de recursos privados e públicos destinados à 
área de artes cênicas, audiovisual, à restauração de patrimônio histórico e cultura em 
geral, por meio de leis federais, estaduais e municipais, em especial as Leis (Rouanet 
Audiovisual.) 
 

COOPERATIVAS SOCIAIS 

Com o propósito da multiplicação da autonomia de células sociais que atuam nas 
comunidades integradas por pessoas em situação de vulneração, vez que não possuem 
os mínimos necessários para a sobrevivência, nossa empresa organizou um 
departamento para tutelar juridicamente a sociedade civilmente organizada a 
estruturar Cooperativas Sociais, partindo desde o aconselhamento legal inaugural, até 
a organização e sobrevivência da atividade, regulando suas atividades dentro dos limites 
legais, em especial aqueles de naturezas tributárias. 
 

RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 

Neste Departamento procuramos desenvolver uma assessoria com o objetivo de 
orientar as empresas que pretendem investir no social, mas que desconhecem as vias 
legais mais adequadas para atingir seus propósitos. Nossa assessoria consiste na 
orientação prática para: organizar legalmente a ação social da empresa quer por meio 
da criação de seu próprio Instituto, quer por intermédio do repasse de recursos às 
Entidades Beneficentes; fazer com que as doações e patrocínios representem 
investimentos para a empresa; fortalecer a marca da Empresa com projetos sociais e 
culturais, visando fidelizar o cliente; produzir economia fiscal por meio de incentivos 
legais para obras sociais e culturais. 
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AUDITORIAS LEGAIS 

Avaliação jurídica de sociedades e estabelecimentos industriais, comerciais, de serviço e demais 
áreas da iniciativa pública ou privada, em aquisições, alienações, associações, emissões e 
colocações de títulos, no Brasil ou no exterior, abrangendo a análise da situação societária, 
comercial, operacional, financeira, tributária, previdenciária, trabalhista, ambiental, de 
propriedade intelectual, imobiliária de investimento estrangeiro, e demais registros e licenças 
especiais. Identificação e quantificação de direitos, obrigações, passivos e demais contingências 
ou superveniências, de qualquer natureza, abrangidos pelo escopo da auditoria legal. 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

Dar consultoria e negociar limites éticos contratuais com a Administração Pública, nos projetos 
da iniciativa privada que se depara com licitações, concorrências, concessões e Parcerias Público 
Privadas – PPPs. Elaboração e análise de contratos administrativos, pareceres, estudos e 
definição de estratégias de conduta de empresas perante a Administração Pública Direta e 
Indireta. 
Atuações junto aos diversos agentes públicos do País por meio de profissionais com experiência 
em procedimentos internos das repartições, órgãos governamentais, autarquias, empresas 
públicas e sociedades de economia mista. 
 

DIREITO CIVIL E CONTRATUAL 

Consultoria acerca de todos os assuntos relacionados a área civil, desde as questões contratuais 
até família e sucessões. 
Assessoria na área contenciosa, administrativa e judicial. 
 

DIREITO SOCIETÁRIO 

Neste departamento procuramos assessorar os projetos de aquisição de empresas, fusão, 
incorporação e reorganização societária, estruturação completa de operações de compra e 
venda de participações societárias e na transferência de ativos. Nossa atuação também se cinge 
na elaboração de contratos de parcerias e joint-ventures e tutela a grupos empresarias 
internacionais no planejamento e realização de investimentos no País, com ênfase nos grandes 
grupos empresariais multinacionais e em fundos de investimento Private Equity. Assessoramos 
e defendemos, ainda, os direitos de acionistas, inclusive minoritários. 
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DIREITO TRIBUTÁRIO 

Considerando as frequentes, volumosas e dúbias alterações legais do sistema tributário 

brasileiro, nossa empresa atua prioritariamente na manutenção da atualização de nossos 

clientes, visando evitar vulnerações fiscais. 

Atuamos de forma preventiva com o propósito de produzir adequação e economia tributária 

dentro do cenário legal e no contencioso buscamos combater incorreções nos lançamentos 

fiscais arbitrários e ilegais, além da tutela quanto a busca da recuperação do tributo pago 

indevidamente. 

Promovemos a consultoria no levantamento de contingências tributárias em projetos de compra 

e venda de empresas, análise preventiva de procedimentos fiscais e acompanhamento dos 

denominados leading cases. 

 

DIREITO TRABALHISTA 

Nossa missão visa à assessoria na elaboração de auditorias trabalhistas, avaliando 

procedimentos para a eliminação ou atenuação de eventuais contingências e apontando as 

adequações necessárias para o cumprimento das obrigações legais. Implementamos de planos 

de remuneração variável, por meio de sistema de participação nos lucros e resultados, e forte 

atuação na assessoria empresarial sindical, especialmente em negociações coletivas de trabalho 

e conflitos de greve, tanto no âmbito extrajudicial como judicial, além de estruturarmos 

Programas de Demissão Voluntária – PDVs. 

Atuação no plano contencioso, tanto no âmbito administrativo, por meio da representação dos 

clientes junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (DRT), Ministério Público do Trabalho e 

Sindicatos, como no âmbito judicial, com acompanhamento de processos desde a primeira 

instância até os Tribunais Superiores. 
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Vislumbrando atender as múltiplas necessidades de nossos clientes, procuramos desenvolver 

diferentes metodologias de trabalho, a saber: consultoria on-line, gerenciador jurídico e 

assessoria pontual ou continuada. O cliente poderá adotar qualquer uma das metodologias que 

se adequa aos seus anseios profissionais e financeiros. 

 

CONSULTORIA ON-LINE 

Dado o dinamismo e mudanças diárias das normas que regulam a vida das entidades sociais e 

religiosas, nossa empresa desenvolveu um serviço para assessorar por meio da internet, clientes 

que buscam respostas pontuais para as questões que envolvem sua vocação. Considerando a 

necessidade da velocidade de decisões e relevando a escassez de recursos do Terceiro Setor, a 

consultoria on-line é ágil a um custo acessível. 

 

GERENCIADOR JURÍDICO 

A pesquisa, o estudo, a elaboração de demandas e defesas judiciais, e o gerenciamento 

processual impõem às empresas e entidades sem fins econômicos, a obrigatoriedade da 

criação/manutenção de uma estrutura jurídica, de sólida logística de parque tecnológico a 

biblioteca, periódicos e profissionais de ampla formação, que juntos redundam em alto custo 

direto e indireto. O Departamento – Gerenciador Jurídico assume ou corrobora com o jurídico 

interno, tanto na área preventiva como na contenciosa, no comando dos assuntos legais, 

relacionados com as seguintes áreas do direito: administrativa, civil, imobiliária, tributária e 

trabalhista. 

 

ASSESSORIA CONTINUADA 

Nesta modalidade de trabalho, nossa banca promove a assessoria legal de todos os assuntos 

relacionados com nossa vocação, atuando de forma preventiva e contenciosa (inclusive os 

processos em andamento). O diferencial deste departamento é que todo custo da estrutura 

jurídica, bem como a responsabilidade e o zelo processual é de nossa inteira responsabilidade. 

 

ASSESSORIA PONTUAL 

Nossa banca também poderá tutelar os clientes que apenas possuem interesse na solução e ou 

diagnóstico de uma questão pontual relacionada com nossas áreas de atuação, por meio de 

emissão de parecer e ou embate  

 

METODOLOGIAS DE TRABALHO 


